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Jag var 23 år och tyckte det var 
stort att flytta till Åtvidaberg, 13 
mil hemifrån, och spela allsvensk 
fotboll.

Idag har min yngsta dotter, som är 
23 år, flyttat till Cypern och jobbar 
tillsammans med tre kamrater i 
ett showteam, med att underhålla 
gästerna på ett av Sunwings hotell 
i Ayanapa.

Världen har verkligen förändrats 
över en generation. Idag ligger hela 
världen öppen för våra ungdomar.

Jag hade förmånen att åka ner 
och hälsa på min dotter i början 
av september och jag kan inte 
annat än beröras över hur bra och 
utvecklande det är att ge sig ut 
i världen, träffa helt främmande 
människor, lära sig att klara sig 

på egen hand och se och lära hur 
världen fungerar utanför Nyköping 
och Oxelösund.

Jag kunde med både glädje och 
stolthet se hur min dotter utveck-
lats under de fem månader hon 
varit på plats, både som människa 
och i sitt arbete. Att hon sedan får 
syssla med det hon älskar mest av 
allt, gör ju inte saken sämre. 

I det här numret lyfter vi det fantas-
tiska utbudet av olika evenemang 
i Nyköping under hösten. Vi gör 
också en närgången intervju med 
Anders Magnusson, Kultur- och 
Evenemangschef  i Nyköpings 
kommun.

Våra krönikörer Leif  König och 
Anna Källdén fortsätter berätta 
på deras personliga sätt om sina  

intressen och vardagsupplevelser. 

Under alla de drygt tjugo år som 
jag drivit en gratistidning har vi 
alltid haft med ett historiskt inslag, 
så självklart även denna gång.

Röda Korset håller ett stort Forum 
i Nyköping helgen 13-14 oktober. 
Nära 400 frivilliga från hela 
landet samlas i Nyköping. Röda 
Korset kretsarna i Nyköping och 
Oxelösund står som värdar och 
värdinnor. Läs mer om detta på 
sidan 22.

Jag önskar alla våra läsare en trev-
lig läsning tillsammans med vårt 
Magasin.
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Ansvarig utgivare
Torbjörn Dahlström
070 433 43 32
tobbe@media-mix.nu

Med hela världen som arbetsplats

Torbjörn Dahlström

MAGASINET - en produkt av 

Mediamix Event & Media

Nästa nummer: 29/10 2017
På omslaget:Anders Magnusson
Tryck: Strokirk-Landströms
Distribution: Svensk Direktreklam

Upplaga: 27.000, distribueras till hushåll i  
Nyköping och Oxelösund med omnejd samt 
finns i ställ i Nyköping och Oxelösund. 
Magasinet är politiskt- och religiöst oberoende. 

Vi säljer och monterar kök, badrum, 

golv, kakel och klinker!

På Golvmaterial i Nyköping är vi inte bara experter 

på golv. Vi kan dessutom det mesta om kök, kakel och 

våtutrymmen. Och vill du inte göra jobbet själv så hjälper 

våra duktiga hantverkare gärna till. Med fasta offerter, ROT-

avdrag, gratis hembesök och professionella yrkesmän kan 

du vara säker på att ditt hem blir exakt så fint  som du tänkt 

dig och exakt till det priset som vi har kommit överens om.

Hemgårdsvägen 6 • 611 10 Nyköping • Tel 0155-21 19 00 

Öppet: Mån-fre 10-18 Lör 10-13 www.golvmaterial.se

LÄS
ÖGON
GLAS
TILLFÄLLE!

Vid köp av progressiva 
glasögon, får du läsglas-
ögon med din styrka 
för endast:

195:-
Ord. pris  1095:- RABATT

Har du problem med torra 
eller rinnande ögon?

10 %
Idag finns det receptfria droppar som 
lindrar dina besvär. Kom in till oss, så 
berättar vi mer! 
Just nu lämnar vi 10 % rabatt 
på alla våra ögondroppar!

Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71 

Norrköping
Drottninggatan 14
011-13 18 88

För öppettider, se vår hemsida: w w w. g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e

Gratis
synundersökning

Värde 395:-, använd värdecheck!

REA  70 %UPP 
TILL

Höstfynda 
märkesbågar!

Svenskdesignade högkvalitetsbågar

Synundersökningen avser glasögon och utförs av 

legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept 

remiss etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2017-11-05

Boka din synundersökning enkelt på: 

www.glasogonmagasinet.se 

395:-
VÄRDECHECK synundersökning

PRADA I GIORGIO ARMANI I FREIGEIST I MICHAEL KORS I SAVILE ROW I LYLE & SCOTT I BOOMERANG
RADLEY I SUPERDRY I RAYBAN I CAT I EMPORIO ARMANI I NEW BALANCE I HUMPHREY’S I SKAGA 
BRENDEL I CERRUTI 1881 I HENRI LLOYD I VERSACE I PILGRIM I TITANFLEX I MORRIZ OF SWEDEN
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Jobbsugen pensionär?
– Vi söker dig som är hantverkare, snickare, 

målare, elektriker eller rörmokare.
Ring oss på 0155-400 409

www.veteranpoolen.se

Röda Korsets 
mobila mötesplats
Med Röda Korsets mobila 
mötesplats får de nyanlända 
en hjälpande hand för en 
bra integration. Vi är med 
och bekostar denna 
satsning.

Skickar vidare
- Kunskap 
Vi tycker kunskap är både 
kul och viktig. Till grund-
skolorna i våra kommuner 
har vi sedan 1999 beviljat 
över 23 miljoner kr till 
olika skolprojekt.

Ung Entreprenör 
Vi hjälper ungdomar att 
starta och driva företag 
under sommaren. Start-
bidrag, utbildning, mentor 
samt tips och råd får de 
från oss!

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

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

Öppet: Vardagar 10-18, lördagar 10-14
Lunchstängt 13.30-14.30
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10

Välkomna!

En riktig tygaffär!

Höst-
inspiration
på OD:s

Spikes corner

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

vissa anses ostyrig som en bokstavsdiagnos.
Det vrålade i alla fall husse häromdagen.
Husse gallskriker överhuvudtaget för mycket. 

Det kan aldrig vara bra för hälsan. Hans hälsa.
 ”Kom hit!”, kan han gorma i parti och minut, 

varvid jag sätter fart som en kanonkula på fyra 
ben, passerar med vägvinnande galoppsprång 
min hoppfulle husse och försvinner över stock 

och sten och utom syn- och hörhåll.
Ni skulle bara veta hur lattjo lajbans 

det är att se husse snopen stå där i 
skogen med ett tomt koppel i handen 
och ilsket nedkalla Guds straff  över 
allt vad hundvalpar heter. Och i syn-
nerhet över mig och mitt (o)kynne.

Hur som haver är det en rolig lek.
Husse lever dock i en annan värld 

och kallar det för att träna inkallning.   
Det låter i mina öron inte lika kul.

Läsare av mina pudelkloka här
(r)apporterade tankar vill säkert veta 
vad jag tillhör för hundras. Jag är en 

Irish soft coated wheaten terrier. Vanligtvis kallad 
wheaten. Eller den mer fjompiga varianten softis. 

Det sista kan ni glömma direkt. 
Det kan nämligen översättas till mjukis.
Det är verkligen ingen rättvisande beskrivning 

av mig och mina rasfränder. Långt därifrån. 
Vi är mer envisa och mer energiska än en över-

stimulerad vänsterback i norska Tippeligan.
Det vill säga bra på att hänga folk i hasorna.
Det är ingen hemlighet att den viktigaste 

egenskapen för en wheatenägare är tålamod. En 
realitet som dock måste ha undgått min husse. 

Hans främsta karaktärsdrag torde vara otålig-
het. Han blir smått irriterad bara av att vänta på 
att tevattnet ska koka upp i vattenkokaren.

Det brukar ta en minut och 15 sekunder.
Det händer att jag tycker synd om den stack-

arn. Husse vill säkert mitt bästa, men kan lika 
lite om hundpsykologi som om trädgårdsodling.

En gång hörde jag honom faktiskt, om än  
motvilligt, tillstå inför matte att jag är ganska 
gullig när jag sover. Vilket jag dock sällan gör.

Det vore att riskera att missa en chans till 
jäkelskap. Eller något skojigt påhitt i allmänhet.

Vi stolta wheatenättlingar från den gröna ön 
Irland är beryktade för en egen liten egenhet.

Det smått världsberömda wheatenrycket.

Det är svårt att förklara. Det sitter i generna. 
Jag får liksom kortslutning i knoppen, far 

omotiverat runt, runt i terrängen utan mål och 
mening och kan inte stoppas ens när husse eller 
matte håller fram en bit ekologisk Onsalakorv.

Husse och matte har för övrigt fått det ovan be-
skrivna särdraget om bakfoten, enär tokstollarna 
jag är inkvarterad hos kallar det för tokrycket. 

Det är väl ändå att göra sig lustig på hela 
wheatenrasens bekostnad och rent av rasistiskt. 

Vi har gått valpkurs: jag, husse och matte.
Det är ett vedertaget faktum att en wheaten-

valp antingen är bäst eller sämst i klassen.
Vadå! Vad trodde dom egentligen? Att jag skul-

le tilldelas en rosa rosett som kursetta? 
Till yttermera visso var jag yngst i klassen. Och 

uppriktigt sagt allt annat än skolmogen.
Husse kastade in hundselen efter halva kursen, 

skyllde på ohälsa. Vilken vekling.
Min teori är att han kände sig 

generad av min  iver att lära kän-
na mina kurskamrater genom att 
försöka få igång lite spontant bus 
på lektionerna.

Tyvärr visade sig detta svårt.
Jag har aldrig sett maken till 

väluppfostrade valpar. Men så har 
jag heller inte sett så mycket.

Vid en av kursträffarna var det 
min och mattes tur att visa oss 
på styva linan inför hela gäng-
et, inklusive kursledaren. 

Jag skulle leta upp golfbol-
lar. Det var mattes förslag. 

Snart nog tröttnade jag på 
det själsdödande bollsökand-
et. Matte såg besviken ut.

Det kan jag förstå. 
Min buttre husse brukar 

nämligen muttra att mattes 
bollkonto rent utav överträffar 
årsavgiften som fullvärdig med-
lem i Kiladalens Golfklubb.   

Med råge, morrar han.

Königs kåseri

HUNDVÄN – Mårten Tenne 
Den 41-årige handlaren på Ica Maxi 
Stormarknad i Nyköping erbjuder 
hundägare och deras älsklingar 
parkeringsrutor i ständig skugga. Ut-
märkt service soliga sommardagar.

HUNDVÅRD  –  Jenny Persson
Den 26-åriga tjejen på Arken Zoo vid 
Pål Ljungs Hage är ett proffs på kloklipp-
ning. Snabb och säker med klotången. 
Trilskande och krumbuktande hundar 
finner sig i manikyren av pur förvåning.

HUNDVAN  – Ingalill Blixt
I familjeföretaget Jyckesta hundkunskap 
håller erfarna och kunniga instruktören 
Ingalill, 69, hund- och valpkurser inom 
vitt skilda områden för att skapa ett bra 
samspel mellan hundägare och hund. 

Han är en gnidig 

typ och utgiften 

sved säkert 

i skinnet.  

Min nya familj verkar något knepig.
Åtminstone den husse jag fått på halsen.
Han tycks inte ha någon humor alls.
Ta den gången jag norpade åt mig och tugga-

de sönder ett par böcker som låg och skräpade.
Husse var inte förtjust. Det var två låneböcker 

jag naggat i kanterna. Här snackar vi hundöron. 
Det kostade visst husse 500 kronor i ersätt-

ning till biblioteket. Han är en gnidig 
typ och utgiften sved säkert i skinnet. 

Långsint är han också. Han blängde 
surt i flera dagar istället för att glädjas 
över mitt visade litterära intresse.

Det skulle heller inte förvåna om hus-
se fakturerar sig själv arvodet för den 
här krönikan fastän jag svarar för såväl 
framställningen som ordprålet.

Jag är annars född i Småland och har 
nu hunnit fylla tonåring, åtta månader.

Det är absolut inte så att jag fiskar 
efter någon medömkan, men jag fick 
en olycklig start på livet. Eftersom alla vi kull-
syskon skulle förses med namn på F anges jag i 
födelseattesten som Fräne Fjalar!

Det bär jag med mig som ett livslångt trauma.
Det ska erkännas att husse och matte varit 

förstående på den punkten och numera lyssnar 
jag istället till namnet Spike. Uttalas Spajk.

