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SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

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

Jag har nog alltid varit en 
entreprenör. En fixare. En 

som gillar att ta egna 
initiativ, pröva en idé 
och se om den håller. 
Märkligt nog förstod jag 
inte det i unga år, trots 

att jag var ordningsman i 
klassen, ordförande i skolans 
Idrottsförening och lagkapten 
i de flesta lag jag spelade i. 
Jag skulle bli lärare, det var 
tryggt och säkert. Som tur var 
spelade slumpen in, precis 
som det gör med så mycket 

annat här i livet.

Min far startade ett tryckeri 
1960, tillsammans med en 
kompanjon. 

En hyllning till alla duktiga entreprenörer
23 år senare gick de skilda vägar, och min far 
ringde och frågade om jag var intresserad att 
börja jobba inom den grafiska branschen. Han 
skulle starta om på nytt. Jag hade kanske jobbat 
en vecka hos min far under min uppväxt. 
Tryckeribranschen lockade inte då. Men nu 
tvekade jag inte. Under fyra år arbetade jag som 
lärare på halvtid och lärde mig tryckarkonsten 
och den grafiska branschen på halvtid. 

Sedan gick det som det gick. Jag tog över min 
fars tryckeri, och har under de dryga 27 år som 
gått arbetat med 18 olika varumärken inom 
media och event. Slitsamt, javisst. Men jag har 
aldrig ångrat mig. Det är en speciell känsla att 
rå över sin dag och sitt arbete.

I oktober månad brukar Företagarna Nyköping/
Oxelösund utse “Årets företagare” i de båda 
kommunerna. Så även i år. I Nyköping fick Ahmad 
Eid priset och i Oxelösund Kicki Orha.

I det här numret presenterar vi Kicki Orha, en 
riktig entreprenör som alltid gått efter den egna 
devisen “Hur svårt kan det va”? Ett nystartat 
rökeri och en restaurang som varit i ständig 
utveckling de senaste åren gav henne årets 
pris. Läs mer om Kicki och hennes bakgrund på 
sidan 6-7. 

Ahmad Eid hoppas jag kunna berätta mer om i 
nästa nummer av vårt Magasin. 

Hösten och vintermörkret kom som vanligt 
oväntat snabbt och personligen tycker jag 
november månad är den tyngsta under året. 
Däremot är jag en sann nostalgiker och ser 
fram emot december månad, med lucia och 
julfirande. Och så lite ljus och värme i början av 
december förstås...

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

Bra progressiva glasögon ska ge ett brett seende i 
glasets övre del (avståndsdelen) samt ha en mjuk, pro-
gressiv och naturlig övergång till en bred, klar närdel 
(läsdelen). Just nu lämnar vi 1000:- i rabatt på våra bästa  
progressiva glas vid köp av kompletta glasögon.

RABATT
1000:-
PROGRESSIVA GLAS

BASIC
2000:-

BRA
4000:-

NU 3000:-

BÄST
6000:-

NU 5000:-

BÄTTRE
5000:-

NU 4000:-

Kom in, så berättar 
vi mer om våra 
erbjudanden!

KONTAKTLINSKUND

475:- RABATT
PÅ GLASÖGON

Kom in så berättar vi mer!
Boka din synundersökning enkelt på: 
w w w . g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e 

Synundersökningen avser glasögon och utförs av legi-
timerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept remiss 
etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2017-12-31395:-

VÄRDECHECK synundersökning

EMPORIO ARMANI I NEW BALANCE I HUMPHREY’S I LYLE & SCOTT I CAT I PRADA I GIORGIO ARMANI 
FREIGEIST I MICHAEL KORS I SKAGA I BRENDEL I MORRIZ OF SWEDEN I BOOMERANG I RADLEY 

SUPERDRY I RAYBAN I CERRUTI 1881 I HENRI LLOYD I VERSACE I PILGRIM I TITANFLEX

(Gäller ett stort antal utvalda märkesbågar 
och oavsett tidigare pris.)

MÄRKESBÅGAR
FAST PRIS 500:-

LAGERRENSNING 
INFÖR 2018 ÅRS 
NYHETER!
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För dig som är lite äldre
– Hos oss får du en egen veteran som gör 

det du önskar – följer med dig ut, städar eller 
handlar. Ring oss 0155-400 409 

EN KONTAKT – ALL KOMPETENS

Bemanning

HantverkHemmet

Trädgård

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

Jag är hur lycklig som helst. Trots att jag av 
vissa anses ostyrig som en bokstavsdiagnos.

Det vrålade i alla fall husse häromdagen.
Husse gallskriker överhuvudtaget för mycket. 

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

varvid jag sätter fart som en kanonkula på fyra 
ben, passerar med samma höga fart min hopp-

fulle husse och försvinner över stock 
och sten och utom syn- och hörhåll.

Ni skulle bara veta hur lattjo laj-
bans det är att se husse snopen stå 
där i tallskogen med ett tomt koppel 
i handen och ilsket nedkalla Guds 
straff  över allt vad hundvalpar heter. 
Och i synnerhet över mig och mitt 
lynne.

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

och kallar det för att träna inkallning.   
Det låter inte alls lika kul.

Den inbitne, möjligen sönderbitne, 
valpägaren vill säkert veta vad jag tillhör för 
hundras. Jag är en irish soft coated wheaten ter-
rier. Vanligtvis kallad wheaten. Alternativt softis. 
Det senare kan ni glömma direkt. 

Det kan nämligen översättas till mjukis.
Det är verkligen ingen korrekt beskrivning av 

mig och mina rasfränder. Långt därifrån. Vi är  
mer envisa och mer energiska än vilken höger-
back som helst i engelska Premier Leauge.

Det vill säga bra på att hänga folk i haserna.

Enligt rasklubbens råd och rön är den vikti-
gaste egenskapen för en wheatenägare tålamod, 

Det är nu inget karaktärsdrag jag är känd för.

 

 
 

Viktigast egenskap tålamod.
Kallas wheaten. Eller softis.
Softis synnerligen missvisande.

Kortslutning i knoppen, far iväg 
som en blixt, meningslöst runt 
runt i terrängen, går inte att få 
stopp på trots en lbit medhavd 
Onsalakorv.

Kallas wheatenrycket. Tokryck.

Jodå, jag kan motvilligt tillstå 
att han är ganska gullig när 
han sover. Vilket han sällan gör.

Viktigt är att vara konsekvent. 
Husse och matte har bestämt 
att den nya familjmedlemen inte 
ska få ligga i sängen. Så nu ligger 

Königs kåseri

Sköterska med stenkoll

ELDSJÄL 1 – ELDSJÄL 3 –  ELDSJÄL 2  – 

Hon är vad 
tacksamma 

patienter bru-
kar kalla en  

ängel.  

Min nya familj verkar något knepig.
Särskilt min nya husse.
Han tycks inte ha någon humor alls.
Ta bara den gången jag norpade åt mig och 

tuggade sönder ett par utspridda böcker.
Husse och matte var lätt upprörda. Det var två 

låneböcker jag naggat rejält i kanterna. 
Här snackar vi hundöron. Om ni fattar.
Det kostade visst husse 500 kronor i 

ersättning till biblioteket. Han blängde  
surt i flera dagar istället för att glädjas 
över mitt visade litterära intresse.

Husse är en gnidig typ och den oföut-
sedda utgiften sved säkert ordentligt.

Det skulle inte förvåna om han 
fakturerar sig själv arvodet för den här 
krönikan fastän det är jag som svarar 
för såväl framställning som ordprål.

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 kullsys-
kon skulle förses med namn på F anges jag i 
registreringsbeviset 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 lyssna alls.

Vilket gör husse skitsur. Han saknar som tidi-
gare nämnts humor. Långsint är han också.

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

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

Märgben är mumsmums. Doften av märgben 
är definitivt njutbarare än den som utsöndras 
vid mitt gnagande på husse utslitna 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 bara gallimatias.

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

Det blev hon glad över att höra. Tårögd 
av känslostormen bad hon mig sluta med 
amsagorna för att om möjligt få stopp på den 
svårartade skrattattack som drabbade henne.

Sedan dess har ämnet inte kommit på tal igen.
Förresten, sa prästen, var även gentlemannen 

Orvar Bergmark, utsedd till världens bästa 
högerback vid fotbolls-VM 1958, novemberbarn. 

Huruvida han tjänade några pengar 
på att skava motståndarna i hasorna 
är dock tveksamt. Det var inte så 
mycket stålar inom fotbollen på den 
tiden. Matchtraktamentet utgjordes 
oftast av en solljummen Loranga.

Detta alldeles oavsett resultat.
Orvar Bergmark fick å andra sidan 

deg så det räckte på sitt arbete. 
Han var till vardags konditor.
Den rapport jag här hänvisar till 

vänder upp och ned på alla tidigare 
föreställningar i frågan; att tidigt 
framkrystade på året blir lika 
framgångsrika och förmögna som 

möbelförsäljaren Feodor Ingvar Kamprad, för 
övrigt född i mars; att höstbarn förblir fattiga 
som en lus i en peruk från vaggan till graven.

Nu är det nya tider. Och nya framlagda rön.
Det är ett resultat som pekar ut den med fö-

delsedatum i januari som en framtida förlorare 
genom att deklarera den lägsta årsinkomsten.

Det kan vara bra att känna till. Jag tänker på 
både lagvigda och fästfolk som ligger i startgro-
parna med ambitionen att tillverka smått.

Men visst. Tid och plats för barnalstrande 
bestäms till sist och slutligen av producenterna 
själva, inte av informationsföretaget InfoTorg.

Höstens budgetdebatt i Sveriges riksdag kän-
netecknades av samma intresssanta skarpsinne 
som en tweets på Donald Trumps twitterkonto. 

Jag parkerade mig framför teven i 3 timmar 
och 28 minuter med endast ett kortare avbrott.

Vovven var tvungen att komma ut och pinka.
Det hoppas jag på förståelse för från riksdags-

partiernas ekonomiska företrädare.
Det gjordes summa 96 anföranden i debatten.

Som kulor i ett flipperspel studsade miljarderna 
till höger och vänster mellan plenisalens väggar. 

Efter en stund lyste det tilt i min panna.
Helt utflippad tyckte jag mig dock uppfatta att 

militären skulle få pengar till bandvagnar och vi i 
menigheten subventionerade elcyklar.

Vi får väl se. Det kan lika gärna bli tvärtom.
Politikernas påhittighet är trots allt oändlig.
Vem minns inte decemberöverenskommelsen, 

Det var en uppgörelse över blockgränserna med 
avsikten att blockera Sverigedemokraterna.   

Därutöver blev påföljden att DÖ även block-
arade inblandade oppositionspartier.   

Det hade visst ingen spinndoktor räknat med.
Det ger oss anledning att söka lärdom från  

Första Korinthierbrevet: Den av er som tycker sig 
vara vis måste först bli en dåre för att bli vis.

Budgetdebatten har malt på i 2 timmar och 
51 minuter innan det äntligen tänder till i ett 
replikskifte med intellektuell höjd och skärpa.

Det är fru V och herr KD som debatterar 
huruvida det heter ostkrokar eller ostbågar.

Kombattanterna är därtill oense om 
vad fru V:s föreslagna skattehöjning på 
investeringssparkonton, ISK, 
innebär i antalet oskrokspåsar. 
Eller om ni nu föredrar ostbågar.

Det är att jämföra med två 
påsar ostkrokar, hävdar fru V och 
upplyser även åhörarna och teve-
tittarna om att ostkrokar är ett 
dialektalt uttryck från Norrland.

Det är inget herr KD köper.
Höjningen motsvaras i själva 

verket av hela 3 280 påsar 
ostbågar, invänder han hetsigt.

Det är svårt att tyda om han 
är upprörd på spararnas eller 
ostbågarnas vägnar.

Det är där någonstans jag 
tar en pinkpaus med vovven.

Tillbaka framför rutan visio-
nerar herr KD om ett framtida 
uttag av skatt på klokhet. 

Den möjliga vinsten i detta 
är vansklig att överblicka. 

Gissningsvis är det ingen 
pålaga som lär vara alltför 
drabbande för politikerkåren.

