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Tankar inför ett nytt år!
Det är märkligt. Januari verkar
alltid vara den månaden varje
år då man tänker lite extra
på sin hälsa.
Undersökningar visar att vi
mår sämre än vi någonsin
gjort. Stress i olika former påverkar oss och vi prioriterar inte
vår hälsa. Kost och vardagsmotion står inte högt i kurs.
Utom möjligen i januari. De
flesta vet säkert hur vi borde
göra, vad vi borde äta och att vi
behöver röra på oss. Det svåra är
att göra det.
I det här numret träffar ni två
människor som ägnat stora delar
av sitt liv åt kost, träning och

hälsa. ”Suss” Trabichler och Pasi Orha kan förhoppningsvis inspirera till ett bättre och sundare
liv 2018

Även om det är mitt i vintern är det dags att
planera inför sommaren. Visor Vid Vattnet, vid
Femöre Kanal i Oxelösund, går in på sitt 8:e år.

Vi blir äldre och får anpassa träningen efter kroppens signaler. Det går inte alltid att köra ett hårt
pass på ”gymmet”, men en promenad brukar
nästan alltid funka.

Jag är glad över att redan nu kunna presentera
två artister som dyker upp, Thomas Di Leva och
Mats Westling.

Magasinet startade 1995, det innebär att vi går
in i vårt 24:e år och firar 25 år nästa år. Mycket
har hänt under åren, men det är fortfarande lika
roligt och inspirerande att producera en tidning.
Tänk vad många människor jag träffat och skrivit
om under åren. Alla har sin bakgrund, sin historia, och är lika intressanta, i stort och i smått.
Det är nog alla möten med dessa människor som
gör att det fortfarande finns en glöd och motivation i jobbet.

Thomas tog för några år sedan initiativ till en
fullsatt konsert i Nicolaikyrkan i Nyköping till
förmån för flyktinghjälpen. Nu ska det bli kul att
hälsa honom välkommen till Oxelösund.
Mats är en etablerad singer & songwriter på västkusten med säte i Göteborg. En nyfunnen favorit
hos mig, det ska bli spännande att presentera
honom inför vår publik.
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KÖP
BILJETT
IDAG!

www.LARZKRISTERZ.com

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

Köp progressiva glasögon nu...
...så bjuder vi på ett extra par kompletta:

Solglasögon,

eller

Värde
1595 kr

avståndsglasögon,

läsglasögon
Erbjudandet gäller vid köp av progressiva glas från
YOU-serien. Extra paret är enkelslipade standard-

glas i dina styrkor värde 700 kr, hård yta eller solfärg
värde 300 kr och en båge värd upp till 595 kr.

Säkrare bilkörning och bekvämt seende.

FORMULA
DRIVE

Heta nyheter, nu i
butikerna, välkommen!

Mötande bilar eller reflexer från våt asfalt kan i värsta fall förblinda oss men med Formula Drive som tillval
till dina glas, minskar risken att du bländas - speciellt på natten. Formula Drive har även en toning som
skärper kontrastseendet, vilket hjälper ögonen att slappna av. Fråga oss, så berättar vi mer!

Gratis synundersökning
Värde 395 kr
Boka din synundersökning enkelt på:

Synundersökningen avser glasögon och utförs av legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept remiss
etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-04-01

www.glasogonmagasinet.se

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

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
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Königs kåseri