Eller lyssnar och lyssnar. Det är att försköna 
verkligheten. Oftast låtsas jag inte höra alls.

Vilket gör husse skitsur. Han saknar som  
nämnts humor även om hans enfald är komisk.

Det händer att dagens märgben fryser inne.
Det är i alla fall vad han tror. Istället vänder 

jag mig med vädjande ögon till matte och vips 
är ett märgben framplockat och dagen räddad.

Märgben är mums. Doften av märgben är defi-
nitivt njutbarare än den som utsöndras vid mitt 
gnagande på husses nedkippade korktofflor.

Bättre tur vid dopfunten hade en brorsa till 
mig som förärades namnet Fritiof  Piraten efter 
författaren och historieberättaren Fritiof  Nilsson 
Piraten. Det namnet hade passat mig bättre. 

Jag tänker därvidlag på min lust att ta mig an 
vitt skilda kategorier av författarskap.

Det har kommit till min kännedom att det 
finns ett uttryck som lyder: ”En lydig hund är en 
lycklig hund”. Det är gallimatias, kan jag säga.

Jag är hur lycklig som helst. Trots att jag av 

God, vällagad mat!

Brunnsgatan 41 A
Mån-fre 15.00 - sent, Lör 13.00 - sent, Sön stängt!

Välkommen till en genuin kvartersrestaurang 
med den familjära känslan! 

”När det känns som hemma”
- Du vet, den där sköna avkopplande känslan när man 
njuter av god mat i rätt miljö, och bara mår bra!

Välkommen in och prova vår nya spännande höstmeny! 
Du hittar den på www.crazycow.se

Boka bord: 0155-26 99 88 • info@crazycow.se

George & Eli Tabib



Anders Magnusson
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TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Det har varit en hektisk sommar. Och höst-
programmet på Nyköpings Arenor erbjuder 
mer än någonsin tidigare. Anders Magnusson 
är Kultur- och Evenemangschef på Nyköpings 
kommun och ytterst ansvarig för vad kommunen 
kan erbjuda sina invånare för olika upplevelser 
på Nyköpings Arenor.

- Visst har det varit lite extra tack vare jubileumsåret, 
säger Anders. Men allt har gått bra och vi är mycket 
nöjda med alla sommarens arrangemang. 

Anders Magnusson är född och uppvuxen i Nykö-
ping. Tidigt tog idrotten en stor plats i hans liv.
- Jag och kompisarna var vad vi kallade 
“gårdsidrottare”. Vi spelade fotboll på sommaren 
och landhockey på vintern, bildade 
kvarterslag och spelade spontana 
matcher mot lag från andra gårdar. 

Tidigt föddes också en speciell 
ådra i Anders.
- Jag började arrangera turneringar 
mellan olika kvarterslag. Parallellt med 
skolan skapade jag teaterstycken och 
pjäser på “Roliga timmen”. Jag tyckte det 
var kul att arrangera saker, skriva manus och 
själv vara med och spela, både inom idrottens och 
teaterns värld. 

I sjätte klass var det dags att skriva en egen 
variant av Nyköpings Gästabud.
- Det var en “komisk” variant av Gästabudet, minns 
Anders. Jag undrar vad Ivar Schnell skulle sagt om 
han sett föreställningen. Hur som helst, vår vanligtvis 
ganska stela och tråkiga mattelärare var i alla fall nöjd. 
Han såg alla tre föreställningarna vi spelade och låg på 
golvet och vred sig av skratt. Det var bra betyg. 

Så småningom växte ett annat intresse fram. 
- Jag hade ritat egna kartor över Trillingsberg och fick 
syrran och hennes kompisar att springa orientering 
efter mina kartor. När jag fick upp ögonen för att det 
faktiskt fanns en orienteringsklubb i Nyköping började 
jag där, men jag var nog bättre på att springa än att 
orientera...

När det var dags för gymnasiet gjorde Anders ett 
oväntat val.
- Jag sökte och gick Jordbrukslinjen på Ökna, tanken 
var att bli bonde. Att sätta ett frö och så frukten har 
alltid intresserat mig i olika sammanhang. Jag var även 
attraherad av friheten och möjligheten att kunna styra 
min egen tid.

Nyfiken på - ett samtal med

Efter gymnasiet blev det ett “glapp” på sex 
månader innan det var dags att rycka in i 
lumpen.
- Jag såg en annons om en musikal som skulle spelas 
på Teatern och sökte. Alla roller var redan besatta, 
men jag fick jobba med ljus, dekor och scenografi.

Musikalen hetta “Godspel” och här träffade 
Anders många musikal-kompisar för första 
gången.
- Anna Bromee, Niklas Klingfeldt, Tessan Merkel och 
Malin Nilsson, alla var med, minns Anders.  

Militärtjänsten genomfördes på P10 i Strängnäs.
- Jag var plutonchef och är fortfarande engagerad 

i Försvarsmakten och Hemvärnet, som 
kapten och utbildad stabschef och 

bataljonschef. Det innebär sex 
“pliktdagar” om året och möjlighet 
att gå kurser löpande. Kurserna 
är inriktade på ledarskap, vilket 
jag har god nytta av även i mitt 
arbete. 

Efter militärtjänstgöringen 
föddes tanken på att bilda en egen 

musikalförening.
- Tillsammans med bland annat Anna Bromee 

startade jag Nymos 1991. Jag satt som kassör och 
producerade i princip alla föreställningar i 20 år innan 
jag hoppade av 2011. 

Första kontakten med Nyköpings kommun kom i 
mitten av 1990-talet.
- Jag startade upp och drev “Datorteket” i kommunens 
regi, därefter började jag jobba extra på Culturum som 
tekniker och scenmästare.

Teaterintresset tog olika vägar för Anders.
- Jag började producera Nyköpings Gästabud efter Ivar 
Schnells manus 1994. Vi kunde inte besätta alla roller 
så jag fick vara med själv och spelade bland annat 
Hertig Erik. Det var innan Teater Sörmland tog över 
produktionen. 

1998 blev Anders heltidsanställd inom Kultur 
och Fritid och Nyköpings kommun. 
- Jag började jobba med olika arrangemang, 
bland annat Stadskampen och festligheterna vid 
Milleniumskiftet. Sedan dess har jag varit kvar inom 
Kultur och Fritid. Culturum har varit min arbetsplats 
förutom mellan 2003-2007 då jag satt på Rosvalla.

“Alla var med 
i musikalen 
“Godspel”

Fem snabba frågor 

Personliga egenskaper
Snäll, lyhörd, sensitiv.

Intressen utanför jobbet
Skidåkning, orientering och matlagning.

Personliga favoriter inom kulturområdet
Gillar dansföreställningar, balett exempelvis,
extremt disciplinerat och uttrycksfullt.

Förebild
Hasse Rundgren var en förebild för mig när jag 
började jobba inom Nyköpings kommun.

Kuriosa
Jag har varit hockey-bockey målvakt i korpen 
i 33 år. 

Anders är lite extra stolt över ett koncept som 
växte fram på Rosvalla.
- Lägerverksamheten där vi förpackade boende, 
träning, mat och shopping blev framgångsrikt, det 
var kul och gav många ringar på vattnet - effekter för 
Nyköping.

Nyköping växer - och därmed kraven på 
kulturutbudet i staden.
- Som kommun kan vi inte stå som arrangörer själva. 
Vår uppgift är att sälja in Nyköping och de arenor/
lokaler vi har till olika arrangörer och produktionsbolag. 
Vi måste skapa flexibla lokaler som man snabbt kan 
ställa om beroende på vad som efterfrågas.

Militär, jordbrukare, teaterproducent och 
evenemangschef. För att nämna några av alla 
roller. Finns det någon gemensam nämnare?
- Absolut, jag brukar uttrycka det som “att så ett frö 
och sedan skörda frukten”. Att arbeta tillsammans för 
att nå ett mål. Det mesta jag hållit på med har haft en 
deadline, min främsta egenskap är att driva på och se 
till att deadlinen hålls. 

Anders Magnusson är Kultur- och Evenemangschef i 
Nyköpings kommun. Hans vardagliga arbetsplats är 
Culturum, mitt i centrala delarna av Nyköping. 
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ANNONS 

Smarteyes i Nyköping startade 
2014. En ”nystart” med ny 
butikschef och ny optiker gjordes 
för fyra månader sedan.
Utvecklingen har på kort tid varit 
mycket positiv.
- Vi ser med glädje att fler och fler 
hittar till vår butik, säger Mikael 
Sundblad, butikschef. 

Kickie Evenstedt är optiker på 
Smarteyes.
- Jag har varit aktiv optiker i mer 
än 40 år, både som egen företaga-
re och anställd berättar Kickie. 
Jag har även arbetat som 
butikschef  åt några opti-
kerkedjor.

För två och ett halvt år 
sedan flyttade Kickie från 
Skåne till Nyköping.
- Jag började på Smarteyes, men 
flyttade över till en annan kedja. 

Efter ett tag blev Kickie uppringd 
av Smarteyes ledning som ville 
locka tillbaka henne.
- De erbjöd mig rollen som butiks-
chef, men jag hade en annat förslag. 
Jag älskade Smarteyes koncept 
och ville gärna tillbaka så mitt 
budskap till ledningen var enkelt.
- Jag har ju mitt ”dream team”, jag 
kommer om jag får med mig min 
nuvarande butikschef. 

Kickies dåvarande butikschef 
hette, just det, Mikael Sundblad.  
- Jag trivdes bra tillsammans med 
Mikael, vi hade kul när vi jobbade, 
en känsla som angav tonen i hela 
butiken och bland våra kunder. Jag 
fick som jag ville, både Mikael och 
jag kom till Smarteyes och bildar i 
mina ögon ett ”dream team”.

Kickie utför självklart det traditio-
nella arbetet en optiker gör, i form 
av synundersökningar och utprov-
ning av kontaktlinser, men hjälper 
även kunden med val av bågar.
- Jag är mycket intresserad av 
mode och inredning och just mode-

faktorn är en stor del av Smarteyes 
koncept. Det känns därför naturligt 
att följa kunden genom hela kedjan, 
från synundersökning till val av rätt 
båge. Jag är  både förvånad och 
glad över att vi har så hög kvalitet 
till så bra priser på bågar och glas 
hos oss på Smarteyes.

Barn och barnbarn finns numera 
på nära håll, i Stockholm, och 
på fritiden har Kickie hittat ett 
nyvunnet intresse.
- Jag har köpt en kolonistuga  där 

jag tillbringar mycket av min 
lediga tid i trädgården.

Kickie har även kom-
petens och behörighet 
att prova ut så kallade 

arbetsanpassade glasögon.
- Vi hälsar även alla kunder 

som behöver glasögon i sitt vardag-
liga arbete välkomna till oss, säger 
Kickie.

Att genomgå en synundersökning 
och prova ut nya bågar innebär 
många nya intryck. Det är inte 
alltid så lätt att ta beslut om vilka 
bågar som passar. 
- Vi har inrättat en kaffehörna i 
butiken, där man kan sätta sig ner 
och koppla av med en kopp kaffe 
eller mineralvatten, och smälta alla 
intryck. Det har visat sig populärt 
och skapar också en trevlig stäm-
ning i butiken. säger butikschefen 
Mikael Sundblad, 

Tio år efter att Smarteyes grunda-
des lanserar man sin fjärde om-
gång av Non Violence Collection.
- Kollektionen består av sju olika 
modeller, säger Mikael. All metall 
är gjort i det lätta materialet titan.
Vi har satsat på eleganta, lättbur-
na modeller. Sedan vill jag också 
nämna att vi under vecka 38-42 
har kampanj på bågar, du betalar 
endast 1 krona för bågen, när du 
köper progressiva glasögon.
- Välkommen in till oss, så berättar 
vi mer, avslutar Mikael Sundblad. 

DREAM TEAM 
på Smarteyes

Kickie Evenstedt är optiker på Smarteyes i Nyköping.

Mikael Sundblad i samtal med några kunder i kaffehörnan på Smarteyes

M itt intresse för språk odlades 
tidigt för att min mamma var 
mycket språkbegåvad. Hon 
växte upp  
i Västerbottens inland men 
gav sig tidigt ut i världen.  