Königs kåseri

Ny info torgförs

PROFFS 1 – Jonas Svanberg
38-årig vd på en av Sveriges 
exklusivaste konferensanläggningar, 
Sunlight hotell i Nyköping. Verkar 
helst i det tysta. Utvecklar ständigt   
konceptet till gästernas fromma.

PROFFS 3 –  Tobias Tejby
Tredje generationen i företaget AB Tejby 
i Oxelösund. Huvudsakligen inriktad på 
allehanda båttjänster och försäljning av 
mopeder. 47-årige Tobias har tidigare 
varit proffsförare inom båtracingen. 

PROFFS 2 – Danuta Malara
Äger och driver Danutas cafe & 
delikatesser på Öster i Nyköping. Det 
varma och trevliga lunchstället och 
caféet som präglas av Danutas varma 
personlighet och stora yrkeskunnande.

Den som 
är född i 

november 
tjänar mest.  

Vi skriver november i kalendern.
  Dysteriet går som en farsot genom Sverige. 

Trettio långa och vrånga dagar inneslutna i 
grått och vått. Och inget att blicka fram emot.

Annat än ankomsten av säsongens kräksjuka.
Men icke förty går det att skåda ljus i mörkret.
Hur vackert låter inte substantivet november?
Den dejliga diktionen ger samma eufori som 

vid tandhygienistens anmaning efter 
slutförd behandling: ”Var god skölj”.

Det glädjeruset mattas dock av ställd 
inför den begärda ersättningen. 

Här rekommenderas bedövning.
Visst, det kan vara tjurigt i november. 

Det har jag egen erfarenhet av.
En gång i början på 1970-talet 

tvingades jag bereda mig en sovplats 
i en källartrapp i ett hyreshus i Säffle. 
Eller om det kanske var i Åmål.

Det var hur som helst i november.
Det är jag hundraprocentigt säker 

på eftersom det var allhelgonahelg 
och alla hotell och vandrarhem lika 
stängda som Nordkoreas gräns.

Då porlade det inga vackra substantiv ur min 
mun. Men desto fler svavelosande interjektioner.

Man kan undra över är vad jag överhuvudtaget 
hade i den landsändan av Sverige att göra. 

Jo, tanken var att jag skulle spela en bordten-
nistävling i Karlstad, men fick lämna walk over.

Det skyller jag på SJ. Tågkonduktören kunde 
väl ha väckt mig på Karlstads Centralstation.

Informationsföretaget InfoTorg har i en nyligen 
publicerad opinionsundersökning visat att den 
som är född i november tjänar mest. 

Den månaden anlände bland annat mogulen 
Jan Stenbeck till Moder jord. Enligt svensk 
affärspress drog han under sin livstid in hyfsat 
med klöver i ladorna. I alla fall i sina egna lador.

Själv kom jag till världen en oktoberdag. Gul-
det blev till sand, om man så säger.

Tänk om jag haft bättre tajming och inte varit 
så ivrig att göra min stämma hörd.

Då hade jag varit ett novemberbarn. Och ett 
kap för alla kvinnor till äktenskap lediga.

Som nu är verkar min kära sambo mest se mig 
som en såskopp hon nödsakas ha i maten. Även 
om jag en gång karskade upp mig och hävdade 
att hon dragit en vinstlott i livets lotteri.

Vi finns där du är

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

Sofie Krüsell Englund
Chef Privat

Eva Aronsson
Rådgivare Privat

Gunnar Jönsson
Rådgivare Bolån

Caroline Thorslund 
Rådgivare Premium

Karin Halldin
Rådgivare Premium

Maria Claesson
Rådgivare Premium

Madeleine Gustafsson
Rådgivare Privat

Annelie Eriksson
Rådgivare Privat

Louise Eriksson
Rådgivare Privat

Stina Tasman
Rådgivare

Karol Jando
Rådgivare

Louise Lennartsson
Rådgivare

Linda Roos 
Rådgivare Privat

Malin Ek
Rådgivare Privat

Linda Andersson 
Rådgivare Privat

Malind Lindh
Rådgivare

Annika Andersson
Rådgivare

Sofia Gustavsson
Rådgivare

Ulrika Bergentoft 
Ericsson
Rådgivare 

Rebecha Canestedt
Rådgivare

Robert Ulriksson
Rådgivare

Privat Nyköping Väster - KundtjänstPrivat Nyköping Öster - Rådgivningskontor

Ulrika Hurtig
Rådgivare

Vi är en sparbank som verkar i Sörmland, det har vi 
gjort i över 180 år. Vi finns alltid nära dig som kund och 
alla beslut fattas här i Sörmland på något av våra kontor i 
Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. 
Personlig rådgivning kommer vi alltid att erbjuda våra 
kunder och vi vill vara din samtalspartner genom livets 

alla skeenden. Du ska känna trygghet när du träffar oss. 
Vi har all kunskap samlad under samma tak, och du har 
tillgång till specialister inom privat ekonomi, familjejuridik, 
pension, försäkringar, placeringar och aktiehandel. 
Varmt välkommen till oss!

Agneta Flagstad
Chef Privat
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Kicki Orha 
- årets företagare i Oxelösund

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Nyfiken på - ett samtal med

Kicki Orha driver SailorKickis Restaurang 
och SailorKickis Rökeri och Delikatesser i 
Fiksehamnen på Femöre. På årets Mino-gala 
fick hon ta emot priset som “Årets företagare” i 
Oxelösund.

- Jättekul säger Kicki. Priset har fått 
stor uppmärksamhet och många 
har gratulerat mig. En del gäster 
har till och med uppvaktat med 
blommor.

Efter 17 år som egen 
företagare har Kicki vuxit in i 
entreprenörsrollen.
- Jo, men jag är fortfarande dålig på att 
förvalta det jag startar, säger Kicki självkritiskt. 
Något jag måste jobba på. Jag gillar att dra igång 
nya projekt, men måste bli bättre på utveckla och 
jobba vidare med dom.

Jag ber om ett exempel. Svaret kommer 
blixtsnabbt.
- Ta vårt nystartade Rökeri som exempel. Nu kan 
vi producera högklassiska rökta produkter, nästa 
steg är att sälja dom. Inte bara i vår butik, utan 
även till restauranger och livsmedelsbutiker. Ett 
jobb jag måste göra själv i början.

En pratstund med Kicki blir aldrig tråkig. 
Spontan, energisk och fylld av massor med 
energi berättar hon om sina idéer. Och en devis 
som hjälpt henne genom åren när hon hittat nya 
affärsidéer. “Hur svårt kan det va”?
- Ta den gången jag åkte till Thailand för att 
sälja un nätpoker till Thailändarna. När jag kom 
dit upptäckte jag att det var förbjudet att spela 
nätpoker i Thailand. Då köpte jag ett hotell där 
istället. Kickis Friendly Guesthouse & Restaurant, 
men efter 8 månader ville jag tillbaka till Sverige 
och sålde hotellet.

Ett annat exempel är när allt startade i 
Fiskehamnen. Kicki hade tidigt drömmar om att 
bli sångerska när hon blev stor, den stora idolen 
var Carola.
- Jag blev mamma tidigt och  skrinlade dom 
tankarna när jag blev äldre. 1999 tog min 
dåvarande man Kjell Andersson och Hasse 
Holmberg över driften av småbåtshamnarna 
i Oxelösund. Jag fick förfrågan om jag kunde 
hjälpa dom med ekonomi och bokföring. Något 
helt nytt för mig.

Men som sagt, “Hur svårt kan det va”? 
Kicki satte igång och snart var nästa affärsidé 
på gång. 
- Intill småbåtshamnen i Fiskehamnen låg en 

lång pir, byggd av sprängsten från 
Femörefortet.Utsikten längst ute på 

piren var fantastisk. Här byggde vi 
en servicebyggnad och började 
servera kaffe med tilltugg under 
bar himmel. 

Snart kom frågan upp om att 
kunna servera en öl och vin till 

gästerna.
- Jag gick utbildning och fick 

alkoholtillstånd. Samtidigt kom idén upp 
om att servera mat till drycken. Vad som skulle 
stå på menyn var självklart från första stund. Vi 
skulle servera fisk. Strömming och Gös var de 
två rätterna vi startade med.Vi satte in en liten 
annons “Fiskerestaurang i Fiskehamnen” och så 
körde vi igång. “Hur svårt kan det va”?

Gensvaret blev överväldigande. Det som skulle 
starta i liten skala växte snabbt. Efter sex veckor 
serverades 150 tallrikar om dan. 
- Jag hade ingen kockutbildning, ingen 
erfarenhet med var ganska duktig på 
att laga mat. Det var tuffa dagar i 
köket, vi arbetade med små medel. 
Jag minns hur vi langade ut disken 
genom fönstret och diskade utanför 
under bar himmel.

Från början fanns bara sittplatser 
utomhus. Pengar som verksamheten drog 
in investerades i utbyggnad av restaurangen.
- Vi byggde ut under några år till nuvarande 
storlek. Under den här tiden flyttade Kjell och jag 
med hund och två barn till en båt som låg intill 
restaurangen. Vi sålde vårt hus och satsade allt 
på vår verksamhet. 

2013 tog Kicki och Kjell över Restaurang Läget. 
Nu drev de två restauranger, något som höll på 
att knäcka Kicki.
- Jag kände aldrig att jag räckte till, jag var över-
allt, men ingenstans. Något som fick mig att 
fundera över min framtid.

Kicki sökte och kom in på en säljutbildning 
på SSAB. Samtidigt planerade paret att sälja 
restaurangen. 

- Ganska snart kom jag på andra tankar, minns 
Kicki. Jag skulle logga in och ut med kort på 
SSAB, något som fick mig att känna mig inlåst, 
som i ett fängelse. Det passade inte mig. 

Planerna ändrades snabbt, restaurangen hann 
inte säljas. Istället kom Kicki och Kjell överens 
om att dela på sig. Kicki stod nu som ensam 
ägare till restaurangen.
- Nu fick jag en nytändning och började bland 
annat fundera på en gammal idé jag haft. Att 
bygga och starta ett eget Rökeri. Det skulle 
ge mig ett ben till att stå på och vara ett bra 
komplement till restaurangen. Jag satte mig med 
ett CAD-program och ritade själv hur jag skulle 
vilja bygga Rökeriet

Tanken var att starta upp bygget våren 2018. 
Istället spelade slumpen in och allt fick en 
oväntad vändning.
- Jag fick nys om att det gamla Rökeriet i 
Fiskehamnen skulle säljas. Nu gick allt mycket 
fort, Jag köpte rökeriet och fick på köpet en rök-
mästare i Kjell Åke Karlsson. Han är ovärderlig 
för verksamheten och lär dessutom upp min son 
David, som numera är med i verksamheten.

Familjen ställde upp och iordning-
ställde det gamla rökeriet, en 
delikatessbutik växte fram. 
Invigning med landshövdingen som 
klippte bandet skedde den 30 juni 
i år.

- Jag fick från början ett fantastiskt 
stöd av alla, inte minst från Oxelösunds 

kommun med Hans Rainer i spetsen, 
säger KIcki. 

Rökeriet och Delikatessbutiken blev en succé 
från första dagen.
- Vi hade kö ut till kajen varje dag och sålde 
150 kilo Rökt Lax och lika mycket Rökta Räkor i 
veckan. 

Genom Rökeriet kan Kicki skapa unika 
produkter, som serveras på egna krogen men 
även säljs vidare till andra restauranger och 
livsmedelsbutiker.
- Hickoryrökt Oxfilé och Rökt Rapsolja från Julitta 
är två exempel. Det ska bli kul att utveckla fler 
rökta produkter. “Hur svårt kan det va”, avslutar 
Kicki.

Hur svårt 
kan det va?

Kicki Orha, längst ut på Piren i 
Fiskehamnen, där hon byggt upp en 
verksamhet som belönats med titeln 
“Årets företagare i Oxelösund 2017”.



Ibland återvinner jag mina tankar och rätt 
nyligen dök en gammal fundering upp. 
Vad är det som gör att någon kallas för 
udda och en annan för unik? 