Kärleksförklaring
Sköterska
med stenkoll
Nu
få höra.
Eller
i alla
fall läsa.
8.Jag
Han
i morgon”.
Minska
nyani
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verkar
något
knepig.
ärtill
hurhenne:
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helst. dig
Trots
att jag av
Det
går inte
hela livet på kärlek.
Betyder:
”Jag
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dig. en
Tror
jag. Eller . . . jag
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min att
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husse.
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bokstavsdiagnos.
Det
till något
mer humor
profant.alls.
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inte.
Äsch,i alla
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Hanmåste
tycks inte
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Det
vrålade
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kålpudding.
jag
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åt mig och
Husse
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man leva
länge
på. I allaböcker.
fall jag.
9. Han
henne:
så jag
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bara
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ett par
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Det
kantill
aldrig
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bra är
förmätt
hjärtat.
Hans
Kärleken
ärmatte
en episod
som
lika lite som
våren
ha”Kom
någothit!”,
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Betyder:
”Shit,i vilken
dyr minut,
restauHusse och
var lätt
upprörda.
Det var
två
kan
han gorma
parti och
varar
för evigt.
bara en enda
rang, inte
blir detfart
någon
för min på
del”.
låneböcker
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naggatvarar
rejältden
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jag sätter
somförrätt
en kanonkula
fyra
ynka
Ävenviom
resultatet
kan
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snackar
hundöron.
Om
ni fattar.
ben, passerar
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10.med
Berättar
oombedd
ochmin
vitt hoppårs
försörjningsbörda.
Minst.
Det
kostade visst husse
500 kronor i
fulle
husseom
ochhur
försvinner
övertar
stock
och brett
mycket han
i
Kärleken och
för all del även
ersättning
till biblioteket.
Han äktenblängde
och
sten och
syn-och
ochatt
hörhåll.
bänkpress
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gymmet
han är
skapet
är som
en istället
badmintonspelares
surt i flera
dagar
för att glädjas
Ni skulle
bara
veta hur lattjo
lajfirmans
mest
efterfrågade
VVS-monhälsena.
vetlitterära
aldrig om
den ska
över mitt Man
visade
intresse.
bans
dettoppar
är att redogörelsen
se husse snopen
stå
tör och
av sina
hålla
för är
påfrestningarna
ellerden
brista.
Husse
en gnidig typ och
oföutdär
i tallskogen
med
ett en
tomt
koppel
förtjänster
med
att
han
gång
för
Man vet
För övrigt
är äktenskapet
alltför
sedda
utgiften
sved säkert ett
ordentligt.
handen
och ilsket
Guds
år sedan
varitnedkalla
på samma
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Hon är vad inågra
viktigt
företag
för
att
det
ska
styras
Det skulle inte förvåna om han
straff
överdance-Sigrid.
allt vad hundvalpar heter.
som Let’s
aldrig
om
av
den
nyckfulla
kärleken.
Samlivet
fakturerar sig själv arvodet för den här
tacksamma Och i synnerhet över mig och mitt
mellan
man
och det
kvinna
måste
den ska hålla lynne.
krönikan
fastän
är jag
somistället
svarar
saker du bör veta om henne.
präglas
mer affärsmässighet.
patienter bru- Tio
för såvälav
framställning
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som haver är det en rolig lek.
eller brista. 1.Hur
Proppar badrumsskåpet fullt
Bilda ett aktiebolag tillsammans.
Husse
lever dock i en annan värld
kar kalla en med burkar
och tuber med skönDet
oddsen
Jag bättrar
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född iavsevärt.
Småland och har
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gifta
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Det är absolut inte
att jag färre.
fiskar
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måste medömkan
till en förtrogenhet
efter
men jagom
fick en
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på förhållandet
livet. Eftersom
alla vi
valpägaren vill säkert veta vad jag tillhör för
teknik?
ner
ha förses
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vara på
längre
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första
kon ska
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med
F anges
jag
i
hundras. Jag är en irish soft coated wheaten termötet
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2. Hon
till honom:
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du”.
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får
registreringsbeviset
somsvärföräldrarna.
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Vanligtvis
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wheaten.
Alternativt
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Här
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men väljer
fel – dådirekt.
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jag
mig handledning
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trauma.
Det
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kan nidu
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Det ska erkännas att husse och matte varit
kan
översättas
till mjukis.
3.Det
Hon
tillnämligen
honom: ”Det
är inget”.
Betyder: ”Det
Tio
saker du
om honom.
förstående
påbör
denveta
punkten
och numera lyssnar
är verkligen
korrekt
av
ärDet
absolut
något, ingen
och det
bordebeskrivning
du veta innan
jagHygienartiklarna
istället till namnet
Spike. Uttalas Spajk.
mig
ochställer
mina rasfränder.
Långt därifrån. Vi är
1.
i badrumsskåpet
är tre:
du ens
frågan”.
Eller lyssnar
och lyssnar.
Detflaska
är attAxe
försköna
mer envisa och mer energiska än vilken högertandborste,
tandkräm
och en
Africa
4. Byter kläder femtioelva gånger oavsett om
verkligheten. Oftast
låtsas
jagpå
inte
lyssna alls.
back som helst i engelska Premier Leauge.
duschschampo
för 25
kronor
ÖoB.
man är bjuden hem till vänner på middag eller
gör husse
skitsur.
saknar som
tidiDet vill säga bra på att hänga folk i haserna.
2.Vilket
En manlig
förkylning
ärHan
ett allvarligt
tillstånd
hon ska fylla på fågelmat på fågelbordet.
gare kräver
nämntsdygnet-runt-omsorg,
humor. Långsint är tröst
han också.
som
och med5. Humörsvängningar ingår i hennes DNA.
Det händer
dagensen
märgben
fryser
inne.
ömkan
– och att
eventuellt
Alvdedon
brustablett.
Det är i all fall vad han tror. Istället vänder jag
6. Bränner pengar. ”Det är mitt liv, och en
3. Bibehåller sin ungdom genom att gå omkring
mig med vädjande ögon till matte och vips är
Enligt rasklubbens
råd och500
rön kronor”.
är den viktiögonskugga
kostar faktiskt
Varvid
i en t-shirt med sladdrig halslinning och Ulf
ett märgben framplockat och dagen räddad.
gaste
för det
en wheatenägare
vi mänegenskapen
undrar varför
inte duger medtålamod,
en burk
Lundells turnéplan från 1991 tryckt på ryggen.
Märgben är mumsmums. Doften av märgben
Det är nu för
inget
karaktärsdrag
jag ärOhlson.
känd för.
spissvärta
89,90
kronor på Clas
4.
fett
genom att
en som
tatuering
på
är Rockar
definitivt
njutbarare
änha
den
utsöndras
7. Grannen som kört igång röjsågen 6.30 på
underarmen
med texten,
typ:utslitna
”Bajen korktofflor.
forever.
vid mitt gnagande
på husse
morgonen? Nej, det är din partners hårfön som
vidgang
dopfunten
hade en brorsa
till
5.Bättre
Väljer tur
hver
öl och grillchips
och Burnley
går på max.
mig som
förärades
namnet
Fritiof Piraten
efter
mot
Brighton
i den egna
tevefåtöljen
framför
ett
8. Hävdar envist att sallad är mat.
författaren och
historieberättaren
Fritiof Nilsson
nöjespaket
i Stockholm
med hotellövernattning,
9. Tränar styrketräning, yoga, pilates och thai
Piraten. Det namnet
hadeDark
passat
mig bättre.
trerättersmeny
och After
på Oscarsteatern.
chi och slukar böcker om 5:2-dieten.
Jag tänker därvidlag på min lust att ta mig an
6. Favoritintressen är monstertruckar, hifisysvitt skilda kategorier av författarskap.
10. Tillbringar ledig tid a) på ett kafé med nåtem, paintball och nya FIFA fotbollsspel.
Det har kommit till min kännedom att det
gon väninna b) på bio. Favoritfilmen är kärleks7.
Dialogen
stannar
”Vadådå!”.
finns
ett uttryck
somoftast
lyder:vid
”En
lydig hund är en
snyftaren Titanic som hon sett fyra gånger.
lycklig hund”. Det är bara gallimatias.