När hon hade lärt sig de tre 
                              första språken så blev  
följande språk så  mycket enklare, sa hon.  
Hon jämförde det med att spela instrument,  
ju fler du lär dig spela ju lättare blir det. Språk  
var hennes instrument och eftersom hon kunde hantera 
flera så upplevde jag henne som en hel  
symfoniorkester eller snarare storband eftersom hon  
älskade jazz.  
   Vissa uttryck som hon hade lärt sig på spanska använde 
hon gärna för att få rätt innebörd på det hon ville säga.  
Hon kunde förmedla det hon ville säga med sådan  inlevelse 
att jag kände vad hon menade även om jag sällan  förstod 
alla ord. Att lära mig nya ord på olika språk med min 
 mamma var som att dansa olika danser där jag sakta lärde 
mig stegen mer och mer och det gjorde ingenting om jag 

snubblade eller klev på någon öm pedagogisk 
tå. Det fanns ingen som helst förväntan på att 
jag måste förstå allt. Det viktigaste för henne 
var nog att väcka mitt intresse att vilja förstå 
genom att ha kul tillsammans.

Från 6 års ålder växte jag upp med pappa så 
därefter kommunicerade mamma med mig via 

telefon och brev. En gång fick jag ett brev som 
var skrivet helt och hållet på tyska och i kuvertet låg 

det ett svenskt/tyskt lexikon. Jag minns inte exakt hur 
gammal jag var men jag studerade franska, inte tyska.  
I det rätt långa brevet fanns det några korta citat som genast 
väckte min nyfikenhet så jag började översätta dem med 
hjälp av mitt nya lexikon. Därefter översatte jag  meningarna 
som var närmast citaten och sedan började jag lägga  
meningspussel för att begripa helheten. 
   Ord blev  meningar och meningen med orden blev  
tydligare och ofta fanns det humor mellan raderna som  
gav en extra bonus om jag förstod den. På något underligt 
sätt så minns jag det som att vi pratade med varandra, som 
om hon satt där bredvid mig, när jag översatte mening för 
mening. Det var så typiskt henne att skriva på det sättet för 
hon visste att det var den sortens utmaning som kunde få 
fart på min lust att lära. 
   
Amerikansk engelska lärde jag mig av Billie Holiday när hon 
sjöng om kärlek och livets vedermödor. Jag upplevde det 
som att vi lyssnade på varandra och att Billie förstod vad  
jag behövde höra. I efterhand så har jag förstått att det  
troligtvis berodde på min längtan efter mamma för hon 
sjöng ofta gamla ”evergreens” när jag var liten, ibland  
med egna svenska texter.
   Jag vet inte riktigt när jag började se ordens finurliga för-
underlighet för det har alltid varit så naturligt. Bokstäverna 
är mina vänner, vi är både lek- och läkkamrater. Vi leker och 
läker tillsammans och hittar alltid en mening med det innan 
vi sätter punkt. 
   Jag vet dock att det är min mamma som fick mig att 
nappa på alfabetet på allvar så att jag vill förstå det som står 
både på och mellan raderna. Kanske är det de korta tyska 
citaten jag översatte förr som ligger till grund för att jag valt 
att skriva en bok med egna aforismer. 

Vi lever i ett ordbrukssamhälle där vi ofta brukar orden som 
vi brukar. Det sägs att tiden läker våra sår, men jag menar  
att ord både läker och sår. Vissa synfält kan behöva läggas  
i  träda för att ge utrymme för att så nya rader av ord. Så tycker 
jag! Så och kultivera orden till vackra och ordagranna språk-
dräkter så att våra samtal med varandra kan bli klädsamma.

Vi lever i ett  
ordbrukssamhälle

Bokstäverna 
är mina  
vänner.

Anna 
Källdén

Ordläkaren
info@ordlakaren.se 
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Öster Malma
WILDLIFE PARK • VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK • HOTELL • VILTVÅRDSSTIG 

Välkommen till det vilda Öster Malma  
– ett utflyktsmål för naturälskare.

September & oktober
LUNCH Alla dagar kl 11.30 – 14.

SLOTTSMIDDAG Tvårätters middag med vilttema.  
Serveras från kl 18.30 lördag 7 och 21 okt.

AFTERNOON TEA i genuin slottsmiljö. Lördagar från kl 12.30.

November & december
LUNCH Alla dagar kl 11.30 – 14. (Helger fram t o m 5/11.)

SLOTTSMIDDAG Tvårätters middag med vilttema. Serveras  
från kl 18.30 lördag 4 nov.

AFTERNOON TEA i genuin slottsmiljö. Lördagar fram till och 
med 4 nov från kl 12.30.

HÖSTLOVSKUL 1 och 2 nov. Vår djurskötare guidar i Wildlife park. 
Start kl. 14.00. Gratis entré för barnen, vuxna 50 kr.  

FARSDAGSBUFFÉ Sönd 12 nov kl 11.30 – 14.00. 

JULMARKNAD 18 – 19 nov kl 10.00 – 15.00.  
Hantverk och delikatesser från lokala  
tillverkare. Fri entré. Parkering 50 kr/bil.  

DET VILDA JULBORDET Start 23/11.  
Boka nu!

Året om
KONFERENS i en inspirerande och avkopplande atmosfär nära  
det vilda. Fr 1.335:- ex moms/pers.

FIRA HOS OSS-PAKET med middag i slottet. Min 15 pers.  
Läs mer på vår hemsida, ostermalma.se

Boka 
Julbords-paket 

med  övernattning

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se
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TEXT OCH FOTO MALÉN ENEBERG

ANNONS

FÖR BARN  
OCH VUXNA
I S:TA KATARINA KYRKA
 
Söndag 1 oktober kl 14.00
ÄNGLAFEST
. Kören Kattis sjunger
. Pyssel
. Fika
 
Torsdag 5 oktober kl 18.30
LJUSGLIMTAR I HÖSTMÖRKRET
Sång av Lina Björkborg och Linda Widner
Drop in-fika från kl 18.00
 
Varmt välkommen till din kyrka på Arnö
(bakom ICA Supermarket)!

DROP IN-DOP 
DOP HELT ENKELT!
 
Blev det inte av? Går du och funderar?
Det är aldrig försent!
Välkommen till DROP IN-DOP med dopfest
 
Alla Helgona kyrka och församlingshem
Lördag 7 oktober kl 11.00–16.00
 
Vi står för planering och fest! Helt kost-
nadsfritt!
Hur går det till? Läs mer på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nykoping
 
Välkomna att på ett enkelt, kravlöst men 
ändå högtidligt sätt bli döpt eller låta döpa 
sitt barn.
Kontaktperson: Magdalena Öhrling,  
070-567 88 33

www.svenskakyrkan.se/nykoping

KONSERT 
ALLA HELGONA KYRKA

Söndag 24 september kl 18.00

”Skriften, Nåden, Tron”
– med Bachs musik i Luthers anda  

J S Bach: Kantat nr 199
”Mein Herze schwimmt im Blut”
Brandenburgkonsert nr 6
 
Musiken anknyter till ikonerna  
i Christina Lundströms Luthertriptyk
som under en period finns i kyrkan

Jenny Tjärnström, sopran  
och Stockholms Bachsällskap

Fri entré – Kollekt till Diakonikassan

Hon började arbeta i Nyköpings 
församling för drygt ett år sedan, 
i juni 2016. Här spelar hon på 
gudstjänster och förrättningar, 
leder körer och ger orgel- och 
pianolektioner. Nu ger Rebecca 
snart sin allra första egna konsert. 
   – Jag har legat vaken några  
nätter, oroat mig för att inte 
hinna lära mig alla noter, 
säger hon.

Arrangemanget är 
gjort av Fredrik Ekenvi.
   – När jag övade på en 
av låtarna upptäckte jag 
att orgeln inte räckte till så 
jag fick ringa Fredrik och be ho-
nom att arrangera om, berättar 
Rebecca.
   Under ungefär en timme ska 
hon, från klockan 18 söndagen 

den 29 oktober, spela filmmusik 
på kyrkans orgel. Hon ackom-
panjeras av Rasmus Tholin, upp-
vuxen i Nyköping, på slagverk. 
Åhörarna bjuds på musik från 
filmer som Harry Potter, Indiana 
Jones, Pirates of the Caribbean 
och Star Wars.

   – Fantasy och science fic-
tion är min passion. Därför 

är det extra roligt att spela 
just filmmusik. Jag vet att 
kyrkan kan ses som lite 
stel ibland och det vill jag 

utmana. 
   Samtidigt tycker hon det 

är viktigt att det kristna budskapet 
inte kommer i skymundan.
   – Jag vill vara tydlig med att vi är 
i kyrkan och tänker därför inleda 
konserten med en kort andakt.

Välkänd filmmusik på kyrkans orgel

FRANCISCUS- 
DAGEN 
Söndag 8 oktober från kl 14.00            

. Fotoutställning med bilder från  
Franciscus 45 års verksamheter,  
Larseric och Maud Eldenäs.
. Konsert kl 14.30 med Ungdomskören 
Cantemus under ledning av Jenny 
Tjärnström.
. Allsång i samlingssalen tillsammans 
med Per Gustafsson kl 14.00–14.20.
. Lotterier till förmån för Diakonikassan.
. Gunnel serverar kaffe mellan  
kl 14–16.
. Gudstjänst med Cantemus 16.00.

MUSIK-
GUDSTJÄNST 
– ABBA
Söndag 15 oktober kl 15.00            
Svärtakören och Lina & Linda
Efter gudstjänsten blir det ”kyrkmat”
i samlingssalen
 

MÄSSA MED  
LÄSARSÅNGER
Söndag 22 oktober kl 15.00            
Stig Söderström, saxofon och
Per Gustafsson, keyboard
”Kyrkmat” i samlingssalen

”TVÅ  
HALV LEKAR  
MED LUTHER”
–  2x45 minuters resa  
med Luthers psalmer, liv och musik
 

S:T NICOLAI KYRKA
Torsdag 12 oktober kl 19.00
 
I halvtids - 
pausen serveras  
korv med bröd.
 
Ciceroner:  
Mattias Bähr  
och Gunnar Björkvall

Star Wars och Harry Potter – på trummor  
och orgel i S:t Nicolai kyrka. Är det okej?
– Ja, varför inte? säger kyrkomusiker  
Rebecca Johansson.

”Jag tycker inte  
att musik ska vara 
svår eller  
skrytsam, den  
ska förmedla 
känslor och 
beröra” säger 
kyrkomusi-
ker Rebecca 
Johansson. 

FAKTA 
Vad gör en kyrkomusiker?
Kyrkomusikerna leder musiklivet i försam-
lingen. De ägnar mycket tid åt förberedelser, 
övar på instrument, väljer körrepertoar, tar 
fram texter och noter, väljer musik och sätter 
ihop konsertprogram. Kyrkomusikerna spelar 
och leder församlingssången vid gudstjäns-
ter, dop, konfirmationer, vigslar och begrav-
ningar. De ordnar musikgudstjänster och  
konserter i kyrkan, leder barn-, ungdoms- 
och vuxenkörer samt ger lektioner i sång 
samt piano- och orgelspel. 
Vilka kyrkomusiker finns  
i Nyköpings församling?
I Nyköpings församling finns – förutom 
Rebecca Johansson – sju kyrkomusiker.  
Det är Gunnar Björkvall, Marie Frisk, Per Gus-
tafsson, Catrine Hylander, Cecilia Norinder, 
Inga Rausgård och Jenny Tjärnström. 
Vad är skillnaden mellan  
en kantor och en organist?
Inom Svenska kyrkan kan man som  
kyrkomusiker arbeta som organist eller 
kantor. Organisterna är högskoleutbildade, 
kantorerna har vanligtvis en folkhögskole-
utbildning. I Nyköpings församling är Gunnar 
Björkvall och Jenny Tjänström organister. 

 
Mycket 
musik på 

Franciscus- 
 gården



Så löd rubriken i Södermanlands Nyheter den 1 september, 1956. Dagen 
innan hade det varit filmförevisning i en samlingssal på fängelset. Av någon 
anledning blev projektorn överhettad och filmrullen fattade eld. Elden 
kom sedan att sprida sig. Vakterna låste snabbt upp dörrar och skrek att 
alla skulle sätta sig i säkerhet. Men fem av fångarna hade missuppfattat 
varningen och sprang upp på övervåningen där de hade sina celler. 

Efter ett tag var stora delar av fängelset även rökfyllt och för de på översta 
våningen blev det ännu svårare att ta sig ut. När brandbilarna anlände hördes en ur 
räddningsstyrkan skrika; 

- Nu brinner dom inne! På utsidan restes en stege mot ett Cellfönster där en 
brandman sågade febrilt med järnsåg för att öppna en flyktväg. 
(Som jag minns det förkom även ett svetsaggregat). 
     