Redan i högstadiet försökte jag ta reda på vad 
mina klasskamrater tyckte eller kände i olika 
sammanhang, men det var svårt, för de var vare 
sig udda eller unika, de var rätt lika varandra. Jag 
kallades däremot udda rätt ofta, fast jag var inte rätt 
så ofta. Jag var rätt annorlunda, det stämmer nog, men 
jag minns att jag bar det med en viss stolthet och glädje,  
i alla fall som riktigt liten. Det finns många berättelser som 
stärker det, vilket jag tror är min mammas förtjänst. En del 
av mig ville passa in, för att få vara med de andra, men mina 
åsikter verkade vara som en nagel som rispar en fönsterruta. 
Jag var liksom inte lik något som de kunde eller ens ville 
relatera till.

Jag minns första gången jag besökte Stina,  
en 92-årig kvinna som bodde på ett ålderdoms-

hem, som våra äldre boenden kallades förr.  
Jag möttes av hennes varma samförstånd 
redan efter några meningar. Jag var 14 år och 
arbetade som lillvärdinna på mitt sommar-
lov. Jag fikade, samtalade och promenerade 
med de som bodde där. Alla deras berättelser, 

drömmar och sagor blev en verklighet som  
lyfte fram det jag tidigare känt och tyckt, men 

som brukade kallas udda. Det var som att bli plan-
terad i ny jordmån, fast det passar bättre med ordet 

ordmån. Udda ordval? Ja, sån är jag! Jag insåg förstås att 
jag inte kunde bo eller gå i skola där på ålderdomshemmet, 
men jag tänkte tanken, vilket nog också var rätt udda. 

Det året bestämde jag mig för att jag måste flytta så snart 
det var möjligt, för det fanns ingen näring för mig att växa 
upp i eller att växa in i. Jag är evigt tacksam för den somma-
ren för den bidrog till att jag begrep att jag inte är udda, jag 
är unik. Den känslan som infann sig där och då är något jag 
vill sprida vidare till fler som kan känna sig  ensamma eller 
utanför idag. Ni är inte udda, ni är unika! Dessvärre finns  
det inte alltid likasinnade i samma klass, skola, arbetsplats 
och ort. Det kan ta tid innan vi möter  några vi känner äkta 
samhörighet med och då är det så viktigt att vi fortfarande 
är de vi faktiskt är, så vi inte försöker vara vikarie i vårt egna 
liv, för då hittar vi inte varandra.

Det är verkligen härligt att träffa likasinnade för där  
behöver ingen egentligen vara den andre lik. Jag samtalar ofta 
med min mamma om detta. Ja, det är kanske lite udda efter-
som hon dog redan 1989, men ni förstår nog vad jag menar. 
För mig är det naturligt att filosofera med henne om allt.  
Hennes klokskap och härliga skratt hörs tydligt när jag tittar  
på fotografiet i den gyllene ramen, som om ramen och jag  
är ihopkopplade med henne, via ett USB-minne. Modern! 
   Jag lever ett liv i taget och känner inget behov av att ta 
ställning till om det finns ett liv efter döden. Jag älskar livet 
och älskar liv ett. Jag tror på livet före döden och om det 
sedan visar sig att det finns ett liv till, så väljer jag att leva 
nästa liv före nästa död. Hur många liv jag än kommer att 
leva så är jag mest intresserad och engagerad av det liv som 
pågår just nu. Det finns många olika sorters liv däremot, 
som pågår parallellt, privatliv, arbetsliv, familjeliv, förenings-
liv, näringsliv, kulturliv och ibland är det ett himla liv.  
Hur många liv lever du? 

De enda verksamheter som ska vara likriktade, enligt mig, 
är begravningsbyråer för de arrangerar begravningar som 
är likvärdiga. Att vara sig lik är att vara sig själv men att vara 
lik är att vara död, så ju mer olik du är ju mer levande är du. 
Det känns dessutom härligare att vara jämlik i stället för  
jämt lik.

Jämlik eller  
jämt lik

Jag är evigt 
tacksam för den 

sommaren.

Anna 
Källdén

Ordläkaren
info@ordlakaren.se 
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Bilförsäljning: Måndag–fredag 10–18, Lördag 10–14
Verkstad och Reservdelar: Måndag–fredag 07–17
www.toyotanykoping.se MOTORCITY . NYKÖPING

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70

ÖPPETTIDER:

VÄLJ EN SÅ MYCKET BÄTTRE BIL

TOYOTA C-HR OCH RAV4 ELHYBRID X EDITION

NYKÖPING, 

INDUSTRIGATAN 10,  

Tel: 0155-21 71 70  

 

 

Välkommen in till oss
Mån-Fredag 10–18  Lördag 10–14

En SUV som ger dig nya perspektiv och en crossover utöver det vanliga.
RAV4 och C-HR ger dig kvalitet, komfort och ett världsledande hybridsystem.

Och med XEDITION får du lite mer av allt. Både på ut- och insidan.

Läs mer om XEDITION och våra erbjudanden på toyota.se

VÄLJ EN SÅ MYCKET BÄTTRE BIL

TOYOTA C-HR OCH RAV4 ELHYBRID X EDITION

NYKÖPING, 

INDUSTRIGATAN 10,  

Tel: 0155-21 71 70  

Välkommen på Öppet Hus hos din 

Toyotahandlare den 17-19 november.  
 

En SUV som ger dig nya perspektiv och en crossover utöver det vanliga. 
RAV4 och C-HR ger dig kvalitet, komfort och ett världsledande hybridsystem. 

Och med XEDITION får du lite mer av allt. Både på ut- och insidan.  

 
Läs mer om XEDITION och våra erbjudanden på toyota.se  
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Lösning Krysset, Magasinet oktober 2017

Grattis Gunnel Jerrebrant från Nyköping, som vann 
två biljetter till Äventyret Aladdin, Rosvalla 14 januari 2018
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Öster Malma
WILDLIFE PARK • VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK • HOTELL • VILTVÅRDSSTIG 

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

LUNCH Mån–fre kl 11.30 – 14.

JULMARKNAD 18 och 19 nov  
kl 10–15. Hantverk och delikatesser 
i genuin slottsmiljö. 100 utställare! 
Fri entré. Parkering 50 kr/bil.

JULBORD Ett riktigt gammaldags 
julbord med inspiration från  
skogens skafferi. Serveras 23/11  
till och med den 20/12. Boka nu!

KONFERENS fr 1.335:- ex moms 
per person.

För mer info och tider, gå in på vår 
hemsida.
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Välkommen till 
Öster MalmaBoka 

julbord 
0155-24 62 28

     

TEXT OCH FOTO MALÉN ENEBERG

Gunnar Göranzon flyttade till 
Nyköping när han gick i pen
sion, bland annat för att komma 
närmre barn och barnbarn.
   – Här fick jag också möjlig
het att leva i en församling 
som kunde ge det jag önskar 
– gudstjänster, gemenskap och 
sammanhang. Här fanns ett stort 
utbud – exempelvis sommar
musik i Svärta kyrka, gudstjänster 
i S:t Nicolai kyrka och café i Pro
sten Pihls gård – som jag kunde 
vara med på från första dagen.
   
Malén Eneberg hade arbetat 
som journalist på Söderman
lands Nyheter i 17 år när hon 
valde att byta jobb.
   – När jag läste annonsen om 
att församlingen sökte ny kom

munikatör kände jag att tjänsten 
skulle vara perfekt för mig. Jag 
har mycket av den kompetens 
som efterfrågades och delar 
Svenska kyrkans grundläggande 
värderingar.
   Hon är döpt, konfirmerad och 
gift i kyrkan. Hon har studerat på 
kristen folkhögskola. I olika kyrkor 
har hon sjungit i körer, varit med i 
ungdomsgrupper, besökt öppna 
förskolor och gått på babysång.
   Den 1 augusti, en tisdag, började 
Malén Eneberg på sitt nya jobb. 
Här mötte hon för första gången 
Gunnar, som sedan i somras vika
rierar som präst i församlingen.
   – Jobbet gör att jag får ännu 
större möjlighet att lära känna 
människor. Som präst får jag  också 
dela människors djupaste och 

viktigaste händelser, komma hem 
till människor och bygga förtroende 
och tillit, som berör på djupet.

Med sin långa erfarenhet inom 
Svenska kyrkan kunde Gunnar stötta 
Malén som nyanställd. Han lärde 
henne bland annat att hitta i kyrko
ordningen, som är Svenska kyrkans 
regelverk.
   – Jag har mycket att lära 
mig. Men jag får också 
jobba med mycket 
som jag redan är bra 
på, både med trycksa
ker, sociala medier och 
personliga möten. Jag får 
jobba med en verksamhet 
som känns väldigt meningsfull.
   I Nyköpings församling möts 
historia och nutid. Här möts 
människor i alla åldrar, med olika 
erfarenheter och ursprung.
   – Här är personalen otroligt 
engagerad och verksamheten 
väldigt bred. Jag har till exempel fått 
vara med på minnesstund på en 
arbetsplats, på gudstjänst på äldre
boende i Harg, på lunchmusik i S:t 

Nicolai kyrka, på träff för daglediga i 
Franciscusgården. Min ambition är 
att varje vecka vara med på någon 
verksamhet – för att lära känna för
samlingen på djupet samtidigt som 
jag dokumenterar i ord och bild.
   – Men det som överraskat mig 
mest är nog ändå hur öppen 
kyrkan är. Här ska allt vara tillgäng

ligt för alla, hit välkomnas alla 
– oavsett tro och med

lemskap, säger Malén 
Eneberg.
   
Gunnar Göranzon, 
som bland annat varit 

kyrkoherde i Lerums för
samling, är liksom henne 

tacksam över att ha valt nytt.
   – Min flytt till Nyköpings försam
ling har gett mig ny energi, nya 
perspektiv, nya utmaningar, nya 
vänner. Och jag tänker att alla, vare 
sig de bott här hela sitt liv eller kom
mit nya, som jag själv, har samma 
inbjudan som ligger och väntar.
   – Ja, kom och se! uppmanar 
Gunnar Göranzon och Malén 
Eneberg unisont. 

Han har vigt sitt liv åt Svenska kyrkan, men är ny 
i Nyköping. Hon har dragits till kyrkan då och 
då, men bott i Nyköping stora delar av sitt liv. 
Nu är Gunnar Göranzon och Malén Eneberg 
två av församlingens nya ansikten.

Gunnar Göranzon vikarierar i Nyköpings församling 
som präst. Malén Eneberg började som kommunikatör 
för tre månader sedan. Sedan dess har församlingen fått 
ytterligare ett par nya ansikten. ”Kyrkan är en organism 
och inte en organisation. Och som med alla kroppar så 
händer det något hela tiden” konstaterar Gunnar.

FOTO: MAGNUS ARONSSON

FOTO: MAGNUS ARONSON

CIRKA 100 
ANSTÄLLDA.Nyköpings 
församling har cirka 
100 fast anställda. 
Dessutom har för-
samlingen säsongs-
anställda..Församlingens 
anställda har en stor 
bredd i kompetensen. 
Här arbetar bland 
annat administratörer, 
diakoner, ekonomer, 
fastighetsskötare, in-
formatör, kyrkogårds-
arbetare, krematorie-
personal, lokalvårdare, 
musiker, pedagoger, 
präster, vaktmästare 
och värdinnor..I församlingen 
finns också många 
ideella medarbetare. 
Utan dem skulle det 
inte vara möjligt 
att ha en så varie-
rat verksamhet. De 
hjälper bland annat 
till som kyrkvärdar, 
ledare i barngrup-
per, medhjälpare 
på äldreboenden. 
Församlin gen väl-
komnar fler ideella.

Nystart ger nya perspektiv

Det som över-
raskat mig mest 

är hur öppen 
kyrkan är.