SCENRÄV11–– Kicki Bramberg
ELDSJÄL

Ann-Margarete ”Kicki” Bramberg fick
i början av sin teaterkarriär Oxelösunds kulturstipendium 1981. Den
62-åriga aktrisen har nu tillhört Dramatens fasta ensemble i över 30 år.

SCENRÄV22 –– Kjell Åkerlind
ELDSJÄL

60-årig konsulent och frilansskådespelare som med allehanda krumelurer och
spexande på nöjesscenen roat och underhållit nyköpingspubliken allt sedan
restaurang Värdshusets storhetsdagar.

Fler jobbsugna veteraner sökes!

Jobba extra med hantverk, trädgårdsskötsel eller
hemstädning på dina egna villkor.
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Tio saker ni bör veta om äktenskapet.
1. Löftet att älska varandra i nöd och lust är
tänkt att hålla längre än smekmånaden.
2. Sex är en lidelse som tenderar att avta till
dess det bara blir en siffra bland alla andra.
3. Du inser att din nya partner också haft andra
förhållanden bakom sig. Erfarenheter som inverkar på er relation. Inte alltid till det bättre.
4. Hon: ”Absolut, jag kollar gärna på fotboll på
teve”. Han: ”Supergott, jag älskar fiskpinnar”.
Du som ofta använder dig av en vit lögn riskerar
att få äta upp den i framtiden.
5. Barn är ”en belöning från Gud” (Psalm
127:3). Tänk på det när ni väcks av en unge med
kolik eller kräksjuka klockan 03.45 på sennatten.
6. Glöm After Work med arbetskamraterna. Det
är din tur att handla och hämta på dagis.
Viktigast egenskap tålamod.
7.Kallas
En dag
händer Eller
det. Ni
tycker olika i en fråga.
wheaten.
softis.
Ingen
sig. Ni tjafsar.
Snart är det krig. Ni
Softisviker
synnerligen
missvisande.
ifrågasätter hela ert förhållande
– även om det bara handlar om
vem
av er somi hyvlat
skidbacke
Kortslutning
knoppen,
far iväg
på ostbiten.
som
en blixt, meningslöst runt
8. Äktenskap
består
av två
runt
i terrängen,
går inte att
få
perfekta
av två
stopp
på människor.
trots en lbitUtan
medhavd
blåögda optimister.
Onsalakorv.
wheatenrycket.
9.Kallas
Utseendet
förändras Tokryck.
med
åren. Den virile unge herre du
gifte dig med blir en grånad
farbror, den unga paranta dam
du en gång förde till altaret
blir en prudentlig tant.
10. Det blir trångt med två
rollatorer i samma lägenhet.
Nu kanske ni undrar om det
verkligen inte finns något
positivt med kärleken och
relationer
emelJodå, jagtvå
kanpersoner
motvilligt
tillstå
lan.
Jodå,
det
har
jag
också
att han är ganska gullig när
redogjort
i inledningen.
han
sover. för
Vilket
han sällan gör.
Kålpudding!
Viktigt är att vara konsekvent.
Husse och matte har bestämt
att den nya familjmedlemen inte
ska få ligga i sängen. Så nu ligger
TEXT LEIF KÖNIG
TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com
E-POST leifkonig@telia.com

SCENRÄV33–– Sven-Åke Gustavsson
ELDSJÄL

Erhöll Oxelösunds kulturstipendium
1978. Den 66-årige skådespelaren och
regissören, uppväxt i kuststaden, har
genom karriären synts såväl i teveproduktioner som på landets teaterscener.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN:
nykoping@veteranpoolen.se
0155-400 409

Vi vill göra det enkelt för dig att byta bostad
Hos oss kan du känna dig trygg genom hela bostadsaffären och med ditt nya boende, både
när det gäller ekonomi och familjens trygghet. I vårt erbjudande till dig ser vi helheten i din
ekonomi utifrån dina förutsättningar.
• Snabbt Lånelöfte*
- Besked inom 24 timmar

• Kostnadsfri juridisk rådgivning 1 tim
• Buffert för kommande utgifter:

• Konkurrenskraftig ränta

- Betal- & kreditkort 25 000 kr**

• Handpenningslån

- Kontokredit 25 000 kr***

• Försäkringsgenomgång

• Extra lånelöfte 10 % av boendelånet*

• Enklare vardag

• Sparpaket boende:

- Vanligaste banktjänsterna kostnadsfritt i 1 år

- Buffertsparande
- Långsiktigt sparande

Vi hjälper dig till en lyckad affär!
* Sedvanlig kreditprövning gäller. Lånelöftet gäller max 6 mån.
** En kortkredit på 25 000 kr till 8,95 % ränta (rörlig 20180101) med en återbetalningstid på 12 mån, aviseringsavgift 45 kr, upp
läggningsavgift 0 kr, årsavgift 350 kr ger vid utnyttjad kredit på 25 000 kr en effektiv ränta på 12,89 %. Totalt belopp att betala:
26 886 kr, vilket motsvarar 2 240 kr per månad. Månadsbeloppet inkluderar både ränta och amortering.
*** En kontokredit på 25 000 kr till 8,95 % ränta (rörlig 20180101) med en återbetalningstid på 60 mån, kreditavgift 2,00 %,
aviseringsavgift 0 kr (vid avisering via Internetbanken), uppläggningsavgift 650 kr ger vid utnyttjad kredit på 25 000 kr en effektiv
ränta på 14,37 %. Totalt belopp att betala: 34 271 kr, vilket motsvarar 560 kr per månad. Månadsbeloppet inkluderar både ränta
och amortering. Notera att det inte finns något krav på amortering av kontokredit under kredittiden.