De som fördes till lasarettet hade rökskador, men lyckligtvis hade ingen blivit 
allvarligt skadad. Medan maskinisten förutom rökskador även hade bränn- och 
skärskador. Massor av folk hade strömmat till när brandbilar och ambulanser kom 
till fängelset. En mycket stor mängd barn samlades naturligtvis och polisen hade 
vissa svårigheter att hålla åskådarmassorna i ordning. Inga flyktförsök gjordes vare 
sig under branden eller senare under kvällen. 

När elden var släckt och innan fångarna blev transporterade till andra fängelser, 
som Skenäs i Östergötland, blev fångarna placerade i den del av fängelset som 
klarat sig bäst. För att komma bort från röklukt hade de stora fönstren på övre 
våningen öppnats på vid gavel. I fönsternischen satt ett flertal fångar, och det 
uppstod även en konversation mellan fångarna och de nyfikna åskådarna!  

Branden var verkligen en dramatisk händelse för en 10- årig åskådare!
   

Minnen från förr

Arne Andersson
Gästskribent 

    
En uppseendeväckande rymning skedde när ett flertal fångar rymde samtidigt. 
Jag är inte helt säker på hur många de var, men som jag minns det var det 10-12 
fångar. Men jag minns att det noterades i tidningen som “Svenskt rekord”. Det blev 
ett stort pådrag efter rymlingarna, av både polis och vaktpersonal. När nyheten 
hade spridit sig samlades vi grabbar med andra nyfikna personer utanför fängelset. 
Det dröjde inte länge föränn en polisbil kom med en fånge som fördes in i fängelset 
genom huvudingången. Efter det kom under någon timme fler fångar att återföras 
till fängelset inför en mängd nyfikna personer. Om alla fångar blev infångade samma 
dag är för mig okänt.

Kråkberget, Annebergsgatan 
och Fängelset
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Magasinets gästskribent 

Arne Andersson berättar 

om minnen från barndomen 

och sin uppväxt i Nyköping

Kråkberget i Nyköping, var en plats där ungar upp till 15-16 års ålder 
hade många olika aktiviteter under 1950 och 1960- talet. När jag mötte 
barndomskamraten Hans “Knallis” Karlsson (numera Brinell), kom samtalet 
in på “gamla tider”. Han frågade om jag kom ihåg när han och Benny 
Karlsson mötte mig på Hospitalsgatan någon gång i slutet av 1950- talet. 
De frågade vart jag skulle. 

- Jag ska ner till hamnen för att se när båten från England kommer för att lasta 
av bilar till ANA-fabriken. De ville att jag istället skulle följa med till Kråkberget och 
klättra i träd! Jag ändrade mig, och följde med till Kråkberget, där vi klättrade i träd 
under flera timmar! När jag tänker efter så har nog de flesta “klättervänliga” träd på 
Kråkberget haft besök av grabbar. Ett par favoriter var “Stora Gran” och “Tallen i Blå 
Dalen”.
   
Vi grabbar som bodde runt Annebergsgatan, mellan Kråkberget och Fängelset, hade 
en hel del kontakter med fångarna, vilket jag tidigare nämnt  ( Magasinet, 2015 Nr 1). 
En del år kom vi att bli “bekanta” med flertalet av fångarna. Jag kom även att känna 
en viss sympati för en del fångar. På den här tiden var det inte helt ovanligt med 
rymningar från fängelset. Antalet varierade naturligtvis, men vissa år skedde det, 
som jag upplevde det, ett flertal gånger. Oftast tog de då sikte på Kråkberget. 
Kanske hade de missberäknat sig på “skogen” som de kunde se från fängelset och 
trodde att det bortom berget bara fanns skog? Tanken var nog att de i en skog hade 
större chans att komma undan? Lite snopna blev de kanske när de nådde toppen på 
berget och såg husen på Stenbrovägen, och i Mariebergsområdet.  

Fyra rymningar som jag särskilt minns under åren 1956 - 1962, återges 
här:

En mörk kväll var jag på väg hem, och vek runt hörnet på det inhägnade området, 
och såg en fånge uppe på det taggtrådsförsedda stängslet. Troligen skulle han 
precis hoppa ner när jag kom, men avvaktat då han blev varse mig. Vi tittade på 
varandra ett tag, sen sa jag bara - Jag är på väg hem, och gick vidare! Hur länge 
fången sedan kom att klara sig i “friheten” vet jag inte, men jag bidrog i alla fall inte 
till att han åkte fast!

Vid ett annat tillfälle såg jag och kamraten “Joa” två fångar gående i lugn takt på 
Kyrkogatan på väg mot Kråkberget. De var klädda i fängelsets blågrå byxor, men 
hade inga blusar (jackor) utan bara de vitaktiga T- tröjorna på sig. Kanske hade de 
tänkt att allmänheten skulle ta dem för arbetare? För vanligare var att de som rymde 
sprang till Kråkberget, och därmed drog till sig större uppmärksamhet. När vi sedan 
möttes på samma trottoar såg vi att de även kände igen oss, men vi låtsades som 
ingenting, och höll även här tyst om rymningen.
     
En annan rymning kom vi mitt i när vi var på Kråkberget, då en fånge kom 
springande förbi oss. Efter en kort stund kom två vakter halvspringande och 
undrade om vi sett en person och vart han i så fall tog vägen. Men vi sa att ingen 
har kommit förbi här, varefter vakterna tog en annan väg än rymlingen. Cellfönstret som blev en flyktväg.

“Stora Gran” på Kråkberget. De modigaste/dumdristigaste kunde klättra 8-10 meter 
upp i den då ca 20 meter höga granen.         

“Eld i filmrulle spred sig
- Sex skadade till lasarettet”

Nyköpings gamla fängelse. Exteriören är i stort sett bevarad. På bilden; norra sidan.         

“Nu brinner 
dom inne”

Minnen från förr
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TEXT HARRIET NILSSON, Verksamhetsansvarig NYSAM

Nyköping i samverkan
 

www.nysam.se

ANNONS

Röda Korset
Svenska Röda Korset arrangerar den 
14–15 oktober, ”Röda Korset Forum” 
med ca 500 deltagare från hela Sverige. 
Forumet äger rum på Sunlight men vi 
kommer även att märka av evenemanget 
på fler arenor. Under hela veckan innan 
genomförs en insamling i centrum – till 
förmån för insamlingen för fler ”Hälso
kliniker för mödrar och barn i Somalia”
Följande planeras genomföras 
under fredagen den 13 och  
lördagen den 14 oktober:
Den 13 oktober invigs en utställning på 
Stora Torget av Landshövding Liselott 
Hagberg. Utställningen har kopplingar  
till insamlingen, men man visar också  
upp ”Vita bussen” en av bussarna som 
deltog i evakueringen av alla fångar från 
koncentrationslägren i Europa i efter
spelen efter andra världskriget. Man stäl
ler också ut en sönderbombad ambulans 
och informerar om Röda Korsets arbete 
kring insamlingen ”På flykt”.

I Nyköpings centrum är det liv och 
rörelse under dagtid. Man äter lunch, 
fikar, shoppar och gör sina ärenden. 
Men som ett trollslag töms gator och 
torg vid 17-tiden, precis som i många 
andra städer av Nyköpings storlek. 
Med den här satsningen som syftar 
till en kvällsekonomi i utveckling kan 
detta mönster brytas. Stadskärnan ska 
upplevas som trygg, säker och attraktiv 
fler timmar på dygnet.
   Purple Flag har funnits sedan 2006 
och ett 50-tal städer i Storbritannien 
och Irland har deltagit i programmet 
med goda mätbara resultat. 2016 
påbörjades pilotprojekt med nio städer 
runt om i landet. Nu är det Nyköpings 
tur, tillsammans med Falkenberg,  
Ludvika samt tre stadsdelar i Göteborg.

Purple Flag handlar om att  skapa en 
trygg och samtidigt levande stad inte 
bara dagtid utan även efter klockan 17, 
oavsett om man väljer afterwork, ute-
kväll eller bara en skön kvälls promenad 
längs butiksgator eller stadens parker. 
Kvällsekonomin förenar dagen med 
kvällen och skapar synergieffekter mel-
lan de olika intressenterna i staden. Det 
gagnar alla och stärker både stadens 
varumärke och den totala ekonomin. 
   Satsningen genomförs i ett sam-

arbete mellan NYSAM – Nyköping  
i Samverkan, Sörmlands Sparbank 
och Nyköpings kommun. Målet för 
projektet är att bli certifierad enligt 
Purple Flag. Certifieringen blir också 
symbolen för en säker, trygg och 
attraktiv stad som håller en hög och 
trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. 
   – Vi ska skapa en ekonomisk och 
attraktiv stadskärna med ett variations-
rikt utbud av unika aktiviteter även efter 
mörkrets inbrott, säger Harriet Nilsson, 
verksamhetsstrateg på NYSAM.

   – För att lyckas med detta krävs ett 
nära samarbete mellan – och framför-
allt förståelse för – olika aktörers intres-
sen och behov. Det kommer att bli en 
avgörande faktor för att vi tillsammans 
ska lyckas med den här satsningen, 
tillägger Ulf Westman, projektledare  
för Purple Flag i Nyköping.

Arbetet påbörjas nu. Redan den  
27 september är det ett uppstartsmöte  
i Göteborg för de städer som är med  
i satsningen.

Vad händer efter  
kl 17.00 i Nyköping? 

Nu satsar NYSAM – Nyköpings i samverkan, på det nyskapande 
projektet ”Purple Flag”, som ska göra citykärnan levande inte 
bara dagtid utan även efter klockan 17.

Boka datumen  
19–21 oktober! 
För femte året i rad dukar vi upp till ett 
LitterArt Gästabud. Ett dignande program 
för barn, unga och vuxna på biblioteket, 
stadens scener, konstgallerier, hotell,  
köpcentra och på gator och torg.
» Läs mer på LitterArt Gästabuds  
Facebook-sida

Fotograf är Bo Fröberg vars mor var med 
på en av bussarna som körde ned till kon-
centrationslägren för att rädda människor 
från en säker död. Han kommer att finnas 
på plats för att berätta om bussarna.

Stort grattis  
till ONYX Innebandy
för en fantastiskt  
integrationssatsning  
– En Tröja för Alla – som genom-
fördes på 5 platser i Nyköping/ 
Oxelösund mellan 25/8 och 4/9!

BYT DIN BIL

TILL EN ELHYBRID

NYKÖPING, 
INDUSTRIGATAN 10,  
Tel: 0155-21 71 70  

Alltid automat. Alltid laddad. Aldrig några sladdar. Just nu har vi både kampanjpriser 

och extra inbytesvärde på alla våra elhybrider. Spara upp till 38 000 kr. Vi gör elhybriden 

tillgänglig för alla. Oberoende plånbok. Välkommen in eller läs mer på toyota.se  

HELGÖPPET  
29/9–2/10
Lördag  10–15  .  Söndag 11–15

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

MOTORCITY . NYKÖPING
Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70



16 No.8 MAGASINET 2017  No 8 MAGASINET 2017         17

”Vi kan erbjuda ett fantastiskt höst-
program med bredd och variation”
- Höstens program erbjuder verkligen något för 
alla smaker, intressen och åldrar.

Anna Andreasson och Anna Öhrner är event-
samordnare på Nyköpings Arenor och pratar om 
höstens kultur-och evenemangsutbud i Nyköping.
- Vi har allt från barnprogram till gitarrkonserter och 
storslagna shower på Rosvalla, säger Annorna. 

- På humorsidan har vi namn som Henrik Schyffert, 
Johan Rheborg och Claes Malmberg. Vi har före-
läsning blandat med musikaliska inslag med Aaron 
Andersson och Boris Renée.

För alla som gillar tolkningar av stora artister 
finns ett antal tribute-konserter på programmet.
- Vi är en av fem städer i landet som kan erbjuda en 
tribute-konsert med Whitney Houston, det är stort. 
Eagles och Glenn Miller Storband kommer också 
att tolkas i vårt konserthus.

En duktig sångerska och imitatör är Maria Möller. 
Hon dyker upp under hösten. För barnen finns bland 
annat Pippi Långstrump och Mumintrollen i 
programmet. 

Siw Malmkvist, Lill-Babs Svensson och Ann-
Louise Hansson är tre damer som tillsammans har 
183 år bakom sig på scenen.
- De kommer hit och bjuder på alla sina gamla godingar, 
säger Anna Öhrner. 

Lena Philipsson show, Christmas Night med 
Tomas Di Leva, David Lindgren och Molly Sandén 
samt musikalen ”Äventyret Aladdin” (i januari 2018), 
med bland andra Renaida Braun kommer alla till 
Rosvalla. 