Minnen från förr

Arne Andersson
Gästskribent 

Ungdomsledare på 80-talet
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Magasinets gästskribent 

Arne Andersson berättar 

om minnen från barndomen 

och sin uppväxt i Nyköping

arne.andersson22@comhem.se

Som ledare för Nyköpings BIS 71- lag i ishockey under åren 1982 
- 1986, har jag många sportsliga minnen. 71- Laget tränade och 
spelade matcher i “tältet”, och senare i den första ishallen, men även 
på uterinken som blev efter att tältet rasat av snömassor. Laget vann 
Sörmlandsserien 83/84. Mellansvenska serien 82/83 och 84/85. 
NBIS-Cup 83. Dalslandscup 84. I Domus-Cup i Enköping som var en 
dygnet runt turnering gick laget till final, men förlorade på straffar mot 
Troja. 1986 blev det seger i SN-Cupen på Rosvalla, mot 
lag som Södertälje PAIF, Falun, Västerås, Örebro, och 
Västra Frölunda. Frölunda med bl.a. Niklas Andersson, 
i laget spelade även i pojklandslaget, och senare 
juniorlandslaget, för att sedan ta en plats i Tre 
Kronor. Han blev även professionell i Nordamerika 
under10 år, innan han återvände till Frölunda där 
han även avslutade sin karriär.   
    
Av spelarna i NBIS 71:or slutade de flesta när de kom 
upp i junioråldern. Några gick vidare och spelade i 
division 1, 2 och Allsvenskan, men ingen nådde Elitserien.   
     
Vad som kanske överträffar det sportsliga är nog allt som hände utanför 
ishockeyrinken. Ett par exempel: Till matcher och cuper i städer belägna 
längre bort från Nyköping åkte vi ibland buss. Annars var det som idag, 
föräldrar som skjutsade. En sådan färd blev lite annorlunda. Vi var till 
Södertälje, och jag hade tre grabbar vilka jag alltid hade i bilen till och 
från matcher. När matchen i Södertälje var slut var det kväll och mörkt 

ute. Innan vi skulle åka ville grabbarna köpa varsin mjukglass. Under 
tiden gick jag ut för att värma upp bilen. Efter ett tag kom grabbarna ut 
och lastade in trunkarna, och satte sig i bilen, och vi åkte iväg. I trakten 
av Vagnhärad sa jag på skoj - Och alla är med? - Nej inte (x) blev svaret! 
Det visade sig att en grabb som skulle åka i en annan bil satt i min 
bil! - Att något sådant skulle hända hade jag aldrig haft i mina tankar 
då samma grabbar alltid åkte i samma bilar till och från matcherna. 

Kanske var det därför jag endast konstaterade att det var tre grabbar 
i bilen? Jag funderade på om jag skulle vända tillbaka direkt, men 

beslutade mig för att åka till Rosvalla där vi oftast samlades 
efter matcherna. (På den här tiden fanns inte mobiltelefoner.) 
Hoppet var att någon efterföljande bil hade med sig grabben.  
Grabbens pappa som väntade på Rosvalla, var väl inte helt 
nöjd med mig, och undrade vad jag skulle ha gjort om X 
inte kommer i någon annan bil? - Då åker jag tillbaka till 
Södertälje omgående och hoppas att han finns i hallen. Men 

som tur var kom grabben i en annan bil, som i sin tur saknade 
en av “sina” grabbar!

Vid ett annat tillfälle då laget hade spelat i Södertälje hade 
Sportklubben egen försäljning av dricka, och godis. Ibland hjälpte A- 
lagspelare till med försäljningen. Då Södertälje spelade i landets högsta 
serie ville grabbarna gärna köpa något om det var en känd spelare som 
stod i “kiosken”. Vid det här tillfället var det en spelare som även spelade 
i Tre Kronor! 

Jag bidrog med 30 kronor till mjukglass, och sa sedan att jag 
går ut och värmer upp bilen så länge. När grabbarna sedan kom 
lämnade de tillbaka pengarna som blev över, vilket visade sig vara 
27 kronor! Hur det gick till tog vi inte reda på utan åkte vidare 
medan grabbarna skanderade - “Han” kan inte räkna - “Han” kan 
inte räkna! 

Under en tvådagarscup i Närke hade hemmalaget Kumla en kvinnlig 
ledare som efter en match inviterade mig på middag på kvällen. 

Jag tackade dock vänligt nej. Men en av grabbarna hade hört 
inbjudan, varefter jag under många år kom att bli påmind om när 
jag “åt köttbullar” i Kumla! 

Bland ungdomar i 13-14 årsåldern finns det naturligtvis olika grad 
av personlighet och mognad. När vi var på cuper i andra städer hade 
hemmalaget ofta ordnat så att deltagande lag kunde bo i skolsalar. 
På kvällen efter matcherna kunde det gå rätt så livligt till, dock utan 
att någon misskötte sig. Men det förekom mycket spex, skratt och 
spring mellan de olika klassrummen. För många var det svårt att 
komma till ro när de väl kommit upp i varv. Medan någon enstaka 
gick och lade sig  tidigt för att läsa en bok! En bok jag minns en 
grabb läste var en “deckare” av författaren Mickey Spillane! När 
grabbar som farit runt i salar och korridorer väl lagt sig kom det 
däremot ofta fram serietidningar!

Under en match i Kristinehamn blev en av våra grabbar våldsamt 
tacklad in i sargen. Jag hade tidigare inte hört någon skrika så högt 
av smärta! Tydligen hade en annan grabb i vårat lag inte gjort det 
heller! Han kom skrinnande fram till mig i båset, och märbart tagen 
sa han - Jag tror han har spräckt skallen! Lyckligtvis visade det sig 
att så inte var fallet. 

Jag vet inte hur det går till under en bussresorna idag, men under 
1980- talet förkom det att “moona”. Vilket innebar att i bakrutan 
visa sin bara ända åt bakomvarande fordon. Vi ledare hade sagt till 
grabbarna att det på våra resor var absolut förbjudet. Men grabbar 
är grabbar, så under en bussresa hörde vi att det skrattades väl 
mycket där bak i bussen. Jag gick dit och undrade vad det var som 
var så roligt? - Inget särskilt blev svaret! Men i de flesta folkgrupper, 
ung som gammal,  finns det oftast någon “sanningssägare”, vilket 
det även gjorde här. Jag tittade därför ut genom bakrutan, och fick 
se en minibuss med skrattande och vinkande japaner!
 - Undrar om det pratades om “våra grabbar” i Japan när de kom 
hem?

Nyköpings BIS 71- lag, SN- cupen, 1986 Foto: Expert, Björkmans.

Ledare från vänster; Hans Eriksson, läkare, Arne Andersson, lagledare, 
Björn Igglund, coach och Anders Karlsson, coach.

Nedre raden från vänster; Tommy Berggren, Jonas Hallstensson, Fredrik Eriksson, Johan Ekström, Jörgen Lundsten, Klas Andersson, Johan Hallberg, Mikael 
Burlin. Andra raden från vänster; Arne Andersson, Torbjörn Andersson, Jonas Norén, Fredrik Karlsson, Robert Krohn, Stefan Igglund, Richard Johansson, Anders 
Karlsson. Tredje raden från vänster; Hans Eriksson, Fredrik Thorén, Jerker Lindström, Håkan Bengtsson, Johan Stenhoff, Mattias Eriksson, Björn Igglund. 
Fjärde raden från vänster; Per Andersson, Mattias Åkerblom, Stefan Carlsson, Mattias Johansson. 

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!

Julens 
tyger hittar 

du hos oss

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 maten, drycken och 
miljön gör din upplevelse!” 

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
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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 2 biljetter till musikalen ”Äventyret Aladdin”
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 december, Lycka till! För mer info kring musikalen ”Äventyret Aladdin”, se sidan 18.
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Ge bort kulturbiljetter  
i julklapp!

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.

Alice  
in Wonderland 
on ice 
20 februari              

Och mycket mer! Se vad som händer på www.nykopingsguiden.se/program

Aladdin • 14/1                            
Al Pitcher • 25/1                            
Svansjön • 3/2                             
The Real Group • 9/2           
David Batra • 10/2          
Ken Ring • 17/2           
Alice in Wonderland on Ice • 20/2             
Live på Bio La Bohème • 24/2



TEXT HARRIET NILSSON, Verksamhetsansvarig NYSAM

Nyköping i samverkan
 

www.nysam.se

ANNONS

Följ oss ut, följ oss ut, blacken travar på
I hans spår vår släde går där höga furor 
stå. 
Ute faller snö. I spiltan blacken står, och 
äter lugnt sitt hö. När ljudet honom når,
att selen lyftes ner, och framför släden 
snart, med oss han sedan sig beger, 
iväg med väldig fart.
Bjällerklang, bjällerklang, .......
Mellanspel
Bjällerklang, bjällerklang, ......
Över mo och myr, vi hastigt far åstad
Ah, vilket äventyr, det står som en kaskad
Av snö som muntert yr, och hem mot hö 
och stall, det bär nu ystert av i trav, till 
Karos glada skall.
Bjällerklang, bjällerklang, ......

Tra-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la!
Mellanspel
Nu har vi ljus här i vårt hus.....
Granen står så grön och grann i stu-
gan.....

Hej mitt vinterland
Hej, mitt vinterland, nu är jag här. Nu 
biter frosten i min kind ty kall är kvällen.
Hej, mitt vinterland, se månen där. Den 
lyser kyligt trind på mörka himlapällen.
Bjällrans klang nu friden stör, när vi 
genom skogen kör. Bofink uti granens 
topp. Förlåt att vi väckte dig opp!
Hej, mitt vinterland, åh vilken kväll På 
vinterholiday, nu blinkar stugans ljus 
mot mig - I mitt vita vinterland
Mellanspel

Jag såg mamma kyssa tomten
Jag såg mamma kyssa tomten jag. 
Tänk om våran pappa kommit då. Hade 
gömt mig i en vrå, för att titta lite på
ett konstigt stort paket som någon av 
oss skulle få. Och då fick tomten mam-
mas klapp och kyss.  Sedan sa hon, ”Åh, 
vad du är bra!’’ Nej, ingen ser att det 
är du, men jag såg att det var Tomten 
mamma kysste i går kväll!
Jag såg mamma kyssa tomten jag........
Och då fick tomten mammas klapp och 
kyss Sedan sa hon, ”Åh, vad du är bra!’’ 
Nej, ingen ser att det är du, men jag såg 
att det var Tomten mamma kysste i går 
kväll!

Bjällerklang
Bjällerklang, bjällerklang, hör dess ding-
el- dång. Flingor som nu virvlar om i 
munter vintersång.

NYSAM bjuder på tur 
med häst och vagn i 
Centrum under dagen.

Öppet i centrum 12-16

Julallsång på 
Stadshustrappan kl 15-16 

2njoy med gästframträdanden 
av bl. a. Joyvoice 

Kom och sjung med!
Tänd ett ljus
Jag såg en stjärna falla. Det var inatt 
när alla sov. Jag tror jag önskade att du 
var nära. För en minut sen brann den 
För en sekund sen försvann den. Var 
det bara jag som såg. På radion sjöng 
dom om fred på jorden, jag ville tro dom 
slitna orden.
Tänd ett ljus och låt det brinna låt aldrig 
hoppet försvinna Det är mörkt nu men 
det blir ljusare igen
Tänd ett ljus för allt du tror på för den 
här planeten vi bor på tänd ett ljus för 
jordens barn
Jag fick ett kort från Windhem, jag vis-
ste inte var det låg. Jag såg på kartan,
du är på andra sidan jorden. Men det är 
samma himmel, det är samma hav och 
stjärnan som jag såg, föll för alltid som 
vi drömmer, föll för att vi aldrig glömmer!
Tänd ett ljus och låt det brinna....
God jul och gott nytt år. Lova var rädd 
om dig själv, en hälsning du får.
Tänd ett ljus och låt det brinna....

Nu har vi ljus här i vårt hus
Nu har vi ljus här i vårt hus
Julen är kommen, hopp, tra-la-la-la!
Barnen i ring dansa omkring, 
dansa omkring
Granen står så grön och grann i stugan 
Granen står så grön och grann i stugan 
Tra-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la!
Mellanspel
Kom, lilla vän, kom nu igen
Dansa kring granen, hopp, tra-la-la-la!
Glädjen är stor syster och bror, syster 
och bror.
Pappa, mamma, alla gå i dansen
Pappa, mamma, alla gå i dansen nysam.se

Skyltsöndag

* Gäller vid köp av valfritt Bäcklundakök senast 10 september 2017.

Kök på bilden: Grå matt lucka 22.138 kr
Priset avser skåp, gavelsidor, sockel och handtag enligt bilden.  
Priset är exkl. belysning, bänkskivor, diskho, blandare, vitvaror och leverans.