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 - sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker
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Kicki Orha, längst ut på Piren i
Fiskehamnen, där hon byggt upp en
verksamhet som belönats med titeln
“Årets företagare i Oxelösund 2017”.
6
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TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Nyfiken på - ett samtal med

Susanne Trabichler
- ett helt liv med friskvård
Hon har under lång tid varit ett välkänt
ansikte för alla som tränat på
Ramdalens träningsanläggning i
Oxelösund. Efter 19 år
tar hon nu steget över till
Sunlight i Nyköping.

om Ramdalsanläggningen och fick tillgång till
fantastiska friskvårdsytor, vilket ökade
intresset hos allmänheten för att
sätta igång och träna markant.På
Hjortensbergsbadet installerade
jag gymmet och startade upp
friskvårdsverksamhet.

Nytt läge
i livet!

- Mitt liv har alltid varit fullt av
träning, säger Susanne, eller
“Suss” som de flesta numera
kallar henne. Jag sysslade med
gymnastik i ung ålder och när jag
slutade med det var det naturligt att
gå över till aerobics och fortsätta träna.

I Oxelösund startade hon en egen
verksamhet tillsammans med sin syster.
- Vi drev “Lunchpasset” i hörnan Folkegatan/
Södra Malmgatan, en kombination av
gruppträning och café, minns Suss.
Efter några år i egen regi valde Suss att
börja jobba på dåvarande “Nyköpings
Träningsverk” i Nyköping, samtidigt som
hon arbetade som kock på First Express
Hotell.
- Jag hade utbildat mig till kock på
Restaurang-skolan i Nyköping. Det var nog
enda och sista gången jag använde mig av
just den utbildningen...
De dåvarande ägarna på Ramdalsanläggningen hade hört talas om att Suss
drivit gruppträning i egen regi och kom med
ett erbjudande.
- De ville få igång gruppträning, som var
något nytt på den tiden. Jag nappade på
erbjudandet och arbetade sedan heltid på
Ramdalsanläggningen i 19 år, under olika
ägare.
2009 tog Medley över anläggningen i
Oxelösund och även Hjortensbergsbadet
i Nyköping. Som friskvårdsansvarig på
Medley i Nyköping och Oxelösund ingick
gym/gruppträning på 4 anläggningar i Suss
ansvar. Ramdalen, Hjortensbergsbadet,
Stenkulla träningscenter & Stigtomta
träningscenter.
- Jag fick bland annat vara med om att bygga

Efter 19 år i Oxelösund var
det dags för nya utmaningar.
I början av januari i år började
Suss arbeta som avdelningschef
på Sunlight i Nyköping.
- Jag är avdelningschef för Sunlights
gym-avdelning och verksamhetsansvarig för
träningsdelen på företaget. Jag driver en liten
grupp bestående av reception, personliga
tränare och gruppträningsinstruktörer.
Känslan den första tiden på det nya jobbet
har varit god.
- Jag har fått ett mycket positivt bemötande
av både personal och bland medlemmarna
som tränar hos oss. Det känns bra. Jag
hoppas kunna tillföra erfarenhet,
struktur och bra rutiner i vår
verksamhet.
För Suss är träning ett naturligt
sätt att leva.
- Träning ska först och främst
vara roligt! Men det är också
en viktig del i vårt välmående. En
förutsättning för god hälsa i ett övrigt
stressigt liv, som många lever idag.
Under alla år som Suss sysslat med
friskvård har det hänt mycket.
- Fler och fler har förstått betydelsen av att
röra på sig, jag ser ett tydligt trendbrott de
senaste tio åren.
Många som tränar på Sunlight är seniorer,
d v s pensionärer som hittat en angelägen
sysselsättning.
- En fungerande muskelapparat är viktigt,
och underlättar åldrandet. Dessutom blir
träningsanläggningen en mötesplats för
många på ett positivt sätt.

Idag diskuteras mycket kring ungdomars
stillasittande framför datorer, I-pads och
mobiltelefoner och dess påverkan på hälsan.
- Att få in träning och rörelse är viktigt,
speciellt i ung ålder. Att föra in goda vanor
i tidig ålder. Visst blir det vanligare och
vanligare med stillasittande arbete, det
kräver att vardagsmotionen i övrigt blir av.
Det räcker inte att gå på gym tre dagar i
veckan. Använd din kropp på ett naturligt
sätt i vardagen, den är inte ämnad att sitta
still för mycket, säger Suss.
Träningen har blivit en livsstil för Suss.
Något hon fört över på sina tre döttrar.
-Ingen är kanske lika “nördig” som jag, men
jag tror de tagit intryck och inser att rörelse
och träning är en viktig del i livet.
Privat finns det ett stort intresse hos Suss
som dominerar.
- Resandet har blivit ett naturligt och bra sätt
för mig att koppla av. Jag åker lika gärna till
Thailand och värmen som till Vemdalen
och åker skidor.
Under åren har Suss lett många
träningspass där musiken är en
viktig del.
- Den inspirerar i träningen och
är självklart viktig. Privat lyssnar
jag gärna till svenska namn som
Kent och Håkan Hellström.
Som person upplevs Suss som lugn och
eftertänksam.
- Jag blir vädigt sällan arg och tar sällan
strid utan försöker hitta lösningar. Visst kan
det kanske upplevas som en svaghet att inte
säga ifrån ibland, men det är sådan jag är.
Nytt läge i livet. Efter 19 år är det dags för
nya utmaningar för Suss Trabichler.
-Jag ser fram emot att kunna påverka och
utveckla den verksamhet jag är ansvarig för
på Sunlight, och samtidigt fortsätta inspirera
till träning och välmående.
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Jag tror
på God
”En tro kan försätta berg”, säger det
gamla ordspråket. Om det betyder att
man genom sin tro känner sig berg
säker har jag ingen aning om, fast ord
valet lockar mina tankar att tro det.