Nyköping har blivit en populär plats för olika 
produktionsbolag och arrangörer.
- Vissa evenemang arrangerar vi själva, därtill bistår 
vi arrangörerna med allt runt omkring arrangemang-
et, tydliggör Anna Andreasson. Vi har arenor som 
passar allt från små till stora arrangemang, Nyköping 
med omnejd har en bra och kultur-intresserad publik, 
sammantaget bidrar det till att produktionsbolag och 
arrangörer söker sig hit med sina program.

-Dessutom har vi våra lokala föreningar som är jätte-
duktiga på att bidra till att vi får ett så rikt kulturutbud.

Nyköping växer och givetvis är kulturutbudet 
viktigt för många nyinflyttade.
- Det kan till och med bidra till att folk flyttar hit, så 
vi har ett stort ansvar att fortsätta och utveckla vårt 
program och bli ännu mer attraktiva för små och stora 
arrangemang. Ett spännande och utmanande arbete, 
säger Anna Andreasson. 

Hösten bjuder på över 50 olika program för alla sma-
ker och inriktningar. Totalt erbjuds publiken cirka 150 
program under året, sommarprogrammet inräknat. Det 
finns alltid något att göra för den som är sugen på att 
gå ut och roa sig. På nykopingsguiden.se finns hela 
programmet löpande under året. Höstens utbud hittar 
du i annonsen på nästa sida. 

- Glöm inte våra live-sändningar från bland annat 
Metropolitan på Teatern och vår avslutande Nyårs-
promenad, en vandring genom centrala delarna av 
vår stad, som i år avslutar Gästabudsåret.

- Plus givetvis mycket annat som du kan läsa om i vårt 
program, avslutar Anna Andreasson och Anna Öhrner. 

Dracula/Live på bio Maria Möller Henrik Schyffert

Höstens nöjen i Nyköping.

Lena Philipsson 
15/10

Christmas Night 
10/12

Pippi på de sju 
haven 25/11

Köp biljetter till evenemang på www.nykopingsguiden.se/program, Nyköpings Turistbyrå, Culturum, 
Koordinaten eller på Rosvalla. För att boka biljetter ring Turistbyrån tfn 0155-24 82 00.

Guji Guji med Boulevardteatern 
30 sept • Culturum Olrogsalen

Magisk afton med Baltic 
Harmony
30 sept • Nyköpings Teater

Sjung i kör 
1 okt • Culturum 

Blåljus med blås – en med-
ryckande allsångskonsert för 
barn 3 – 6 år 
2 okt • Culturum 

Henrik Schyffert – Var inte rädda
6 okt • Culturum 

Unga stjärnor
7 okt • Culturum 

Live på bio, Norma, Opera
7 okt • Nyköpings Teater 

Gospelfest 
8 okt • Nyköpings Teater 

Grottmannen 
12 okt  • Nyköpings Teater 

Tillsammans för världens barn
12 okt • Culturum 

Live på bio, Trollflöjten, Opera
14 okt • Nyköpings Teater 

Lena Philipsson  
– Jag är ingen älskling
15 okt • Rosvalla 

Kammarkören på lätta vingar 
15 okt • Nyköpings Teater   

LitterArt Gästabud
19 – 21 okt

The Whitney Houston Show 
21 okt • Culturum 

Live på bio, Piraten, Balett 
22 okt • Nyköpings Teater 

Göran Söllscher & Mats 
Bergström 
26 okt • Culturum 

I Mumindalen – en resa i Tove 
Janssons förtrollade värld 
27 okt • Culturum 

One Of These Nights  
– En hyllningskonsert till 
Eagles 
28 okt • Culturum 

Frankenstein med  
Fabula Storytelling
1 nov • Culturum, Olrogsalen

Maria Möller – This time 
3 nov • Culturum 

Live på bio, Dracula, Opera
3 nov • Nyköpings Teater

Gifta
7 nov • Nyköpings Teater

Författarkväll, Augustin Erba
9 nov • Culturum, Västra rummet  

Armborst & Tulpaner
10 nov • Nyköpings Teater

The Legends – World class heroes 
11 nov • Culturum

GONG  
11 nov • Nyköpings Teater 

Maja och Bobbo 
11 nov • Culturum, Olrogsalen 

183 år tillsammans – Lill-Babs, 
Anne-Louise Hansson,  
Siw Malmqvist 
17 nov • Culturum 

Försvinnandet 
17 nov • Nyköpings Teater

Best of Claes Malmberg 
18 nov • Culturum 

Live på bio, Mordängeln, Opera 
18 nov • Nyköpings Teater 

Agaton Sax – Byköpings 
Gästabud
18 nov • Nyköpings Teater

Glenn Miller Orchestra – A 
Tribute to the Great Big Bands 
19 nov • Culturum

Aron Andersson & Boris René  
– Möjligheter Tour 2017 
21 nov • Culturum 

Tartuffe 
23 nov • Nyköpings Teater 

Johan Rheborg  
– stand up provföreställning
23 nov • Culturum

Pippi på de sju haven 
25 nov • Culturum 

Vår version av Lejonkungen  
25 nov • Nyköpings Teater

Brorslotten  
28 nov • Nyköpings Teater 

Tyst – en familjeföreställning 
med Teater Jalada
9 dec • Culturum, Olrogsalen

Dansuppvisning 
10 dec • Culturum 

Baltic Harmonys Julshow 
2 dec & 3 dec • Nyköpings 
Teater 

Kulturskolan i decembertid
7 dec • Culturum 

Charles Dickens - En julsaga 
8 – 10 dec • Nyköpings Teater 

Samuel Ljungblahd  
& Ole Børud – Julkonsert 
8 dec • Culturum

Christmas night 
10 dec • Rosvalla 

Julstämning – Julshow med 
Nymos
15 – 18 dec • Nyköpings Teater

The Refreshments  
– Rock n´ Roll X-Mas
16 dec • Culturum

Julkonsert Kammarkören  
17 dec • Culturum 

Premiär Nyårsrevyn 
31 dec • Nyköpings Teater

Nyårspromenaden
31 dec

Johan Rheborg 
23/11
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peder@pederfranssonbygg.se, Kumminvägen 20, Nyköping 
www.pederfranssonbygg.se

Välkommen till det proffsiga 
byggföretaget med glimten i ögat!

& inredning.ab

Ring mig för 
en gratis offert!

Peder Fransson
070-776 88 57Idbäcksvägen 12 • 611 38 Nyköping 

0155-15 01 00 • 070-398 56 32
jurgen.vilhelmsson@sormlandsporten.se

www.sormlandsporten.se

LEDIGA LOKALER

NYKÖPING

Kontorslokaler 
400-1000 kvm 

www.barnensgymnastikskola.se • Telefon 0155-21 22 27 

Barngymnastik 

4 olika kurser för barn födda 2010-2015 utan  
förkunskaper. Vi har små och ledartäta grupper. 

Schemat finns på vår hemsida. 
Ny kursstart vecka 42! 

 

Gymnastik och motorik för pojkar och flickor 

HUVUDSPONSORER

Här ser du mer av vad som händer i år 
September
•  30 En magisk afton med Baltic Harmony på 

Nyköpings teater

Oktober  
• 1 Pensionärernas Gästabud på Träffen

• 1 Sjungikör 2017
•  7-8 Stick-LAN ...ett icke trådlöst event! 
• 7 Invigning av Hållets gruvor
• 19-21 LitterArt
• 20-22 SM i Gädda

Programmet för Gästabudsåret tas fram  
i samverkan med föreningar och företag. 

Du hittar detaljer och allt som händer på 
nykopingsguiden.se

 

Susanna Alakoski • Dick Harrison • Maria Sveland • Prick & Fläck • Anita Grede • Gösta Linderholm • Martin Hellström &  
Anna Lindberg • Mats Lundgren, Lars Lager • David Lindén • Birgit Eriksson • Jan Moberg • Revolution Poetry •  Lena Linderholm 
Helena Blomqvist • Elisabeth Zeilon • Johan Artigas Planas • Anna Blåder • Malin Biller • Dramatiserade stadsvandringar • Workshops

För barn och vuxna på stadens scener, konstgallerier och i oväntade nedslag på gator och torg.  
www.facebook.com/litterart.se 

Konstutställningar, föreläsningar och samtal 
– fredag till söndag 19–21 oktober

Öppettider: 
Vardagar: 10-17
Lördag från 1/10: Stängt
Söndag: Stängt Timmermansgatan 7, Oxelösund

www.marinexpert.se - 073 91 222 43

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

• Gräsklipparservice

Båtsäsongen är snart över
Ge din båt/utombordare bästa möjliga service, 

kom in till oss så hjälper vi dig!

Pris från

7.795:-

30 km/h

På köpet: 
Magnetbelysning och 
Trailerlås, värde 950 kr 

Pris från

9.995:-

80 km/h

På köpet: 
Trailerlås, värde
340 kr
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K RYS S A  O C H  V I N N  M E D  M AG A S I N E T

Vinn ett presentkort på 500 kronor från ICA Kvantum i Oxelösund
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 15 oktober, Lycka till!
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Vilken 
svamp?
Karljohan-

svampen är en av 
våra mest omtycka 

matsvampar. 
Den har även ett

 annat svenskt namn. 
Vilket?
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BILTVÄTTEN I OXELÖSUND
Vi finns hörnet Sundsörsvägen/Folkegränd (granne till Netto butiken)Gilla oss!

Vi har alltid 
öppet!Skonsamt & 

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

Betalterminal för korteller kontant-
betalning

TVÄTTA SJÄLV DIN BILfrån 20:-

Röda Korset ställer ut på 
Stora Torget 13-14 oktober
Sönderskjuten ambulans, hälsoklinik 
och vit buss. På Stora Torget visar 
Röda Korset upp sitt nationella och 
internationella arbete, i samband 
med ett stort inspirationsforum för 
frivilliga inom organisationen. 

Rödakorsforum kallas den nationella 
inspirationshelg där cirka 400 frivilliga 
från hela Sverige träffas för att utbyta 
kunskap och där rödakorsare från kret-
sarna i Nyköpings kommun och Oxelö-
sunds kommun står som lokala värdar 
och värdinnor. 

Det är andra gången som evenemanget 
genomförs, med engagerande och 
kreativa workshops och föreläsningar 
är i fokus. Bland annat kommer Fran-
ska Röda Korset att berätta om sin 
frivilligberedskap för händelser och 

situationer där många människor har 
drabbats av en katastrof och Karin Shar-
ma kommer att prata om interkulturell 
kommunikation.
Syftet är att ge extra inspiration, 
kunskap och stöd till de lokala röda-
korsverksamheterna runt om i landet i 
utvecklingen av såväl deras beredskap 
som av deras verksamheter i övrigt.
- Vi utvecklar hela tiden våra verksam-
heter för att kunna möta de behov som 
finns såväl nationellt som internationellt. 
Vi finns där behoven är som störst, 
säger Ylva de Val, projektledare för 
Rödakorsforum i Nyköping.

Nyköpings kommun firar gästabudsår, 
700 år, och staden fylls av olika aktivite-
ter utspridda under hela året. Rödakors-
forum är en av många aktiviteter som 
genomförs.

Besök utställningen på Stora Torget
- Parallellt med forumet samverkar vi 
med Nysam (Nyköping i Samverkan) för 
att genomföra en insamling där medlen 
går till att öka överlevnaden i drabbade 
område, bland annat genom att bygga 
upp hälsokliniker för mödrar och barn i 
Somalia, säger Carl af Sillén, ordföran-
de i Nyköpings rödakorskrets. 

Det är en sådan hälsoklinik som du kan 
besöka på Stora Torget under fredagen 
och lördagen den 13-14 oktober. Där 
kommer Röda Korset även att informera 
om och visa upp en av de vita bussarna 
som användes under andra världskriget 
för att rädda människor från koncen-
trationslägren, och en ambulans som 
skjutits sönder i ett konfliktområde.

Även gymnasieskolorna i Nyköping 
bjuds in
- Klasser från gymnasieskolorna erbjuds 
möjligheten att komma till utställning-
arna på Stora Torget för att lära sig 
mer om folkrätt och om de satsningar 
som organisationen gör för att lindra 
och förhindra lidande. De erbjuds även 
möjligheten att boka in rollspelet På flykt 
som bidrar till att öka förståelsen för 
vad det kan innebära att vara på flykt, 
säger Carl af Sillén.

Utställningen på torget invigs fredag 13 
oktober 13.00 av landshövding Liselotte 
Hagberg och av Bo Hermansson, vice 
ordförande Röda Korset.