- Stilren, nordisk design. 

- 25 års funktionsgaranti.

- Certifierad butik och personal som ger 
professionell hjälp när du ritar, beställer 
och bygger.

- Platta paket ger enkel hantering.

- Vi kan alltid erbjuda hemleverans, 
montering och installation av ditt nya kök.

- Fråga din butik eller läs mer på elon.se  
om delbetalning.

Sveriges 
snabbaste kök?
Vi kan leverera ett komplett kök på 3–5 dagar.
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* Gäller vid köp av valfritt Bäcklundakök senast 10 september 2017.

Kök på bilden: Grå matt lucka 22.138 kr
Priset avser skåp, gavelsidor, sockel och handtag enligt bilden.  
Priset är exkl. belysning, bänkskivor, diskho, blandare, vitvaror och leverans.

- Stilren, nordisk design. 

- 25 års funktionsgaranti.

- Certifierad butik och personal som ger 
professionell hjälp när du ritar, beställer 
och bygger.

- Platta paket ger enkel hantering.

- Vi kan alltid erbjuda hemleverans, 
montering och installation av ditt nya kök.

- Fråga din butik eller läs mer på elon.se  
om delbetalning.

Sveriges 
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Vi kan leverera ett komplett kök på 3–5 dagar.
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Pål Jungs Hage Nyköping
 0155-29 13 00 • elon.se

Må-fr 10-19, lö 10-17, sö 11-17

Torggatan 19 Oxelösund
0155-306 20 • elon.se
Må-tor 10-18, fr 10-16

* Gäller vid köp av valfritt Bäcklundakök senast 10 september 2017.

Kök på bilden: Grå matt lucka 22.138 kr
Priset avser skåp, gavelsidor, sockel och handtag enligt bilden.  
Priset är exkl. belysning, bänkskivor, diskho, blandare, vitvaror och leverans.

- Stilren, nordisk design. 

- 25 års funktionsgaranti.

- Certifierad butik och personal som ger 
professionell hjälp när du ritar, beställer 
och bygger.

- Platta paket ger enkel hantering.

- Vi kan alltid erbjuda hemleverans, 
montering och installation av ditt nya kök.

- Fråga din butik eller läs mer på elon.se  
om delbetalning.

Sveriges 
snabbaste kök?
Vi kan leverera ett komplett kök på 3–5 dagar.
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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 

DRÖSE & NORBERG PRESENTERAR MUSIKALEN

MAGISK JULKLAPP FÖR HELA FAMILJEN!MAGISK JULKLAPP FÖR HELA FAMILJEN!

MARKOOLIO, CLAES MALMBERG
KIM SULOCKI ,  CHARLIE  GRÖNVALL,  RENAIDA BRAUN,  STOR ENSEMBLE.  REGI  & MANUS:  ROBERT DRÖSE
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NYKÖPINGS ARENOR, ROSVALLA SÖN 14 JAN 13.00, 2018
ticketmaster.se 077-170 70 70, drosenorberg.se

HUVUDSPONSORER

 

Danskväll på Träffen - Donnez 1/12
Höstens sista danskväll på Träffen till fantas-
tiska Donnez. Ta chansen att dansa och lyssna 
på bra musik, fika och träffa kul folk på Träffen.

Lördagsöppet i Stadshuset 2/12
Kom på lördagsöppet i Stadshuset med 
Gästabudstema kl 11.00–14.00.  
Visning av konsten i Stadshuset kl 11.00.

Nyårspromenad 31/12
På nyårsafton är det dags att följa marschallerna 
under årets Nyårspromenad och avslutningen på 
Gästabudsåret. 

Tävla och sätt ljus på Nyköping
Var med och ljussätt Nyköping! Alla som bor i Nyköpings kommun kan delta i tävlingen.  
Tävlingen pågår till 21/12 och vinnaren utses på Nyårspromenaden den 31/12.

Så här tävlar du
• Gör en häftig ljussättning av ditt hus, dina buskar, träd och gata och 
var med och tävla om en matupplevelse för hela familjen.

• Tänk smart, miljövänligt och energisnålt.

• Ta en bild med din mobil och ladda upp på Instagram. Tagga bilden med 
#sattljuspanykoping

Läs mer på nykopingsguiden.se
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Historiska bilder - Oxelösund

Gustaf Källman - 
Oxelösunds första hamnchef
År 1881 anlände den 30-årige Gustaf Källman till Oxelösund med 
hustrun Brita Maria Nilsdotter och de två små söner Gabriel och 
Joseph från Söderhamn.  Deras första bostad på den nya hemorten 
blev huset Kristineberg i Gamla Oxelösund.

Gustaf  Källman hade arbetat som klampare, d v s förman, vid Bergvik 
& Ala´s brädgård i Söderhamn, där han började som knubbärare redan 
under sin skoltid. Detta företag lierades med Klotens AB och även med 
Grängesbolaget.

Sågverksindustrin i Sveriges fick ett enormt uppsving i mitten 
på 1800-talet. För att få ordning på virkesexporten från de båda 
ovannämnda sågverken behövde man en större exportbrädgård  för 
utskeppning.

Vattendjupet utanför berghällarna i Oxelösund var tillräckligt för 
anläggandet av en hamn och här var segelleden tämligen isfri. 
I Bergslagen fanns de förutsättningar som saknades lokalt, nämligen 
malm, järn och trävaror. Valet föll på Oxelösund, som ansågs uppfylla 
de krav som ställdes. 

Järnvägen i Bergslagen nådde slutligen Flen-Oxelösund, där engelska 
finansiärer tillsköt en stor del av aktiekapitalet för att sträckningen till 
Oxelösund skulle bli verklighet.

En högtidlig invigning av järnvägen till Oxelösund gick av stapeln den  2 
september 1877 med kung Oscar II och kronprins Gustaf  i spetsen. Det 
gick trögt att utnyttja den nyanlagda järnvägen till en början. 
Först år 1881 kom utskeppningen igång på allvar.

Till Klotens exportbrädgård i Oxelösund behövdes kunnigt folk med 
erfarenhet av virkesexport. Hit värvades yrkesmän från bl a Hälsingland, 
Dalarna och Värmland. Ännu på 1990-talet lever släkter kvar av de 
som kom till Oxelösund för över hundra år sedan nämligen de med bl a 
tillnamnen  Sundberg, Öhman, Löf  och Utterstedt.

Gustaf  Källman visade sin duglighet och avancerade snart till faktor för 
bolagets exportbrädgård och trävaruutskeppning .

En mindre hamnkaj hade anlagts år 1876, men den kunde inte 
tillgodose den ökande utlastningen. Pråmar anskaffade för att öka 
utlastningskapaciteten till de väntande fartygen, som på detta sätt 
kunde lastas utan att ligga vid kaj.

Oxelösund fick genom dessa åtgärder en betydande virkesexport 
till England under 1880-talet. Engelsmännen hade intressen både i 
Oxelösund-Flen-Westmanlands Järnvägsaktiebolag (OFWJ) och Klotens 
AB.

C.F. Liljevalch j:r (1837-1909) grundade med engelsmannen 
Christopher Weguelins pengar  Bergviks sågverksaktiebolag och var 
dess direktör till år 1899 samt Grängesbergs grufaktiebolag, som så 

småningom övertog Oxelösundsbana och köpte Klotens trävaruaktiebolag, 
som också ägde gruvor. Han var en av Grängeskoncernens skapare och 
tillhörde Trafik-ab Grängesberg-Oxelösunds styrelse till 1908. Dessutom 
var han VD för Kloten AB. Han hade fått sin utbildning hos Aftonbladets 
grundare, Lars Johan Hierta, i Stockholm och hos Weguelins firma i 
London.

C.F. Liljevalch j:r gjorde ett flertal stora donationer och blev kanske 
mest känd som donator och upphovsman till Liljevalchs konstgalleri i 
Stockholm.

OFWJ:s ledning fick upp ögonen för Gustaf  Källman, vilken de ansåg 
vara en duktig, ordentlig och framåtsträvande person. Hösten 1887 åtog 
han sig ansvaret utöver trävaruexporten även för malmutskeppningen 
och järnvägsbolagets all lossning, lastning och stuvning av annat gods i 
Oxelösunds hamn. 

Han blev således Oxelösunds förste hamnchef, men behöll titeln ”faktor” 
från brädgårdstiden i hela sitt liv.

Gustaf  Källman kom att driva hamnens utskeppning och lossning 
i ett privat bolag. Vid högsäsong kunde 800 man vara sysselsatta i  
verksamheten. Några rekryterings-svårigheter fanns inte. Traktens bönder 
och bondsöner erbjöds och tog välkommet arbete, trots att arbetet var 
hårt och fysiskt påfrestande.

De första ångkranarna inköptes från England år 1893. Dessa dåtida 
tekniska vidunder hade en lyftkraft på fyra ton och griparmarna lyfte 
skoporna över lastrummen och malmen störtade ner. Men fortfarande 
skyfflades malmen för hand i skoporna, ett hårt och tungt arbete.

Vid 1800-talet slut sjöd det av liv i hamnen och år 1896 bildades 
Grängesbergsbolaget.

På somrarna blomstrade det sociala livet, då Oxelösund hade blivit 
en rekreationsort för bl a Nyköpingsborna. 1885 stod badhotellet 
”med fullständiga rättigheter” färdigt med varm- och kallbadhus och 
i Badhusparken fanns parkservering. I bouppteckningen efter Gustaf  
Källman finns att läsa, att han ägde ett badhus vid Marsviken 
i S:t Nicolai socken. 

Hamnarbetarnas fackliga organisation bildades år 1897. Faktor 
Gustaf  Källman hade stor förståelse för sina anställda och med honom 
förhandlades fram ett ackordsavtal. I juni 1899 ingicks det första 
avtalet, ett tidigt datum mot den allmänna arbetsmarknadshistoriska 
bakgrunden. Fackföreningen framförde sin tacksamhet mot faktor 
Källman, ”en ansvarsmedveten och human arbetsgifvare och  en god och 
hederlig representant för den liberala åskådningen”, som det skrevs i 
föreningens sextioårshistorik.

Slitet kompenserades efter detta med för den tiden relativt goda förtjänster 
och många hamnarbetare kunde nu skaffa sig egna, mindre hus.

Källmans gård 
Källmans gård i Oxelösund, där Pelle Källman föddes 9 december 1889, 
strax efter det huvudbyggnaden blivit färdig. Bortom Källmans hus skymtar 
närmast Sjöqvists, därefter Dumkys och sist ett mindre hus, som senare 
köptes av Gustaf  Källman med tillhörande större tomt, som bebyggdes 
med ett större hus, som uthyrdes till Konsul Percy Tham. Källa: Pelle Käll-
man Fotograf: okänd År: okänt

Släkten Källman 
Pelle Källmans föräldrar och syskon, antagligen i slutet av 1890-talet.
Pelle Källman sitter längst fram i mitten. Övriga är från vänster Gustaf  
Källman, Gabriel Källman, Joseph Källman, Efraim Källman, Brita Maria 
Källman född Nilsdotter, Elsa Källman, Signe Källman och Svea Källman.
Källa: Pelle Källman.Fotograf: okänd. År: Ca 1897

Gustaf Källman 
Oxelösunds förste hamnchef  Johan Gustaf  Källman, född 1850-12-23 i 
Söderhamn och död 1905-01-21 i Nyköping.
Källa: Christina Hjalmarsson. Fotograf: Carl Jette. År: Okänt

Text: Christina Hjalmarson, barnbarns barn till Gustaf  Källman

I samarbete med: 

En glittrande julshow för hela familjen!

Nyköpings Teater
Lör 2/12 kl 17, sön 3/12 kl 15 och 18
Kassan öppnar 1 tim innan föreställning (end. kortköp).
Pris: 220:-, barn upp till 18 år 110:-.  Numrerade platser.
  
Förköp: http://www.nykopingsguiden.se/evenemang, 
Rosvalla, Culturum, Koordinaten samt Nyköpings Turistbyrå. 
Bokning: 0155-24 82 00. 