säger det tror att du inte tror dig klara av så mycket.
Bättre vore kanske att i stället säga; Du kan mer
om/när du tror, eller helt enkelt säga; Du kan!

Jag tror på God – det goda inom oss
människor. Jag tror att ju mer vi väljer att fo
Du kan mer
kusera på det goda inom oss själva och andra
när du tror.
Det finns många olika sorters tro, inte bara den
så påverkar det både vår egen och andras
tro som hör samman med religioner. Att tro är
omedelbara närhet och omvärld. Det sjuka,
även att känna tillit till en person eller situation, att
onda, trasiga, trista och sorgliga som också finns
förmoda att något är sant och att få en slags visshet.
i våra liv, ges då helt enkelt mindre utrymme både
Det kan nog även upplevas som vishet om man visar
i tankar och handlingar. Som vanligt så tar jag hjälp
förtroende för troende av annan sort än den tro man själv
av orden. Vi börjar oftast dagen med att önska de vi möter
har valt att tro på. Ordet tro används dessutom rätt ofta när
en God morgon, så nästa gång du säger det, förstärk gärna
vi inte är riktigt säkra, för när vi inte vet, då tror vi hellre.
betydelsen av ordet God. Förr var det fler som sa God dag,
Jag tror inte att jag vet så mycket om det, men jag vet att
som hälsningsfras vid lunchtid, när de mötte varandra i den
jag tror. Vad tror du? Vet du det eller tror du dig veta?
vardagliga verkligheten. Att hälsa innebär från allra första
Du kan mer än du tror, sägs ibland för att uppmuntra någon,
början att vi vill önska varandra en God hälsa. God kväll
när det i själva verket rent bokstavligt betyder att den som
och God natt är fler goda önskningar som vi kan dela ut till
varandra. Nuförtiden är vi riktiga hejare, genom att vi oftast
säger hej till varandra, oavsett tidpunkt.
Jag är trogen min tro på det goda och väljer därför att kalla
mig godtrogen. Jag tror även att det kan anses vara rätt
godtyckligt eftersom jag tycker så mycket om det goda. Jag
tycker om godsaker och det finns så många goda saker vi kan
säga både om varandra och till varandra, det blir som godis
för själen. Det får mig genast att fundera på om en godsägare
är en person som säger goda ord? Alla ni som gör riktigt goda
gärningar är förhoppningsvis kända för det, godkända alltså.
Första gången jag hörde en präst (manlig) läsa Tros
bekännelsen bodde jag vid Höga Kusten i Västernorrland.
Jag var 11 år och sjöng i Nora Kyrka med en flickkör som
hette Noraflickorna. Jag lyssnade noga och tänkte att det
måste vara felstavat i programmet så jag visade det för en
vuxen efter gudstjänsten, fnissade och sa – Prästen vet väl
ingenting om trosor? Jag skrev sedan en egen variant på
liknande ”melodi” med titeln Trotsbekännelsen:
Jag tror på den inre styrkan, allt som skapas mellan
himmel och jord. Jag tror också på vänskap och kärlek, all
världens barn och deras framtid. Jag är född och uppvuxen,
men under en tid begraven i mitt inre. Pinad under mina
olika viljor och andras val. Var tredje dag uppstånden ifrån
min börda, sittande på min egen högra sida, därifrån igen
kännande se alla bedrövade levande och döda. Jag tror
också på min vänstra sida. En stor allmännelig kunskap,
min egen förståelse och ett eget liv.

Anna
Källdén
Ordläkaren
info@ordlakaren.se
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Om ordet barnatro skulle betyda att vi tror på barnen,
då skulle nog de flesta av oss behålla vår barnatro livet ut.
Vi verkar vara rätt många som tror på God. Nyligen önskade
vi varandra en God fortsättning i mellandagarna och på
nyårsafton önskade vi ett Gott nytt år. Jag väljer att tro på
att det betyder att vi vill fortsätta vara Goda och ha det Gott.
Jag önskar er alla en God ny vår! Var så God!
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VÄLKOMMEN IN OCH PROVKÖR!

reservation för ev. tryckfel och prisändringar. Erb

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

ÖPPETTIDER:

NYKÖPING,
INDUSTRIGATAN 1
Tel: 0155-21 71 7

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
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“Det är aldrig för sent att bryta
mönster och ändra på sina vanor”
- Om du väljer att äta en varierad växtbaserad
kost, undviker industriellt processad och
raffinerad mat, så kommer du snart att märka
en stor förändring i både kroppen och knoppen.

alltid trivts att arbeta med människor. Att hjälpa
människor till ett bra liv är stort och tacksamt,
säger Pasi. Så småningom kom insikten att
jag ville jobba med det friska, hälsa och med
människor igen.