 →09.00
 Registrering och fika 

LOKAL: Entrén till Sunlight Hotel  
i Nyköping

 →11:00
 Välkommen till Rödakorsforum  

Inledande seminarium och 
 välkomsttal

 LOKAL: Industrihallen plan 3

 →12:30
 Lunch

 →13:45
 Workshop – Grupp 1 

LOKAL: Se separat schema på plats

 →08.30
 Gemensam samling 

LOKAL: Industrihallen plan 3

 →09.15
 Förflyttning

 →09.30
 Workshop – Grupp 1 

LOKAL: Se separat schema på plats
 Plenum – Grupp 2
 Frivillig beredskap i masskade

situationer (Franska Röda Korset)
 LOKAL: Industrihallen plan 3 

RÖDAKORS-
FORUM 2017 PROGRAM   LÖRDAG SÖNDAG

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.
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 Plenum – Grupp 2 
Tänk utanför boxen! Genom inter
kulturell kommunikation kan du 
förstå hur (Karin Sharma) 
LOKAL: Industrihallen plan 3

 →15:00
 Kaffe och mingel

 →15:30
 Workshop – Grupp 2 

LOKAL: Se separat schema på plats
 Plenum – Grupp 1 

Tänk utanför boxen! Genom inter
kulturell kommunikation kan du 
förstå hur (Karin Sharma) 
LOKAL: Industrihallen plan 3

 →16:45
 Förflyttning

 →17:00
 Summering 

LOKAL: Industrihallen plan 3

 →17:45
 Mingeltorg

 →18:30
 Vila inför kvällen

 →19:30
 Middag med program 

LOKAL: Fabriken plan 1

 →10.45
 Kaffe och mingel

 →11.15
 Workshop – Grupp 2 

LOKAL: Se separat schema på plats
 Frivilligt engagemang i masskade

situationer (Franska Röda Korset)
 LOKAL: Industrihallen plan 3

 →12.30
 Lunch

 →13.30
 När handlingskraftiga 

 medmän niskor växer 
LOKAL: Industrihallen plan 3

 →14.30
 Bensträckare

 →14.40
 Från inspiration till handling 

LOKAL: Industrihallen plan 3

 →15.40
 Kaffe och mingel

14-15 
oktober

Lisätietoja: www.oxelosund.se/suomeksi, tel 0155-381 72

 

Tervetuloa
juhlimaan

26/8 kl. 10-21   Bussimatka ”STHLM/SUOMI”, Kungsträdgården, Stockholm

30/8 kl. 18         Perheilta Jogersössä, Oxelösund

18/9 kl. 19         Konsertti M A Numminen, Koordinaten Oxelösund

29/9 kl. 18         Konsertti Secapella-kuoro, St Nicolajn kirkko, Nyköping

30/9 kl. 10-19    Suomalainen kulttuuripäivä. Musiikkia, ruokaa, sauna ym.  Oxelösund

1/10 kl. 13         Teatterimatka saunabalettiin ”Här dansar vi inte”, Eskilstuna

30/11 kl. 10      Sopraano Terhi Aho Seniorikahvilassa, Koordinaten Oxelösund

2/12 kl. 11         Avajaiset ”Vuoden luontokuva Suomessa”, Koordinaten Oxelösund

6/12 kl. 18         Suomen 100-vuotispäivä, S:t Botvidin kirkko ja Sailor Kicki, Femöre

7/12 kl. 10         Finska 4:an Seniorikahvilassa, Koordinaten Oxelösund

 

Kulttuuri-
päivät

Välkommen att fira med oss!

 

LINDQVIST 
GUMMIVERKSTAD

DAGS FÖR VINTERDÄCK!

www.lindqvistgummi.se • Båggatan 14, Oxelösund • Tel 0155-329 00

PÅ LINDQVIST GUMMIVERKSTAD
Torsdag 5/10 kl 8–17 ■ Fredag 6/10 kl 8–16

DAGAR

BRA FÖRSÄSONGSPRIS PÅ
MAXXIS-DÄCKET

BOKRECENSION

Mats Lundgren ”Sara”
Förlag: Egen utgivning (Vulkan), 2017

Nyköpingsbon  Mats Lundgren kom 
för några år sedan med sin första  
bok ”Den som ger”, en kriminalro-
man vars handling utspelade sig i 
Nyköping med omnejd.

Den har slagit igenom väl och många 
har med uppskattning  läst  boken.

Nu har en andra bok blivit klar: ”Sara”. 
Även denna en kriminalroman. Läsaren 
möter ånyo kriminalinspektör Arne 
Olofsson och den civile utredaren 
Svante Möller. Även kriminalinspektör 
Lena Bergman har en framskjuten plats 
i nya boken.

Det är Sara som är den dominerande 
personen i boken. Hon kidnappas i 
Stockholm vid unga år och får under 

många år vara med om något som få 
skulle klara. Det är en makaber och 
bisarr story  Mats Lundgren återger 
med personer som är dubbelnaturer av 
en sort som är ytterst  beklaglig.

De fruktansvärda åren för Sara utspelar 
sig på den sörmländska landsbygden 
i närheten av Öster-Malma i herrgårds-
miljö.

Miljöer  i Nyköping med närhet  är bl a 
Ängstugeområdets koloniområde, Ärila 
Golfbana, Polishuset i Nyköping,gator 
intill Teaterparken med flera! Roligt att 
känna igen lokala miljöer!

Boken är rappt skriven med  ett var-
dagsspråk som dock vid vissa tillfällen 
kunde ha anpassats bättre till de skriv-

regler som finns. Vidare  
bör de poliser som medver-
kar få en starkare karaktär 
i kommande böcker och 
att fokus då riktas på  bara 
en kriminalare. Det är 
signifikativt för framgångar 
som Mankell m fl med en 
stark polis-personlighet.

Mats Lundgren har i sin 
nya bok tillverkat en 
tätare story och den 
är snäppet mer spän-
nande än debutboken, 
vilket gör att man mer 
eller mindre sträckläser  
boken!

Torbjörn Andersson
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ANNONS

Gudstjänster

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

2/10, 16/10, 23/10, 30/10 13-
15 Kuoroharjoitukset, St. Botvidin
26/9, 10/10, 24/10 13.30-
15.30 Laulukahvittelut Sjötångenin
3/10, 17/10 17-19 Ompeluseura
4/10, 8/10 12:15 Hartaushetki 
lounasaikaan St. Botvidin kirkko
5/10 18-20 Naisten sauna
29/9, 3/10, 27/10 9.30-11.30 
Laulukahvittelut Björntorpin 
29/9, 3/10, 27/10 15-17 Kerho-
tunnit, lapset aikuisen kanssa
29/10 Kerhotunnit 14-16 Huom! 
29/9 18.00 Secapellakuoro 
Jyväskylästä konsertoi 
St.Nicolaikirkossa. St.Botvidin 
edestä lähtee linja-auto 17.15. 
Varaa paikkasi! 0155-293400. 
Vapaa kyyti ja vapaa konsertti!
30/9 10.00 Aamuhartaus St.B
30/9 18.00 Kantele Duo-konsert-
ti St.Botvidissa, vapaa pääsy
8/10 15.00 Messu, St.Botvidin 
Pappi Mikko Peltola. Kirkkokahvit. 
17/10 Ompeluseura – Teemailta - 
Musiikkivisa
27/10 18.00-19.30 Syysloma-
disco

FAMILJE-
FRUKOST
kl 9-11 
i församlingshemmeti församlingshemmet

20/10

24/9  kl 14:00 Familjegudstjänst – 15e tref. Ingvar Lindetun, Maria  
 Rasmussen, Therese Cambrant Berg, Gunilla Östberg. 
 Barnkören. Pyssel från ca 13:40. Kl 18:00 Mässa, Ingvar Linde-
 tun, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg. Nymoskören medverkar.
28/9  kl 17:30 Kvällsmässa i Taizéanda. Sebastian Söderberg, 
 Maria Rasmussen, Gunilla Östberg. 
1/10  kl 18:00 Mässa – Den helige Mikaels dag. Mattias Bähr, Bengt Fridén.
4/10  kl 8:30 Morgonmässa. Sebastian Söderberg
8/10  kl 15:00 Finsk mässa – Tacksägelsedagen. Mikko Peltola, 
 Maria Rasmussen. Kl 18:00 Mässa Sebastian Söderberg, Irina  
 Söderberg, Eva Henriksson. S:t Botvids kyrkokör och flöjtist. 
 Internationella gruppen ”Hopprepet” säljer Fairtrade och egenproducerat. 
15/10  kl 18:00 Mässa – 18 e tref. Bo Divander, Irina Söderberg, Oxelbären
18/10  kl 8:30 Morgonmässa. Mattias Bähr
22/10  kl 18:00 Mässa – 19 e tref. Sebastian Söderberg, Bengt Fridén.
26/10  kl 17:30 Kvällsmässa i Taizéanda. Sebastian Söderberg, Maria  
 Rasmussen, Gunilla Östberg.

Kyrkans expedition 0155-293400, Öppet må, tis, tors kl 9-15 (lunchstängt kl 12-13) och ons kl 13-15. Kyrkogårdens exp. 
Kyrkogårdsv 4, 0155-293420. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning fi nns på olika språk.

KAFFEDRALEN
Onsdagscaféet för alla åldrar i 
församlingshemmet 13.30-16.00.
Sång & musik ojämna veckor kl 14:00:

27/9   Tony Larsson
11/10  Maria Rasmussen
25/10  Andrea Wallenberg

Följ och gilla oss 
på Facebook!

KAFFEDRALEN KANTELE DUO
Fira Finland 100 år med finsk 
Kantelemusik
Repertoaren innehåller allt ifrån mo-
dern, klassisk och folklig musik till 
romantiska melodier, ballader och 
visor. Fri entré, lämna gärna frivillig 
kollekt som går till insamlingen för 
Världens barn.

30/9 
kl 18.00

Nyhet: Kreativa hörnan! Med inspire-
rande pyssel för alla åldrar.

Välkommen till 
kyrkans syförening!

– Den stora skillnaden mellan kyr-
kans Syförening och andra fören-
ingar är att de saker vi producerar 
säljs och att alla pengar skänks till 
välgörande ändamål.
 
Lisbeth Gustafsson är medlem i 
S:t Botvids Syförening, som träf-
fas varannan tisdag, ojämna veckor 
mellan 13.00 och 16.00.
– Vi träffas, handarbetar, dricker 
kaffe och pratar om allt mellan him-
mel och jord, fortsätter Lisbeth.
 
Kerttu Danielsson flyttade till Oxe-
lösund för några år sedan.
– Kyrkan och Syföreningen blev en 
naturlig plats för mig som nyinflyt-
tad att skapa nya kontakter på, det 
är mycket trivsamt och dessutom 
känner man att man verkligen gör 
nytta genom att de saker vi produ-
cerar säljs och pengarna skänks till 
välgörenhet, säger Kerttu.
 
Lisbeth och Kerttu uppmanar fler 
att ansluta sig till Syföreningen.
– Man behöver inte vara speciellt 
duktig på att sy och prata kan ju 
alla, säger båda med glimten i ögat. 
Gemenskapen och den sociala sam-
varon är vikigast. 

Eva Henriksson från Oxelösunds 
församling är öppen för att ta upp 
alla typer av hantverk i gruppen.
– Kanske vi skulle bli en ”hant-
verksgrupp” där man sysslar 
med exempelvis slöjd och 
smyckestillverkning ock-
så, säger Eva. Vi välkom-
nar alla idéer och förslag, 
så får vi se vad vi kan 
åstadkomma.
 
Första Syföreningen i Svenska kyr-
kan startade 1844 av Emelie Peter-
sen i Herrestad utanför Värnamo.
– Det skulle vara intressant att 
veta hur mycket alla hundra tu-
sentals kvinnor under dessa 160 
år delat ut i form av pengar, mat, 

kläder och annat till behövande, 
säger Eva. De har även samlat 
in till byggande och inredning av 
diakoni-institutioner, barnhem, 

sjukhus, kyrkor och försam-
lingshem. 

 
I Församlingshemmet, 
S:t Botvids kyrka, kan 
man se vad som produ-

cerats i Syföreningen.
– Titta gärna in hos oss och 

se vad som finns till försäljning. 
Väskor, kuddar, stickade sockor 
och mössor samt broderat till 
mycket förmånliga priser. Och det 
bästa av allt; genom att handla 
bidrar du till välgörenhet, avslutar 
Eva Henriksson. 

Lisbeth Gustafsson Kerttu 

Danielsson, Diakon Eva 

Henriksson och Siv Kynbråten.