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

 

Tervetuloa
juhlimaan

30/11 klo 10     Sopraano Terhi Aho. Seniorikahvila, Koordinaten
2/12 klo 11       Avajaiset. Vuoden luontokuva Suomessa. Galleri K, Koordinaten
6/12                  Itsenäisyyspäivä. Ohjelmaa Oxelösundin vanhainkodeissa, kirkolla ja seuroilla.
7/12 klo 10       Finska 4:an. Seniorikahvila, Koordinaten
9/12 klo 12       Koko perheen itsenäisyyspäiväjuhla. Alla Helgona, Nyköping

Välkommen att � ra med oss!
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“På Koordinaten möts människor 
i alla åldrar och över alla gränser” ljus &

värme
Lördag  
29 november!
Välkommen till en trevlig dag 

med mycket julstämning på 

Järntorget i Oxelösund  

10.00-16.00.

På scenen 13.00-16.00

Ola 

Sandra Dahlberg 

E.L.D.A.-gruppen 

Modevisning 

Allsång och luciatåg 

Tårtutlottning 

Fyrverkerier

Dessutom under dagen 

isskulptör • tävlingar • godisregn 

julpyssel på Koordinaten  

utställningar • erbjudanden från 

butikerna och mycket mer…

Program/sånghäfte för dagen hittar  

du  veckan innan på ICA Kvantum,  

Centrum handlarna, Koordinaten eller på  

www.oxeloenergi.se

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

Ljus & Värme - ett arrangemang av Centrumföreningen i Oxelösund i samarbete med Katarina Hoffman

Välkommen till en trevlig dag med 
mycket julstämning på Järntorget 
i Oxelösund 10.00-15.00

Julmarknad med kvalitets-
knallar och lotterier.

Julsånger/personliga 
favoriter med Martina 
Dahlström. 

Besök av tomtemor och 
tomtefar. 

Godis till alla barn som 
skriver sin önskelista hos 
tomtemor & tomtefar.

Ringlekar med Oxelö Gille, 
11.00 och 12.00. Julgodis till alla 
dansande barn.

Hantverkare, julpyssel och 
ljusstöpning i Koordinaten.

Lions Loppmarknad.

Eken tänds 15.00.

Insamling till 
Räddningsplankan.

ICA paketlotteri.

Oxelösunds trevligaste 
butikssäljare får sitt pris.

Martina Dahlström bjuder på en finstämd 
sångstund med personliga favoriter 
blandat med några julklassiker. 

Fri entré, men ge gärna ett bidrag till 
Räddningsplankan - bössor finns på plats.

Koordinaten lördag 2/12 12.30.
Välkomna!

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

Lördag 2 december

Koordinaten  
Lördag 2 december, 12.30

✶

✶

✶

✶

✶

✶

✶
✶
✶

✶
✶

Personliga favoriter 
med en smak av jul

Efter 30 år i Oxelösunds kommuns tjänst är det 
dags för pension. Conny Zetterlund slutar sin 
tjänst som Kultur- och Fritidschef i början av 
nästa år. 
- 1987 sökte jag ett jobb på biblioteket som 
innebar mycket arbete med barnbiblioteket och 
kontakt med skolorna. Efter ett år blev tjänsten 
som Biblioteks- och Kulturchef  ledig. Jag sökte 
och fick tjänsten efter Karin Främling, säger 
Conny.

Innan Conny flyttade till Oxelösund bodde och 
arbetade han på Öland, men Oxelösund var 
inte helt okänt för honom.
- När jag gick på högstadiet bussades vi 
till Oxelösund och gjorde studiebesök på 
SSAB. Orten sågs på den tiden som en 
“mönsterort” och staten satsade en halv 
miljard på att bygga upp infrastrukturen 
och industrin i Oxelösund. Pengar som 
kom från LKAB:s vinster. 

“Kärlek” uppstod direkt när Conny 
flyttade till Oxelösund.
- Jag föll direkt, minns Conny. Att ha 
havet och naturen så nära var starkt för 
mig. 

Conny såg potentialen direkt när han 
tillträdde sitt chefsjobb.
- Politikerna har alltid varit framsynta när 
det gäller kulturverksamheten i Oxelösund. 
Men det fanns mycket att göra från början, 
vi hade exempelvis inga datorer i slutet av 
80-talet, utan jobbade manuellt med kort när 
vi lånade ut böcker.

Mycket har hänt under åren, Conny plockar 
fram några “milstolpar”.
- Jubileumsåret 2000 var fantastiskt med alla 
olika projekt och aktiviteter och inte minst 
Bildgruppen Fantasias dokumentation av 
festligheterna. 

I början av 2000-talet föddes tanken på något 
nytt.
- Jag och min personal fick i uppdrag att skapa 
en helt ny mötesplats med informationscentrum 
och ett allaktivitets-hus i fokus. För alla åldrar. 
Olika dialoger med invånarna i Oxelösund, 
med politiker, personal och andra intresserade 
ledde fram till ett förslag om en ombyggnad 
av det gamla biblioteket till något helt nytt. 
Koordinaten var född och invigdes i juni 2006.

Planer fanns även på att bygga om Folkets Hus, 
men beslutet landade i att bygga om det gamla 
biblioteket.

- Valet av plats blev bra. Fritidsgården flyttade 
från Briggen till Koordinaten och Turistbyrån 
fick sin självklara plats här. Vi fick också en 
mötesplats för olika arrangemang i den nya 
Eventsalen som byggdes.Vi skapade något unikt 
i Sverige. Idag har vi cirka 800 besökare varje 
dag och är näst bäst i landet med den siffran.

Conny pratar mycket om vikten av samarbete 
under vårt samtal.
- Samarbete över alla gränser har varit min 

ledstjärna över åren. Föreningar, företagare 
och inte minst alla kommuninvånare. 
Kommunen är ju dess invånare. Det har nog 
varit det roligaste i mitt jobb, alla fantastiska 
möten med människor, både internt i 
kommunorganisationen, med invånarna och 
dessutom alla besökare utifrån. 

Jag passar på att fråga om vad som varit 
jobbigast.
- Att få tid till allt. Aktiviteter, utvecklingsprojekt, 
det administrativa jobbet och arbetet i 
kommunens ledningsgrupp. Viljan och 
ambitionen att vara med och utveckla 
Oxelösunds kommun har varit stor, men som 
sagt, tiden har inte alltid räckt till.

Vi kommer in på vad Kultur och 
Föreningsliv betyder för en ort.
- Människor bosätter sig inte efter var 
arbetet ligger idag, utan på en plats där 
det finns ett bra liv. Då har kultur- och 
föreningslivet en enormt stor betydelse. 

Jag ber Conny beskriva sig själv som 
person.
- Jag är oerhört resultatinriktad och 
mycket ivrig att nå fram till målet. Över 
åren har jag lärt mig att ha tålamod, inte 

minst tack vare alla underbara människor 
jag mött i vardagen. Jag tycker jag varit 

idérik och kreativ och är oerhört stolt över 
den verksamhet vi bedriver på Koordinaten 

idag. Jag vill dock understryka att all vår 
personal har haft en stor del i framgångarna, 
det har absolut inte varit ett enmansjobb. 

Nu väntar en tid som pensionär och möjlighet 
att i ännu högre grad förverkliga en stor 
passion.
- Både min fru och jag älskar att resa. Närmast 
väntar en långresa till Argentina, Patagonien, 
Chile och Påskön. All storslagen natur och ett 
rikt djurliv lockar oss. 

Jag ber till sist Conny uttala sig personligt om 
Oxelösunds potential i framtiden.
- Jag skulle vilja uttrycka mig så här; Oxelösund 
är som en stor skattkista med möjligheter 
och värden. Vi har gläntat på locket, men inte 
öppnat kistan än…

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM
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ANNONS

Gudstjänster

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

20/11, 27/11, 4/12 13-15 Kuoro-
harjoitukset, St. Botvidin kirkko
21/11, 5/12 13.30-15.30 Laulu-
kahvittelut Sjötångenin tiloissa
28/11, 12/12 17-19 Ompelu-
seura, srk-koti
29/11, 13/12 12:15 Hartaushetki 
lounasaikaan St. Botvidin kirkko
30/11, 14/12 18-20 Naisten 
sauna, Stjärnholm
24/11, 8/12 9.30-11.30 Laulukah-
vittelut Björntorpin tiloissa 
24/11, 8/12 15-17 Kerhotunnit, 
lapset aikuisen kanssa
28/11 Ompeluseura – Teemailta – 
Muistileikki
2/12 Televisiokuvaus St.Botvidissa 
koko päivän. Tervetuloa!
3/12 10.00 St.Botvid. Suoralähe-
tetty adventtimessu
3/12 13.00 Alla Helgona, Nkp 
Suomenkielinen adventtimessu. 
Kirkkokahvit

6/12 10.00 Kynttilänsytytys 
sotaveteraaneja kunnioittaen Oxe-
lösundin hautausmaalla. Kahvittelu 
jälkeenpäin.
6/12 18.00 Itsenäisyyspäivän Ju-
malanpalvelus St.Botvidin kirkossa. 
Onnea Suomi 100v! Kirkkokahvit
9/12 12.00 Itsenäisyysjuhla! Alla 
Helgonan, Nyköping. Ruokailu ja 
ohjelma 40 kr. Ilmoittautuminen 
Helenille tai Tarjalle viim 1/12. 
Kuljetus 20kr. 
12/12 Ompeluseura  - Teemailta- 
Puurojuhla
16/12 15.00 Kauneimmat Joulu-
aulut, St.Botvid, Jani Kenttälä
16/12 16.00 Kaikenikäisten joulu-
juhla, Seurakuntakoti, Yllätysvieras.
17/12 11.00 St.Botvid. Jumalan-
palvelus sisältäen Henkilökunnan 
joulunäytelmän.

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. Följ och gilla oss på Facebook!

ULF SAMUELSSON
Festlig orgelmusik till S: Botvids 
ära! Repertoar med musik av bl.a 
Bach, Mendelssohn, Widor, Preston 
& Hägg.
 
Fri entré, lämna gärna frivillig 
kollekt som går till församlingens 
musikverksamhet.

25/11
 kl 18.00

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

Året var 1957. Den 7 december in-
vigdes den nya kyrkan i Oxelösunds 
centrum. Den fick sitt namn efter 
ostkustens skyddshelgon S:t Botvid 
och reser sig som ett sjömärke och 
innehåller många tecken på män-
niskans dramatiska resor genom 
livet.

Det var i början av 50-talet som 
som planerna på en ny kyrka tog 
form. Decenniet hade startat på ett 
händelserikt sätt. Oxelösunds hade 
blivit en egen stad och S:t Nicolai 
socken hade delats upp mellan Ny-
köping och Oxelösund. 

En tomt skänktes av Grängesbergs-
bolaget, som även bidrog med eko-
nomiskt stöd, liksom flera andra 
företag och även enskilda. Efter en 
arkitekttävling fick Rolf  Bergh i upp-
drag att skissa på den nya kyrkan. 
Snart fanns ritningar på en mycket 
ovanlig kyrkobyggnad. Med ett sjö-
märke i åtanke, byggd i betong och 
med ett gyllene kors som inseg-
lingsmärke.

KYRKANS INTERIÖR
Inne i kyrkan är det konstnären Tore 
Berghs stora glasmålningar som 

dominerar. Även här är det Botvid-
legenden som ligger till grund för 
motiven. Med varma färger berät-
tar konstnären om Botvids missio-
nerande. Altaret i S:t Botvid 
är ett bord av sten. Nuva-
rande altarkorset är från 
tidigt 80-tal och gjort i ett 
enda stycke av silversme-
den Anna-Stina Åberg. 

År 1990 fick kyrkan en ny orgel, 
den s k “Grönlundsorgeln”. Tanken 
bakom orgelns utseende var följande; 
“Associationer leddes in på sjöfart, 
segelfartyg - Oxelösunds om sjöfarts-
stad- orgeln som ett skepp med mas-
ter, välvda segel och vimplar.

KLOCKSPEL
S:t Botvids kyrka har också ett 
klockspel. Spelet består av 24 
klockor som installerades 1969. 
Det spelar automatiskt kl 9, 12 15 
och 18, men kan också spelas ma-
nuellt vid särskilda tillfällen.