Pasi Orha är uppvuxen i Oxelösund. Han är
licensierad och certifierad kostrådgivare
samt personlig tränare och föreläser om
kost och träning.

Det främsta skälet till att vi dör i förtid är
hjärt- och kärlsjukdomar.
- Enligt mig beror allt på vad vi stoppar
i oss, säger Pasi övertygande. Och min
övertygelse är baserad på vetenskapliga
undersökningar. Studier från olika håll
pekar på samma sak, om man lyckades
ändra livsstilsfaktorerna skulle 90 % av
hjärtinfarkterna förhindras.

- Enligt rapporter från Arbetsmiljöverket
mår människor sämre än någonsin.
Stress och obalans är vardag för
många, säger Pasi. Inget kan ersätta
en god hälsa och det viktigaste är vad
du stoppar i dig och att du rör på dig,
enkelt uttryckt.

Pasi ser en trend, en framtida
livsstilsrörelse, när det gäller kosten.
- Allt fler visar intesse, inte bara för
vegetarisk mat, utan även för vad vi
kallar veganmat, d v s mat där man även
exkluderar mejeriprodukter och ägg. Här
har vi kostrådgivare en stor utmaning.

Intresset för träning och kost kom
tidigt i Pasis liv.
- Jag var kraftigt överviktig vid 12 års
ålder och min mamma tog mig till
doktorn. Där fick jag klart för mig att man
kan göra något åt sin vikt.
Redan i ung ålder började Pasi läsa in sig
på hur kropp och själ hör ihop. Hur man bör
äta och träna för att må bra.
- Det skapade en nyfikenhet på att hitta sig själv
och att gå ner i vikt genom träning och rätt kost.
Vid 22 års ålder höll han sin första föreläsning
i ämnet och vid 24 års ålder flyttade han till
Thailand och arbetade som aerobic manager
and marketing på World Class Pattaya.
- Livet lekte, här fick jag nytta av all min
kunskap inom träning och kost, minns Pasi.
Men livet går upp och ner. Det fick Pasi erfara
när han råkade ut för en hemsk upplevelse i
Thailand.
- Jag blev ormbiten och låg i koma i flera dygn.
Ormgiftet bröt ner min kropp, jag sov mycket
och hade mycket värk.
Pasi överlevde, men valde att flytta hem till
Sverige och Göteborg.
- Jag påverkades av sjukdomen efter ormbettet,
ville inte jobba med folk och fick ett destruktivt
beteende. Kom in i en dålig spiral, slutade träna
och valde att gå in i en helt ny bransch och
jobba.
Men tiden läker. Efter ett tag började gamla
kunskaper väckas till liv.
- Jag jobbade mycket med mig själv och har
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Pasi Orha
Licensierad och certifierad kostrådgivare.
Personlig tränare. Behandlingspedagog.
Föreläser på svenska, engelska och finska.
2:a Dan svart bälte Taekwondo WTF Kukkiwon.
SM Medaljer i styrkelyft och bänkpress.
Idrottsmassör. Diuplonerad i Antidoputbildning.
Styrelseuppdrag i Pancres MMA Nyköping.
Styrelseuppdrag i Oxelösunds Boxningsklubb.
www.livingclean.nu

Träningen eller vardagsmotionen är en annan
viktig del i att må bra.
- En fungerande kropp kräver rörelse. Fysisk
aktivitet påverkar stresshormonerna på ett
positivt sätt. Här kan vi se en glädjande
utveckling i det uppsving som vi ser på alla
träningsanläggningar i regionen.
Pasi ser fram emot att jobba vidare med
människor och livsstilsförändringar.
- Jag ser ett stort utrymme för individuellt
anpassad friskvård, alla är vi olika och har olika
förutsättningar och ambitioner. Men alla vill vi
må så bra som möjligt och tillsammans kan vi
skapa förändring.
Träning och kost gör skillnad. Det är Pasis
övertygelse.
- Det är aldrig för sent att bryta ett destruktivt
mönster och ändra sina vanor, det har livet lärt
mig.
Till sist ber vi Pasi plocka fram ettt enstaka
råd som på ett enkelt sätt kan förändra
måendet.
- Fokusera mer på växtbaserad kost, då kommer
du att märka förändringar, att du mår bättre,
blir budskapet.

Bra fritid för våra ungdomar är viktigt!
Vi på Vittra Kungshagen har startat upp en skolidrottsförening. Styrelsen består av elever från årskurs 8 och 9.
Målsättningen är att skapa en roligare skola, roligare fritid, utbilda ledare, stärka självkänslan samt utveckla bra förebilder.
”Det blir mycket roligare att gå till skolan när det händer så mycket aktiviteter. Vi hoppas att fler skolor vill vara med så vi får
lära känna andra unga människor i Nyköping”. Tack alla företag som är med och stöttar bra fritid för våra ungdomar.

Under våren kommer skol-IF arrangera:
• Filmkväll

• Badhusfredag

• Fotbollslördag

• Spelkväll

• Danslördag

• Fotbollslandskamp

• Tjejkväll

• Självkänsla Utbildning

• Disco Ball Night

• Skidresa

• Biokväll

• Crazy Night
Välkommen till det proffsiga
byggföretaget med glimten i ögat!

Kom och njut av det

Eco
Andaluz

och smårätter
från Mellanöstern!