HÖSTDISCO
För dig i årskurs 0-5
i Församlings-
hemmet
kl 18-19.30
Fri entré.

HÖSTDISCO
För dig i årskurs 0-5

27/10

LUTHERS 
GÄSTABUD
i S:t Botvid. Mikael Hirsch, 
Mattias Bähr, Kyrkokören, 
Oxelökören, "Ludo Dolce" (en 
kvartett som spelar på tidstrogna 
instrument), Bengt Fridén och 
Irina Söderberg. Fri entré, 
lämna gärna frivillig kollekt som 
går till Räddningsplankan.

12.30 Samling vid fredsträdet, Kommunhuset 
Sång, musik av D-skolans elever. Fredstal av Sebastian Söderberg. 

19.00 Fredskonsert i S:t Botvid 
Sång, musik av Tessan Cambrant Berg, Maria Rasmussen 
och Lars Borg. Fri entré, frivillig kollekt till Fredsam. 

28/10
kl 18.00

● Clownen Ottilia är konferencier 
och minglar med barnen ● Pyssel 

● Mjuktennis med Tennisklubben i Eventsalen 
● Ansiktsmålning ● Sångstund ● Tipspromenad 
● Korvförsäljning till förmån för världens barn 
● Samtidigt pågår Finsk kulturdag på torget! 

● Oxelösundsgruppen B´tep spelar!

Mediamix
event & media

www.visitoxelosund.se

Lördag 30/9 
kl 10-14 
Koordinaten

30/10
kl 16.00

POKEMON-
KVÄLL 
med övernattning.
Församlings-
hemmet. 

För mer Info 
och anmälan:
Helen 070-784 34 07

24/10
kl 19.00

FN-DAGEN

FREDSAM
Arrangörer:

Magasinet 0817.indd   1 2017-09-14   18:01
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OXELÖSUND

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

ONYX Innebandy har i samarbete med bland annat Oxelösunds Centrum-
förening genomfört projektet ”En tröja för alla” i Nyköping och Oxelösund. 
Kecke Lundh är klubbchef i ONYX. 

Berätta lite kort om syftet med projektet.
En tröja för alla är ett integrationsprojekt på temat idrott och hälsa som Onyx driver 
tillsammans med över 20 representanter från det lokala näringslivet. Vi ville flytta ut 
innebandyn från Sporthallarna och skapa mötesplatser för integration och skolsam-
verkan på platser där människor lever och bor. Så vi tog våra två utomhusrinkar och 
åkte på turné i två veckor där vi satte upp rinkarna i olika bostadsområden i både 
Nyköping och Oxelösund. På dagarna fick mellanstadieklasser från närliggande 
skolor komma och spela och på kvällarna var alla välkomna. 

Hur gick det i Oxelösund?
Hela turnén har varit fantastisk. I Oxelösund valde vi att ena dagen vara mitt på 
Järntorget och den andra på gärdet utanför Brevikskolan. Det var stor uppslutning 
med totalt över 200 människor som deltog i aktiviteterna i Oxelösund. Förutom 
innebandy var det musik, hoppborg, godisregn, frukt och dryck. Alla deltagare fick 
också en snygg tröja med sig hem. Från början hade vi tryckt upp 1500 tröjor till 
hela turnén men vi fick lite i panik fixa fram 200 till så att det även skulle räcka till 
Brevik som var sista turnéstoppet. Stort tack till alla glada ansikten i Oxelösund. 
Det var helt underbart att få tillbringa flera timmar tillsammans med er.

Fortsätter projektet kommande år?
Absolut. Vi har sagt att ”En tröja för alla” ska fortgå i minst 3 år. 
Vi hälsar fler företag välkomna att delta i projektet.

Lyckat projekt i 
ONYX regi

LOKAL PERSONLIG SERVICE
• Kameror • Datorer • Bläckpatroner • Mobiltelefoner• Tillbehör • Skrivare

Nostalgisk skivspelare 
med USB. 
För både 33/45/78 varv, 
CD, kassett och radio 

Vi fixar ditt 
ID- och

körkorts-
foto!

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

2990:-

Oxelösunds trevligaste 
butikssäljare
Under hösten kommer Oxelösunds Centrumförening, i samarbete med Söderman-
lands Nyheter, att utse ”Oxelösunds trevligaste butikssäljare”. I nominerings-
annonser kommer SN:s läsare att kunna skicka in förslag på personer som de vill 
nominera. En utvald jury väljer ut de slutliga nominerade som sedan presenteras i 
SN. Sedan är det läsarnas tur igen att utse den slutliga vinnaren, som presenteras 
och får sitt pris under arrangemanget ”Ljus & Värme”, lördag 3 december.

Sebago Höst!

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Jackor, skjortor 
& tröjor
Herr & dam

På gång i Oxelösund 
Läs mer på visitoxelosund.se

Seniorcafé
Koordinaten måndagar & torsdagar 
10.00 – 12.00
En mötesplats för alla seniorer. På 
måndagar är det fika och umgänge. 
Varje torsdag erbjuds fika och under-
hållning för bara 20 kronor. 
Program den kommande månaden: 

Ha koll på vad som händer! Följ Visit Oxelösund i sociala medier:

www.facebook.com/
visitoxelosund

www.instagram.com/
visitoxelosund

Koordinaten lör 30 sep 10.00 - 14.00 
Årets insamling till Värdens barn bjuder   
   på en dag full med aktiviter: pyssel, 
tipspromenad, korvförsäljning, ansikts-
målning, fika och mingel med Clownen 
Ottilia. Mjuktennis med Oxelösunds 
tennisklubb i Eventsalen. På scen: B`TEP. 
Arr: Svenska Kyrkan, Lions, Röda korset, 
Oxelösunds kommun.

Världens barn

Oxelösund lör 30 sep 10.00– 19.00
Finland fyller 100 år vilket bland annat 
uppmärksammas med en kulturdag 
med musik, mat, dans, konst och bastu. 
Aktiviterna anordnas på Koordinaten, 
Järntorget, S:t Botvids kyrka och Fem-
öre. Välkommen att provsmaka en bit av 
Finland! Läs mer på visitoxelosund.se.

Finsk kulturdag

Ont i själen och överallt
Galleri K, Koordinaten 30 sep – 23 okt
En utställning med porträtt och röster 
om livet på ett hospital. Hur var det att 
leva med psykisk ohälsa på 1920-talet? 
En tid då psykvården expanderade, 
de slutna institutionerna blev fler och 
antalet patienter ökade radikalt. 
Arr: Sörmlands museum i samarbete 
med Oxelösunds kommun.

S:t Botvids kyrka mån 16 okt 19.00
A capellagruppen Irmelin tar den 
svenska folkvisetraditionen till 
nya höjder, här förstärkta av lokala 
körsångare. Se artikel intill.

En häxas dagbok
Koordinaten lör 28 okt 12.00 
Pygméteatern ger en dockteaterföreställ-
ning, fritt efter sagan om Hans och Greta.  
För barn mellan 4 och 10 år.

Irmelin

28/9   

 
5/10

12/10

19/10

26/10

Arr: Kultur och fritid, Anhörigcentrum
och frivilligorganisationerna i Oxelösund

Absoluta Favoriter – Musik från 
hjärtat m. Scenkonst Sörmland

Ett bipolärt hjärta – föreläsning 
OBS:  kl 13.30!

Visor & Folkmusik 
med Lena och Bengt Hägg

Må Bra-dagen 

Fulvios Resa  m. Scenkonst 
Sörmland

De har turnerat världen runt och fått 
taiwaneser, japaner och amerikaner 
att jubla i extas över svenska lockrop 
och folkvisor. Nu står Oxelösund på 
tur att få uppleva deras kraftfulla och 
himmelskt vackra stämsång. 
Magasinet får en pratstund med 
Karin Ericsson Back, en av de tre 
sångerskorna i gruppen Irmelin.

Vad är Irmelin? 
– Folksång, a capella, tradition i förny-
else! Det har varit våra ledord sedan 
1999 då gruppen bildades. Gruppen 
består av mig, Maria Misgeld och Eva 
Rune. Vi möttes vid Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm och sedan dess har 
vi turnerat ihop.
 
Ni uppträder världen över, vad är 
det i det ni gör som skapar det 
stora intresset utomlands? 
– Vi har genom åren utvecklat vårt 
alldeles egna sound, det gör att vi 
sticker ut och blir intressanta på den 
internationella marknaden. Bland annat 
har vi kulning som specialitet, en röst-
teknik sprungen ur den svenska fäbod-
traditionen där man använder specifika 
melodislingor för att meddela sig med 
varandra på långa avstånd och locka på 
sina djur. Kulning slår an något speciellt; 
det är starkt, mäktigt och befriande att 
lyssna till. 

Det ryktas om att ni också uppträtt 
på ganska märkliga platser – kyrk-
torn, alptoppar, nattklubbar i Berlin… 
– O ja, vi antar gärna nya utmaningar! 
Vi har bl. a framträtt med 40 alphorns-
musiker vid amfiteatern Augusta Raurica 
i Schweiz, kulat tillsammans med tänd-
kulemotorer i Norrtälje hamn och bildat 
en kedja av ropande röster från några 
av Stockholms högsta byggnader. 
 
Vad kommer publiken att få höra i 
Oxelösund? 
– Det blir mestadels sånger från vårt 
senaste album ”Swedish Folk Songs” 
som släpptes 2016. Våra absoluta favo-
ritsånger! Allt från starka kulningsfraser 
till spröda, krispiga toner. Salt och sött, 
himmel och hav, skog och äng.

Ni kommer att hålla en workshop 
dagen innan där ni lär ut några av 
sångerna. Deltagarna får sedan 
vara med och sjunga på konserten.  
Vad krävs för att få vara med? 
– Lust till att sjunga är det som behövs! 
Vi kommer att lära ut sånger på gehör, 
inga noter används och vi bygger ar-
rangemang i stunden utefter vad som 
passar deltagarna. Det kommer att bli 
magiskt!

Irmelin uppträder S:t Botvids kyrka 
måndagen den 16 oktober 19.00.

Skönsjungande trio 
till Oxelösund

Vill du vara med och sjunga?
Irmelins workshop äger rum på Koordinaten söndag 15 oktober 12.00-15.00. 
Anmälan görs till marie.anstadius@oxelosund.se senast onsdag 11 oktober. 
Deltagaravgiften är 80 kr och betalas i informationen på Koordinaten. 

Apoteksgruppen Nyköping
Arnöleden 5
0155-19 03 80
apoteksgruppen.se

Öppettider
mån-fre 09.00 - 18.00

Hej! 
Kom och besök vårt nyöppnade apotek!

Fina öppningserbjudanden hela september



28 No.8 MAGASINET 2017  No.8 MAGASINET 2017         29

Historiska bilder - Oxelösund

Folkets Hus - Cupol

KÄLLA: Oxelösundsarkivet 
www.koordinaten.se
Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund, eller mer 
information om befintliga bilder i arkivet. Välkommen 
att kontakta oss! 
0155-383 52, eva.sundberg@oxelosund.se, 
berit.jonsvreten.rasmussen@oxelosund.se 

Folkets Hus byggdes på 1950-talet och var under lång tid en självklar mötesplats för människor och många olika aktiviteter. 
Numera ägs byggnaden av en privat företagare, nya bostäder byggs och en restaurang har precis slagit upp portarna i den gamla 
entrén till biografen Tärnan. 

Folkets Hus invigdes 9 december 1956.
Sommaren 1961, varje onsdagskväll annordnades det 
dans vid foajén och med uteservering vid Folkets Hus för 
ungdomar.
Skandinaviska Banken flyttade in här 1956 och flyttade 1963. 
Efter Folkets Hus flyttade banken till EPA-huset. Tidningen 
Folket hade sin redaktion här en tid men flyttade 1963. 
På långfredagen år 1956 öppnades konditoriet av Folkets 
Hus som den 1 januari 1958 togs över av Konsum. Den 27 
november 1963 stängdes konditoriet vid Folkets Hus men 
flyttades till Domushuset. Föreståndare för Konsums konditori 
vid Folkets Hus var Greta Karlsson. År 1956 flyttade Oxelö-
sunds Stadsbibliotek hit från C-skolans källare och den 1 juli 
1965 öppnades det nya biblioteket i nya och större lokaler. I 
och med att Skandinaviska Banken, Konsums konditori hade 
flyttat tog biblioteket över dessa lokaler och det blev ett 
trevåningsbibliotek. 
Källa: Södermanlands Nyheter 1961-06-13
Södermanlands Nyheter 1963-05-04 och 11-28
Folket 1965-06-14 Fotograf: C:son foto  År: okänt

Cupol. Två bilder från Cupol, där många fester, konserter och framför allt, danskvällar ägt rum. 
Foto Lundell

Tärnan. Biograf och scen för diverse konserter och inte minst nyårsrevyer under många år. 
Här en bild från invigningen 1956. Foto: Okänd

Bowlingbanan i Fokets Hus. Landets absolut modernaste bowlingbana 
låg i det nybyggda Folkets Hus. En fotocell avslöjade övertramp. 
Foto: Okänd

Du kan redan i dag ställa dig  
i Kustbostäders bostadskö för 
området med de nya lägen
heterna på Norra Malmgatan. 
Från och med tisdag 24 oktober 
kan du även välja vilken eller 
vilka av de nya lägenheterna  
du är intresserad av, för då läggs 
de ut på Bostadstorget. 
   Antalet köpoäng kommer att 
styra vem som får  erbjudande 
om dessa nya lägenheter, 
precis som för övriga lediga 
objekt.