2017 är ett jubileumsår. S:t Bot-
vids kyrka har stått på berget i 60 
år som ett sjö- och landmärke stolt 
uppsträckt mot himlen. En kyrka 
som betytt mycket för många. 

Mattias Bähr, kyrkoherde, vill gärna 
se framåt med rötterna fast förank-
rade i S:t Botvids fina historia.
– Kyrkobyggnaden är fascinerande 

med sin massiva betong men 
minst lika fascinerande är alla 
människor som besökt kyr-
kan för att fira gudstjänst, 
vara med på konserter, dop, 
vigslar, begravningar och 

mycket mer. 

– S:t Botvid har en historia på 60 
år bakåt i tiden men en ännu längre 
framtid framåt, här kommer männ-
iskor att komma med både glädje, 
sorg, hopp och förtvivlan. Det är vik-
tigt att samhället har öppna platser 
där man känner sig välkommen oav-
sett hur man har det i livet. 

Min övertygelse är att S:t Botvids 
massiva betongväggar och stora 
rymd ska ge människor hopp framö-
ver. Den kristna tron behöver egent-
ligen inte en speciell plats för att 
finnas men kyrkobyggnaden ökar 
gemenskapen. Denna vackra kyrka 
är verkligen något som vi ska vara 
stolta och tacksamma för.

Text: Torbjörn Dahlström

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

SVT GUDSTJÄNSTER
SVT sänder gudstjänster ifrån S:t 
Botvids k:a! Välkommen till följande 
TV-inspelningar i kyrkan: 
Lör 2 dec: insläpp kl 11:45
Inspelningen börjar kl 12.00
Sändningen visas på TV2 17/12! 
Söndag 3 dec: insläpp kl 9:45 
Direktsänds från kl 10.00!
- OBS Kyrkportarna STÄNGS strax 
innan TV-sändningen börjar.

2/12
3/12

19/11  kl 14 Tvåspråkig familjegudstjänst – med start pyssel 13:40.
 Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Jenni Pihajoki, Gunilla 
 Östberg, Tessan Cambrant Berg, Barnkören. kl 18 Mässa – sönd 
 f. domssöndagen, Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.
23/11  kl 17:30 Kvällsmässa i Taizéanda. Sebastian Söderberg, Maria 
 Rasmussen, Gunilla Östberg.
26/11  kl 18:00 Mässa – Domsöndagen. Ingvar Lindetun, Irina Söderberg.  
 Sång av Calle Hellström.
29/11  kl 8:30 Morgonmässa, obs i Stora salen! Sebastian Söderberg
2/12  kl 12:00 SVT inspelning i S:t Botvid – ”3e advent” Församlingen  
 släpps in kl 11:45 i kyrkan! Gudstjänsten sänds i SVT2 söndag 17/12.
3/12  kl 10:00 SVT inspelning i S:t Botvid – Direktsändning 1a advent
 Församlingen släpps in kl 09:45 i kyrkan! Gudstjänsten sänds i SVT2.
 Obs ny tid för söndagsmässorna! 
10/12  kl 11:00 Mässa – 2a advent. Bo Divander, Irina Söderberg. 
11/12  kl 14:00 Adventsgudstjänst för äldre. Mattias Bähr, Maria Rasmussen,  
 Eva Henriksson. Sång av finska kyrkokören.
13/12  kl 8:30 Morgonmässa, Mattias Bähr
17/12  kl 11:00 Julspelsgudstjänst, Mattias Bähr, Sebastian Söderberg,  
 Maria Rasmussen, Gunilla Östberg, Barnkören mfl.

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

22/11  Linda Widner
6/12  Musikskolans ensemble

LUCIATÅG
S:t Botvids kyrka 
Elever från Musikskolan, 
Breviksskolan, D-skolan medverkar.
Samarrangemang.

Elever från Musikskolan, 

13/12
kl 19.00 JULSÅNGER

De vackraste 
julsångerna
S:t Botvids 
kyrka.

JULSÅNGER

16/12
kl 15.00

JULDOCKSPEL
Juldockspel kl 10.30-11.00 i S:t 
Botvids kyrka.

FAMILJE-
FRUKOST
Fredagen den 8/12 
kl 9-11 i församlingshemmet.
Samarr. med Familjecentralen

8/12kl 10.30

PASSA PÅ

Onnea Suomi 100v! 
6/12 10.00, 18.00

S:t Botvids kyrka 
firar 60 år!

Foto: Ulf  Wallnér. 
Källa: Oxelösundsarkivet

Foto: Mattias Bähr
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Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

Premiärdags för 
musikalen Oliwer Twist
Repetitionerna av den tredje och hittills störta musikaluppsättningen 
med Koordinaten-Teatern har pågått i nästan ett år. På scen står 18 
skådespelare mellan 10 och 75 år, uppbackade av musikskolans Fram-
tidsorkester. Magasinet får en kort pratstund mellan repetitionerna med 
Dick Lundberg, regissör, projektledare och kompositör.

Hur kom det sig att det blev Oliver 
Twist?
– Jag har själv medverkat i två 
uppsättningar av den här pjäsen 
för ett antal år sedan. När jag 
plockade bland mina teatergrejer 
hemma hittade jag manuset och 
började fundera på hur den skulle 
bli som musikal. Så jag skrev helt 
enkelt musik och sångtexter och 
arrangerade sedan alltihop för 
Framtidsorkestern. Sven Malmberg 
på musikskolan har sedan gjort ett 
jättejobb med att omvandla mina 
arr till noter.
 
Du står själv på scen som mäster-
skurken Fagin. Hur funkar det att 
regissera och stå på scen samti-
digt?
– Det är jättesvårt. Nu har vi tack 
och lov vana teatermänniskor i 
gruppen som kan hjälpa mig att 
regissera och berätta hur det jag 
gör fungerar.
 
Vad krävs för att få vara med i era 
musikaluppsättningar?

– Alla som vill får vara med i Koor-
dinaten-Teatern, men ska man vara 
med i musikalgruppen bör man ha 
lite vana och veta vad man ger sig 
in på. Det är mycket jobb. Vi har 
även en grupp som vänder sig till 
åldrarna 10–15 år där man får göra 
några mindre grejer innan man är 
redo att eventuellt gå in i musika-
lerna.
 
Ni har jobbat med pjäsen i nästan 
ett år och nu är ni på slutspurten. 
Hur känns det?
– Fantastiskt! Jag känner nu att det 
blir bättre än jag vågat drömma 
om, karaktärerna har verkligen 
fått ett liv, det är jätteroligt att se. 
Sedan låter Framtidsorkestern SÅ 
bra och jag blir alldeles varm av 
att höra mina arrangemang spelas 
av alla dessa levande instrument. 
Hemma hos mig är det bara synt-
har. Det här kommer att bli något 
att minnas, det är jag säker på!

Julkonsert i S:t Botvids kyrka torsdag 7 december 19.00 
till förmån för Räddningsplankan. 

Stadling / Hellstrand / Schultz 

Ljus & värme

Biljetter: 190 kr, Ung t.o.m. 26 år, 140 kr. Säljs på www.visitoxelosund.se,
Koordinaten, ICA Kvantum Oxelösund, Culturum, Rosvalla och Nyk. turistbyrå.

Följande personer har tagits ut av Oxelösunds Centrumförenings jury och du kan rösta 
på någon av dom genom att sms:a din röst till 72425.  Inled ditt sms med att 
skriva SN gör ett mellanslag skriv rubriken TREVLIGASTE gör därefter ett 
mellanslag och skriv sedan namnet på den av de fyra du vill rösta på.  
Avsluta genom att skriva ditt eget förnamn och efternamn. 

Rösta fram Oxelösunds 
trevligaste butikssäljare

Fredrik Björklund, ICA Kvantum

Fredrik Lagerström, Bolist Eliassons Järn

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Upp till 40 % rabatt Er
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Erika Linder, Lindells Måleritjänst

Magnus Andersson, Tempo

Tilda Humleback gör titelrollen Oliver Regissör Dick Lundberg i rollen som Fagin.

 

 

 
Musikalen Oliver Twist 
Manus: Lars Torstensson, efter Charles Dickens roman. 
Regi & musik: Dick Lundberg. Spelas: 2 och 3 december kl 15.00. 
Scen: Eventsalen, Koordinaten i Oxelösund

På gång i Oxelösund
Läs mer på visitoxelosund.se

Seniorcafé

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

facebook.com/
visitoxelosund

instagram.com/
visitoxelosund

Galleri K, Koordinaten 2 dec – 9 jan
Se de bästa bidragen från 2015 års 
utställning Årets Naturfoto i Finland. 
Med anledning av att Finland firar 100 
år turnerar fotoutställningen både i 
Finland och Sverige.  
Arr: Finskt förvaltningsområde 

Årets Naturfoto
i Finland

Ljus och värme
Stadling/Hellstrand/ Schultz

S:t Botvids kyrka 7 december 19.00
Anna Stadling gör gemensam sak med 
vännerna Staffan Hellstrand och Idde 
Schultz och bjuder in till en jordnära 
julkonsert i S:t Botvids kyrka. Det blir 
en konsert långt från tingeltangel och 
glitter, men med mycket värme och 
stämsång!

23/11   

30/11 

7/12

14/12

Populär musik från 60-talet till 
90-talet med Lasse G

Finland 100 år*
Sibelius och andra blåvita 
toner med sopran Terhi Aho 

Finska 4:an*
Scenkonst Sörmland 

Julgodis med Tunabälgarna

Lars DO Sjögren
Galleri O, Koordinaten 2 dec – 9 jan
”Vägen till Oxelösund” – teckningar, 
akvareller och grafik.

Koordinaten mån och tors 10.00 – 12.00
En mötesplats för seniorer. På mån-
dagar är det fika och umgänge. Varje 
torsdag erbjuds fika och underhåll-
ning för bara 20 kronor. Program den 
kommande månaden: 

Arr: Kultur och fritid, Anhörigcentrum
och frivilligorganisationerna i Oxelösund

* I samarbete med Finskt förvaltningsområde

Lillasyster Kanin
Berättelsen om Den Feta Näktergalen

Koordinaten 16 december 12.00  
En rolig och kärleksfull saga om att 
bli stor och ta ansvar, om rädsla och 
längtan efter att få vara liten igen. 
Föreställningen ges av Teater Skata och 
är baserad på Ulf Nilssons och Eva 
Erikssons populära barnbok. För barn 
från 4 år och uppåt.

Foto: Tomi Valtonen

Finlands 100-årsdag
S:t Botvids kyrka 6 december 18.00
Tvåspråkig mässa i kyrkan.  Därefter 
festmiddag på Sailor Kickis på Femöre.

Julklappstips!

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Köp ett presentkort 

för minst 500kr

få ett par strumpor 

värde 75kr

Gäller t o m 23/12 2017

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

Kostnaden per sms är 5:- + ev. operatörsavg. Svaren ska vara oss 
tillhanda senast 23 november. Vinnaren presenteras den 30 november 
i Oxelösundsbilagan, SN och får sitt pris under Ljus & Värme, lördag 
2 december. Arrangör: Oxelösunds Centrumförening. 
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Nyköpings Bästa Brud - en superhjältejul!
Showkören Baltic Harmony Chorus 
uppträder på evenemang och fest-
ligheter i och runt Nyköping. De 
har en bred repertoar med allt från 
40-talslåtar i barbershoptappning, 
pop och rock, till visor. 

Dessutom sätter de upp egna pro-
duktioner varje år, bland annat sin 
julshow på Nyköpings Teater, som 
blivit något av körens varumärke. 
Någon har sagt att ”det är som 
med julbelysningen i centrum - i 
och med denna konsert börjar 
julstämningen komma!”

I år bjuder de in till  ”Nyköpings 
Bästa Brud - en superhjältejul”. 

Som alltid står julen och lekfull-
heten i centrum - ambitionen är en 
familjeföreställning för alla smaker 
och åldrar. 

I år har tomten delat ut super-
krafter för att få hjälp med att 
skapa julstämning bland alla 
människor. Vad som sen efter 
många turer och kringelkrokar får 
den där riktiga julstämningen att 
infinna sig - det måste ses och 
höras!