Couscos, hummus, Kycklingspett,
Oxfiléspett, Lasagne,
Lax, Halloumisallad, grodlår,
Alla behandlingar under samma tak!
grilltallrik, musslor, baklawa,
Libanesisk pizza mm mm

Pensionärsklippning 275:-

Boka eller Drop-in

Tel. 0155-29 42 62
Östra Kyrkogatan 13, Nyköping

Soldusch, Naglar, Frisör,
Ögonfransförlängning, Massage

Västra Kvarngatan 4, 0155 - 26 77 76
Se hela utbudet på www.magotthuset.se

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

& inredning.ab

peder@pederfranssonbygg.se, Kumminvägen 20, Nyköping

www.pederfranssonbygg.se

Placering och Försäkringsmäklare AB
Box 21 • 611 22 Nyköping

LINDHS
Golv AB

070-547 49 94

Libanesiska köket

s&w_c5.indd 1

”Informerar, granskar & underhåller.”

Mediasponsor

Magasinet Nyköping/Oxelösund
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Minnen från förr

Påhängsmotor och moped

“1961, 15 år gammal gick jag till
Nordstöm & Zenk, för att hämta en
ny moped av märket Puch”
Under mitten av 1950-talet åkte en äldre grabb, “Kling”, fram och
tillbaka på Annebergsgatan med en cykel som hade en påhängsmotor
av märket “Kuli”. Påhängsmotorn var en föregångare till mopederna.
Motorn kunde anslutas till fram- eller bakhjul. Med hjälp av en rem
/ kedja kunde cykeln drivas framåt. Vi yngre grabbar blev mäkta
imponerade.
Påhängsmotorn följdes snart av “riktiga” mopeder som man fick köra
utan att behöva göra något prov. Det räckte med att man fyllt 15 år. Men
eftersom vi hade ett par år dit kändes det som en evighet. Ibland gick vi
till firman Nordström & Zenk, på Östra Storgatan 32, och drömde om
när vi skulle “få” en moped. I ett garage inpå bakgården hade firman en
“utställningshall” där de olika mopederna de sålde var uppställda. Om
jag minns rätt var det Husqvarna, Puch, Rex, och Vicktoria. Själv ville jag
ha en röd Puch.
Men då vi endast var i cykelåldern fick vi nöja oss med att åka
“cykelcross”. En sådan bana fanns på Hållet, ovanför koloniområdet.
Vi cyklade även till Galghagen, där det även fanns en bana invid “Stora
gläntan”. Ibland kom det äldre grabbar med mopeder så att vi cyklister
fick hålla oss undan! Till slut tog vi mod till oss och frågade om vi fick
provåka någon moped. Först var det tvärstopp, men sen kom någon på
att han kunde tjäna pengar på att hyra ut mopeden. För 2 kronor fick
man köra i 15 minuter, både på banan, men även på den lilla skogsvägen
mellan “Galgis” och Sjösa.
En dag kom det en grabb som nyligen fyllt 16 år, som hade nytaget
körkort för lätt motorcykel. Han körde en skinande ny Husqvarna,
Silverpil. Efter lite tjat fick man även hyra den, men då till priset av
5 kronor! Här gällde samma regler som med mopederna. Men, ofta
fortsatte vi efter Sjösa, ut på kustvägen fram till Ånga, där vi vände. Med
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Hur många gånger har
man inte tittat på hastighetsmätaren! Framför
allt utför Lasaretts- och
Stockholmsbacken.
En senare modell av Puch (1973) med “Marlon Brando-styre”. Ett styre som
Marlon hade på sin motorcykel i filmen “Vild Ungdom” från 1953. Många
motorcyklister och mopedister tog efter och bytte till ett sådant styre på sina
“bågar”. Mopeden ägs av Roine Karlsson, Nyköping.

motorcykeln kunde man komma upp i en hastighet på över 100 km i
timmen. Någon skyddsutrustning, som hjälm och skinnkläder var det inte
tal om!
När så äntligen 15- årsdagen kom (1961) gick jag till Nordstöm & Zenk,
för att hämta en ny moped av märket Puch, till ett pris på ca 900 kronor.
Bensintanken fyllde jag sedan från en handdriven bensinpump för
mopeder vid Gulfs Bensinstation på Stockholmsvägen. Sedan körde jag
runt i Nyköping tills bensinen tog slut! Och kallt var det även på den tiden
då det var den 29 december!
Mopederna var i Sverige anpassade till en högsta hastighet av 30 km i
timmen. Ett sätt att öka hastigheten var att köpa ett “ställbart munstycke”
och byta det med originalet. Ofta kunde man se unga mopedister som
under färd satt böjda på mopeden för att skruva på munstycket. Om det
verkligen gjorde någon skillnad är väl diskutabelt!

I Österrike gjordes Puch för att gå i 60-70 km. Men för att få säljas i
Sverige, sattes en “plugg” i insprutningen till cylindern, vilken ströp
bränsletillgången så att mopeder inte skulle gå fortare än 30 km. Även
om det var vanligt att de ändå kom upp i en hastighet av 40 km! En dag
fick jag höra av äldre kamrater att det var en “lätt match” att trimma
en Puch - Det var bara att “slå bort” pluggen! Naturligtvis skulle jag
göra det. Tillsammans med en kamrat var vi i ett pannrum där det
fanns en arbetsbänk med en massa verktyg. Det visades sig att det inte
var så lätt som sagts! Till slut bultade vi så hårt med hammaren och
naturligtvis sprack cylindern! En ny kostade 80 kr, vilket var mycket, då
jag hade 40 kr i veckan som springschas!
Under 1950- och 1960- talet skedde många svåra olyckor där mopeder
var inblandade. Det ansågs att en viss utbildning behövdes. En sådan
var att det anordna “Mopedrallyn”. I Nyköping samlades mopedister på
söndagar på Östra Skolans gård. Sedan startade de en och en, och åkte
iväg på en bana som till att börja med gick förbi Rosenkälla, Labro, och
ut till Sjösa. Sedan fortsattes det i omgivningen innan mopedisterna
återvände till Nyköping. Under Rallyt fanns det olika stationer där både
manöverprov och information om säker mopedåkning förekom. När vi
yngre grabbar som ännu inte var 15 år, var och såg när mopedisterna
åkte iväg minns jag att vi tyckte det mest var “gamlingar” på 30 - 40 år
som deltog!