   Totalt släpper Kustbostäder 36 
nya lägenheter. Från ett rum och 
kök, 2 rum och kök till 3 rum 
och kök. Lägenheterna utrustas 
i modern standard med kakel, 
klinkers och hiss. Inflyttning är 
beräknad till 2018.
   Är du intresserad av en  
lägenhet men ännu inte  
registrerad på Bostadstorget? 
Anmäl dig via www.bostads
torget.se eller ta kontakt  
med uthyrningen på telefon 
0155388  50 så hjälper vi dig. 

ANNONS

Premiär! Tisdag 24 oktober  
släpps Kustbostäders nya bostäder

ANNONS

Sommarsäsongen närmar sig och trots den 
kalla våren börjar det nu fyllas på med båtar 
i hamnarna. Kustbostäder har även i år fått 
uppdraget att sköta kommunens småbåts-
hamnar och gästhamn.

Vad har förbättrats i småbåtshamnarna? 
- Under våren har vi gått igenom alla bryggför-
töjningar och reparerat dem, berättar Pär Blom på 
Kustbostäder. Bryggorna har rengjorts och fått ny 
märkning och vi har även gjort i ordning nya platser 
för större båtar bland annat i Östersviken.

- De kärl som har funnits i hamnarna för att läm-
na spillolja har tagits bort. Dels för att det inte 
alltid användes som det skulle men också för att 
det inte är lämpligt att hantera olja i hamnarna el-
ler på båtuppläggningsplatserna. Allt miljöfarligt 
avfall ska istället lämnas in på återvinningscen-
tralen, Föreningsgatan. 

Varför är inte Badhusvikens nya 
bryggor på plats än?
- Upphandlingen för de två bryggorna som ska 
bytas ut i Badhusviken har blivit överklagad och 
innan beslut har tagits i Förvaltningsrätten så 
står nu arbetet stilla. Under tiden erbjuds alla be-
rörda kunder tillfälliga båtplatser och de behåller 
såklart sin ordinarie plats, berättar Pär Blom.

Sommar i gästhamnen
Förra årets satsning med en naturlig samlings-
punkt i hamnen för både båtturister och Oxelö-
sundare blev uppskattad och ytterligare planer 
för att få gästhamnsområdet trivsamt finns.

Moa Öhman, planarkitekt på Oxelösunds kom-
mun, berättar att det under året pågått ett arbete 
tillsammans med representanter från kommu-
nen, föreningar och näringsliv. Just för att se hur 
gästhamnsområdet kan utvecklas fortsättnings-

vis. Redan nu till sommaren stängs den yttre de-
len av gästhamnen  av för biltrafik och blir istället 
en plats med sittmöbler och blommor. Under juli 
månad kommer även Boda Borg att finnas på 
plats i gästhamnen, med bland annat en klätter-
vägg och en trampolin, berättar Moa Öhman. 

- Kustbostäder kommer som förra året att sköta 
driften av själva gästhamnen. Även i år har vi 
generösa öppettider och bra service för våra båt-
tursister. Kaffe- och glassförsäljningen tar dock 
restaurangen i gästhamnen över i sommar, be-
rättar Pär Blom avslutningsvis. 

Sommar, sol och båtliv

Fiber är nu den vanligast fasta bredbandsanslutningen i Sverige. Med internet, tv och telefoni från Stadsnätet får du 
en stabilare, snabbare och säkrare anslutning än med andra alternativ. Valmöjligheten mellan olika leverantörer ger 
dig högre kvalité till lägre priser. För dig som husägare kan vi erbjuda tre olika lösningar.

Oxelösunds bästa uppkoppling med personlig service 

Erbjudande 3 600 kr/mån 
inkl 100/10 Mbit/s internet
En totallösning där du delar upp kostnaden i 
36 månader och får tillgång till 100/10 Mbit/s 
Internet i paketet. Vi står för hela arbetet med 
grävning, fiberdragning, håltagning, installation 
samt grovåterställning av din mark.

600kr/mån med

100 Mbit Internet
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Alla priser är inklusive moms.

Erbjudande 2 14.500 kr 
och en totallösning
Anslut villan för en engångskostnad på 14 500 
kr. Vi står för hela arbetet med grävning, fiber-
dragning, håltagning, installation av utrustning 
samt grovåterställning av din mark.

14.500 kr 

Vi gör jobbet!

2

Erbjudande 1 12.000 kr 
och gräv själv på din mark
Du gräver ett smalt 20-30 cm dike fram till 
husfasaden där fibern ska gå in. Vi drar in  
fibern i huset och sätter upp en fiberkonver-
ter med olika nätverksuttag.

12.000 kr 

Gräv själv!

1

Har du frågor? Läs mer på www.oxds.se eller ring på telefon 0155-388 40 så hjälper vi dig.

Öppettider 
Sjömacken
9 maj - 9 juni tisdag & fredag 14.00-16.00
12 juni - 25 juni dagligen 8.00-14.00
26 juni - 30 juli dagligen 8.00- 20.00
31 juli - 13 augusti dagligen 8.00-14.00

Vid frågor kontakta Kustbostäder, 
kundcenter 0155-388 50

Kustbostäders 36 nya lägenheter på Norra Malmgatan beräknas vara 
inflyttningsklara 2018.

Vill du ha hjälp med att komma igång med stadsnätet efter du anslutit dig? Ring 0155388 40 så hjälper vi dig.
Har du frågor? Läs mer på www.oxeloenerg.se eller ring på telefon 0155388 40.
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Kanske har du sett dem slänga sig upp på cykeln på väg från ett hus till ett annat? Nathaly 
Marin Jacobsson och Karin Vingqvist är två av dem jobbar i hemtjänsten för att underlätta 
tillvaron för den som inte klarar allt själv. Båda två jobbar i det hemtjänstområde som kallas 
Innerstaden i Oxelösund. Det omfattar bland annat Sjögatan, Föreningsgatan och Esplanaden.

En hjälpande hand

Hemtjänst är till för att underlätta det 
dagliga livet och göra det möjligt att bo 
kvar hemma under trygga förhållanden. 
Det kan vara serviceinsatser i form av 
hjälp med städning, tvätt och inköp av 
dagligvaror eller personlig omvårdnad, 
till exempel hjälp med måltider, personlig 
hygien samt av- och påklädning.  
Hemtjänst kan också innebära enbart 
besök för att man ska känna dig trygg 
hemma eller att man har trygghetslarm. 
   – En del har bara städ och tvätt.  
Det är väldigt varierande vilka insatser 
man har, berättar Karin Vingqvist,  
undersköterska. 
   Totalt finns det cirka 95 tillsvidare
anställda medarbetare i hemtjänsten  
i Oxelösunds kommun. I Innerstaden dit 
Nathaly och Karin hör, jobbar 42 personer. 
Tillsammans har de hand om 130 brukare.
 
Delas in geografiskt
Antalet som behöver hemtjänst ökar i takt 
med att människor blir allt äldre. Det inne-
bär också ett stort rekryteringsbehov. 
  Inom hemtjänstområdet innerstaden 
jobbar man i olika grupper. En grupp är 
dedikerad till ett visst geografiskt område. 
Detta för att man så snabbt som möjligt 
ska kunna ta sig mellan arbetspass hos 
olika brukare.
   – För att arbetspassen inte bara ska 
bestå av restid delar man in  hemtjänsten 
geografiskt, berättar Nathaly Marin  
Jacobsson, undersköterska.

   Nathaly, Karin och de andra in inner-
stadsgruppen cyklar till sina brukare. 
Det är korta avstånd och att cykla kortar 
transporttiden.

Behovet styr
När man ansöker om hemtjänst bedömer 
en handläggare på kommunen vad man 
behöver hjälp med. Olika människor har 
olika behov av stöd och det betyder att 
olika människor får olika lång tid av hem-
tjänsten. All hjälp anpassas efter indivi-
den och utgår från behovet. 
   Nathaly har jobbat i kommunen sedan 
2011, först i Frösängs hemtjänstgrupp 
och sedan på Björntorps äldreboende. 
Sedan 2015 jobbar hon i Innerstadens 
hemstjänstgrupp och hon trivs. Karin har 
jobbat 2,5 år i Oxelösunds kommun.
   Arbetet inom hemtjänsten innebär att 
Nathaly, Karin och deras kollegor själva 
numera planerar arbetsdagarna, detta 
ska ge grupperna bättre koll.
 
Alla gör samma jobb
Alla i hemtjänsten utför samma jobb. Det 
är inte hållbart om alla brukare ska välja 
vilka vem som ska komma hem till en. 
Alla arbetar för att göra vardagen bättre 
för dem som behöver det. 
   Ibland möts de av fördomar. Det kan ha 
med ålder att göra, etnicitet eller kön. En 

del tror att killar inte kan lika mycket som 
tjejer. 
   –  Vi har många olika ursprung och 
man kan inte välja bort viss personal. 
Vårdbehovet går alltid först, oavsett  
vem som utför det, säger Nathaly.
   – Alla gör sitt jobb och visst spelar  
personkemin in. Det är ju deras hem, 
men vi finns för att hjälpa våra brukare.
   Vissa förväntar sig att kunna prata 
med hemtjänsten om en annan brukare, 
men då säger de ifrån. I sitt arbete är de 
bundna till sekretessavtal. 
 
Tacksamma att vi finns
Nathaly och Karin har svårt att hitta några 
nackdelar med sitt jobb. 
   – Att känna sig otillräcklig kanske,  
hos vissa vill man göra så mycket,  
säger Nathaly. 

Det bästa med jobbet då?
   – Att de blir så glada och att de vill ha 
hjälp. Och att det är varierande. Ingen 
dag är den andra lik. För en del är det 
höjdpunkten när hemtjänsten kommer, 
säger Karin. 
   – Många tackar oss för att vi finns,  
säger Nathaly. Man blir varm om hjärtat.

” För att arbets-
passen inte bara 
ska bestå av res-
tid delar man in 
 hemtjänsten  
geografiskt.

” Många tackar 
oss för att vi 
finns. Man blir 
varm om hjärtat.

” Alla gör sitt jobb 
och visst spelar 
personkemin in.

Karin Vingqvist och Nathaly Marin 
Jacobsson jobbar i hemtjänsten. 



     
      

       
       

     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

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

Vi älskar mat!
Färsk � sk alla dagar i veckan!

Monika och Lasse  visar den välfyllda � skdisken på ICA Kvantum, som numera erbjuder färsk � sk alla dagar i veckan.

Nu kan ICA Kvantum erbjuda färsk � sk 
veckans alla dagar.  Hur är detta möjligt? 
Vi frågar Anette i delikatessen.
- Våra leverantörer har tagit fram en helt ny 
typ av förpackning som ger längre hållbar-
het och även godare smak. Fisken håller sig 
färsk upp till 12 dagar i förpackningen.

Andra fördelar med förpackningen?
- Den är lätt att hantera, rinner inte och klad-
dar inte. Den är helt lufttät.

Vad kan ni erbjuda för färsk � sk i 
delikatessen?

- Utbudet varierar från dag till dag beroende 
på tillgången. Men vi arbetar hela tiden för 
att utveckla vårt sortiment av färsk � sk och 
skaldjur. 

Exempel på färsk � sk hos er?
- Torskrygg, Rödspätta, Regnbågslax och 
Ton� sk är några exempel. 

Vad kan man mer hitta i er � skdisk?
- Här � nns mycket gott, inte minst skaldjur 
som Rökta Räkor, Hummer, Krabba och 
Havskräftor bland annat.  