Kören ger tre föreställningar på 
Nyköpings Teater: lördag 2/12 
kl 17, samt söndag 3/12 kl 15 
och 18.

Förköp: www.nykopingsguiden.se/evenemang. Rosvalla, Culturum, 
Koordinaten samt Nyköpings Turistbyrå. Biljettbokning: Turistbyrån, 
tel 0155-24 82 00. Teaterkassan öppnar 1 tim innan föreställning 
OBS:  Endast kortköp. Pris: 220:- Under 18 år 110:-.

Var? Här! I Oxelösund
Utställningen Tompa – En allkon-
stnär med ett båtvarv och några 
gitarrer - den första delen av serien 
Var? Här! Oxelösund kommer att 
visas på Koordinaten i Oxelösund 
mellan 19 november och 20 decem-
ber. Den består av bilder av en up-
pskattad lokal profil, en båtbyggare 
som också är musiker, och hans 
varv vid kanalen. 

Fotografen beskriver det som en 
unik miljö där en strid ström av alla 
sorters båtar och människor kom-
mer och går, och ofta samlas runt 
ett bord i trädgården för att fika 
och ljuga ikapp med varandra. 

- Det finns nog inte många ställen 
som har ett piano ståendes mitt på 
verkstadsgolvet bland båtskrov och 
maskiner eller en sådan atmosfär 
av både lugn och galna upptåg som 
Tompas varv har. 

Foto serien ger en ögonblicks bild 
av en av de många saker som gör 
Oxelösund speciellt; ett lokalt båt-
byggeri med en lång historia, dess 
ägare och några andra som var där 
när bilderna togs.

- Jag fick en känsla av en tusen-
konstnär, eller kanske livskonstnär 

och en plats där detaljer, såsom 
en viss dag eller klockslag, inte 
verkar betyda speciellt mycket men 
där den inneboende formen och 
funktionen hos en bit virke hittas 
när det är dags och melodier får liv 
utan notblad.

- En plats där det finns något nytt 
att upptäcka och förundras över var 
man än vänder sig. Ett ställe med 
ett underbart kreativt kaos och en 
sällsynt känsla av frihet. 

 

Tompa -En allkonstnär 
med ett båtvarv och 
några gitarrer 

En del av serien 
Var? Här! I Oxelösund

Visas på Koordinaten 
19 Nov -20 Dec

Foton av Pernilla 
Vis af  Vivere

Till sommaren 2018 beräknas lägenheterna på Norra Malm gatan 
stå inflyttningsklara. Här får du chansen att bo i ny producerade 
lägenheter, från ett rum och kök till tre rum och kök.

Är du intresserad men ännu inte registrerad på Bostads
torget? Anmäl dig på Bostadstorget via www.kustbostader.
se eller ta kontakt med uthyrningen på telefon 0155-388 50.

– Spillvattenpumpstationen, 
SPU11,  på gärdet vid Peterslund 
har servat de 255  fastigheterna 
på Nyponvägen,  Lingonvägen 
och Blåbärsvägen i 43 år,   berättar 
Jonny Jakobsson, VA-chef på 
Oxelö Energi. 
  – Men nu är det dags att byta 
ut den, både ur drift- och arbets-
miljö synpunkt. Pump stationen 
kommer även att få en ny över-
byggnad i form av en röd liten 
stuga.  Oxelö  Energi sköter och 
underhåller de 57 pumpstationer 
som finns i kommunen och enligt 
plan byter vi ut en station per år.

– För att minska risken att köra 
sönder gräsytorna vid underhålls-

arbete bygger vi en körbar väg  
mellan cykelbanan och pump-
stationen. Området runt arbets-
platsen kommer att återställas så 
snart vi är färdiga men grässåd-
den kommer att få vänta till vår-
dagarna, avslutar Jonny Jakobs-
son.  

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

3

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

Ute nu! 36 nya lägen heter 
på Bostadstorget

D-skolan vinnare  
av årets Guldmugg

Ny modern pumpstation med stugan som blir överbyggnad i bakgrunden. 

Ny pumpstation 
på plats
Den senaste tiden har arbete pågått med  
att byta ut den gamla avloppspumpstationen 
vid Peterslund. 

Den gamla pumpstationen togs i drift 1974.” SPU11 har ser-
vat 255 fastig-
heter i 43 år och 
byts nu ut mot 
en ny modern 
pumpstation.

Årets bäst skötta skoltoalett finns i år på D-skolan och får 
genom det utmärkelsen årets Guldmugg. En utmärkelse för 
att uppmärksamma frågan om hur väl vi tar hand om våra 
toaletter.  Så många som en tredjedel av världens befolk-
ning, 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett.  

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar 
och behandlar våra avlopp som sopnedkast, vilket resulte-
rar i att mycket energi och resurser måste läggas på att han-
tera allt det skräp som spolas ner. 

Världstoalettdagen infaller den  
19 november varje år och instiftades  
av World Toilet Organization 2001  
och är sedan 2014 en officiell FN-dag. 

ANNONS
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Det är Kustbostäder som på uppdrag av Oxelösunds kommun sköter den dagliga driften och underhållet  
av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Till vinterväghåIlning, sopning av gator, torg  
och cykelväger samt gräsklippning anlitas delvis entreprenörer. Från slutet av oktober till mitten av mars råder 
vinterberedskap. Då står både Kust bostäders och entreprenörernas fordon redo att rycka ut. Men vem har ansvar 
för vad och när börjar man ploga och sanda?

Nej, se det snöar ...

Börjar man ploga så fort det snöar?
Gatunätet börjar plogas vid 5 centimeters nysnö  
och och gång- och cykelvägar vid 3 centimeter.  
När del är mycket att göra prioriteras busslederna 
och cykelbanorna samt ”öppningslederna”, det vill 
säga de större vägarna.

Använder kommunen salt?
Oxelöunds kommun har en policy att inte använda 
salt som halkbekämpningsmedet utan sandar i stäl-
let med krossad bergflis. Det enda ställe som saltas 
är på Aspaleden från SSABs huvudport till anslut-
ningen till motorvägen. Denna väg är markerad för 
farligt gods. Även busshållplatser saltas vid behov.

Skador på staket, brevlådor och häckar
Stängsel, staket, växter med mera måste tåla den 
tyngd som kommer från plogade snön som man kan 
förvänta sig i vårt område. Om det trots detta uppstår 
skador på material eller växter vid snöröjningen 
och det beror på chauffören, kan detta anmälas till 
Kustbostäder.

Synpunkter på snöröjningen 
Har du synpunkter på snöröjningen? Kontakta kund-
center på Kustbostäder så hjälper de dig vidare till 
rätt person.

• Cykelvägnätet samt buss- och 
öppnings leder har högsta prioritet  
vid snöröjning. 
• Öppningsleder på torget samt stora 
parkeringen ska vara snöröjda före  
8.00 (detta förutsatt att snön har  
fallit minst ett par timar före 8.00).

• På gång- och cykelvägar samt  
på gångbanor påbörjas snöröjningen 
under pågående snöfall vid cirka  
3 centimeters snödjup.
• På buss- och öppningsleder samt 
lokalgator påbörjas snöröjningen  
under pågående snöfall vid cirka  

5 centimeters snödjup. Med hänsyn 
till väderleksförhållande och rådande 
situation.
• Oxelösunds kommun sandar med 
bergkross 2–8 mm eller annat likvärdigt 
material. Det går åt 1 500 ton per vinter!

Vem ansvarar 
för vad?
• Gator, gång- och cykel-
vägar, trottoarer och torg: 
Kustbostäder. 
• Hamnbron (inklusive 
gång- och cykelbanan) 
över järnvägen från motor-
vägen, fram till hamnron-
dellen: Svevia, på uppdrag 
av Trafikverket.
• Vivestavägen efter järn-
vägsöverfarten: Vivesta-
Brannäs vägsamfällighet.

Stående från vänster till höger: Kristin Braag, Susanne Johnsson,  
Pernilla Ardelöv,  Karin Lundgren och Helena Olsson. Sittande från  
vänster till höger: Halaa Shalloul, Matts Jansson och Andrea Gustavsson.

www.oxelosund.se

Visste du att...
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vinterberedskap. Då står både Kust bostäders och entreprenörernas fordon redo att rycka ut. Men vem har ansvar 
för vad och när börjar man ploga och sanda?

Nej, se det snöar ...

Börjar man ploga så fort det snöar?
Gatunätet börjar plogas vid 5 centimeters nysnö  
och och gång- och cykelvägar vid 3 centimeter.  
När del är mycket att göra prioriteras busslederna 
och cykelbanorna samt ”öppningslederna”, det vill 
säga de större vägarna.

Använder kommunen salt?
Oxelöunds kommun har en policy att inte använda 
salt som halkbekämpningsmedet utan sandar i stäl-
let med krossad bergflis. Det enda ställe som saltas 
är på Aspaleden från SSABs huvudport till anslut-
ningen till motorvägen. Denna väg är markerad för 
farligt gods. Även busshållplatser saltas vid behov.

Skador på staket, brevlådor och häckar
Stängsel, staket, växter med mera måste tåla den 
tyngd som kommer från plogade snön som man kan 
förvänta sig i vårt område. Om det trots detta uppstår 
skador på material eller växter vid snöröjningen 
och det beror på chauffören, kan detta anmälas till 
Kustbostäder.

Synpunkter på snöröjningen 
Har du synpunkter på snöröjningen? Kontakta kund-
center på Kustbostäder så hjälper de dig vidare till 
rätt person.

• Cykelvägnätet samt buss- och 
öppnings leder har högsta prioritet  
vid snöröjning. 
• Öppningsleder på torget samt stora 
parkeringen ska vara snöröjda före  
8.00 (detta förutsatt att snön har  
fallit minst ett par timar före 8.00).

• På gång- och cykelvägar samt  
på gångbanor påbörjas snöröjningen 
under pågående snöfall vid cirka  
3 centimeters snödjup.
• På buss- och öppningsleder samt 
lokalgator påbörjas snöröjningen  
under pågående snöfall vid cirka  

5 centimeters snödjup. Med hänsyn 
till väderleksförhållande och rådande 
situation.
• Oxelösunds kommun sandar med 
bergkross 2–8 mm eller annat likvärdigt 
material. Det går åt 1 500 ton per vinter!

Vem ansvarar 
för vad?
• Gator, gång- och cykel-
vägar, trottoarer och torg: 
Kustbostäder. 
• Hamnbron (inklusive 
gång- och cykelbanan) 
över järnvägen från motor-
vägen, fram till hamnron-
dellen: Svevia, på uppdrag 
av Trafikverket.
• Vivestavägen efter järn-
vägsöverfarten: Vivesta-
Brannäs vägsamfällighet.

Stående från vänster till höger: Kristin Braag, Susanne Johnsson,  
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     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

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

Julklappslotteri
Just nu har våra tomtenissar på ICA Kvantum bråda dagar. 
300 paket ska slås in till lördag 2 december.  
Då arrangeras Ljus & Värme i Oxelösund och då 
har vi vårt stora julklappslotteri. Varje lott kostar 50 
kr och värdet i paketen växlar mellan 20 kr upp till 
2.500 kr. OBS! Vinst på varje lott. Alla vinner ett paket!

Hela behållningen från lotteriet går till Gungbrädan, 
som är Svenska Kyrkan i Oxelösunds akuta hjälpkassa 
för alla barn som har det svårt i Oxelösund. 

Vi börjar sälja lotterna när julmarknaden öpp-
nar, 10.00. Se till att vara ute i god tid, förra 
året var lotterna slut strax före tolv. 
Var med och bidra till Gungbrädan, 
kom och köp lotter av oss 
lördag 2 december under 
Ljus & Värme!

JulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteri
Under Ljus & Värme - vårt stora

Den största och dyraste julklappen 
du kan vinna är en takbox.

JulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteriJulklappslotteri

I vårt Julklappslotteri kan du vinna  ka� emaskiner, chokladaskar, klassisk Fjällräven 
Konken Ryggsäck, Kärcher  Fönstertvätt, Resväska, Snowracer, barnkök och 

mycket mer, värdet varierar mellan  20 kronor upp till 2.500 kronor.