Öster Malma
WILDLIFE PARK • VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK • HOTELL • VILTVÅRDSSTIG

Dagens
lundcaghar
alla
n!
i vecka

– besök vår hemsida, där berättar vi mer.
LUNCH Månd – sönd, kl 11.30 – 14. Serveras som

buffé med två varmrätter, sallad, dryck och kaffe.
AFTERNOON TEA Serveras i slottet lördagar

20/1 – 14/4 (stängt påsk) kl 12.30 – 15.30. Boka bord.
SLOTTSMIDDAG med vilttema. Serveras utvalda
lördagar i mars och april. Läs mer på vår hemsida.

Att bege sig längre bort från Nyköping på moped var rätt vanligt bland
unga mopedister, vilket bl.a. Sjösagrabbarna Curt Ericsson (handlarens
grabb) och Lars Gustavsson, gjorde då de skulle åka till Eskilstuna
Djurpark! En tidig morgon gav de sig iväg med smörgåsar och saft.
På gamla “Riksettan” i trakten av Påljungshage stannade plötsligt en
moped, som de inte fick igång igen. De gick istället upp på ett litet berg
vid sidan av vägen och åt sin matsäck! Efter det var det bara att dra
mopeden tillbaka till Sjösa.
Att åka på semester med moped var också vanligt. Sommaren 1963,
åkte jag och ett par grabbar till Gotland med båten som gick från
Oxelösund till Klintehamn. När vi anlänt ön åkte vi de tre milen till
Visby, där vi tältade på Norderstrand. Följande dag såg vi att två tjejer
(Lena och Agneta) hade tältet bredvid oss. Vi började prata med tjejerna
och blev lite snopna när det visades sig att de också var från Nyköping.
- Vi som trodde det var Stockholmstjejer! Vi hade även åkt med samma
båt från Oxelösund! När båten anlände Klintehamn, väntade Lenas bror
Stig, som bodde på ön på flickorna och körde dessa till Norderstrand.
Där hade de redan hunnit sätta upp sitt tält och även gått därifrån
innan vi anlände.

Gör en utflykt till det vilda

KONFERENS från 1.335 kr ex moms per person.

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

God, vällagad mat!
Välkommen till en genuin kvartersrestaurang
med den familjära känslan!

Lena är idag är en god vän till mig och min fru Agneta (som inte är
“Agneta” i artikeln). I bland funderar Lena på hur de fick lov att åka
och tälta på Gotland när de bara var 15 år! Kanske berodde det på att
Lenas mamma “Maja” kände sig trygg då det fanns många släktingar
på ön där hon växte upp?
Till sist ett lite märkligt sammanträffande som skedde för ca 10 år
sedan. Jag mötte en person som verkade bekant, men som jag inte
kunde “placera”. När vi började prata får jag höra att han under sin
första arbetsdag på Nordström & Zenk, sålde sin första moped till mig!

George & Eli Tabib

Lugnet. Atmosfären. Den goda maten.
Välkommen till ”Kossan”!

Magasinets gästskribent
Arne Andersson berättar
om minnen från barndomen

Du hittar vår meny på www.crazycow.se

och sin uppväxt i Nyköping
arne.andersson22@comhem.se

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

Brunnsgatan 41 A
Mån-fre 15.00 - sent, Lör 13.00 - sent, Sön stängt!
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Kommunen vann innovationspris
Åtta kategorier spände över ämnen som mänskliga rättigheter, livskvalitet,
demokrati och ekologi. Nyköpingsmodellen, där politiker fattade beslut om
att slå ihop fyra högstadieskolor till en för att främja integration och lärande
på lika villkor, vann i sin kategori: civilisation.
- Priset gör mig än mer övertygad om att skolan nu jobbar på rätt sätt, säger
Veronica Andersson, kommunpolitiker i Nyköping.
Nyköpings kommun slog 2014 upp dörrarna för den nya skolan Nyköpings
högstadium.
- Skolmodellen skapar möten mellan elever från olika stadsdelar och med olika
socioekonomisk bakgrund. Tanken om integration och lärande av varandra har
samlats i begreppet ”Nyköpingsmodellen”. Vi såg alla att skolan inte fungerade
tidigare, då är det vårt ansvar som politiker att fatta andra beslut.
Andra vinnare i Innovation of politics var bland annat en italiensk kommun
som kopplar avfallsmängd till taxan för el och vatten för att stimulera bättre
avfallshantering.
- Jag tog med mig en hel bok hem om alla de 80 projekten, det finns hur
mycket tips och idéer som helst. En intressant sak var till exempel feministiskt
byggande som används i Rosengård och Husby och skulle kunna appliceras i
vårt arbete i Brandkärr, säger Veronica Andersson.

Nyköpingsmodellen för högstadiet fortsätter att röna uppmärksamhet.
Kommunpolitikern Veronica Andersson (S) åkte före jul till Österrike för att
ta emot en utmärkelse. Initiativet Innovation in politics uppmärksammar
”modiga och kreativa politiska projekt” över hela Europa och samlade 80
finalister i Wien.

Här föreslås nya ridsportanläggningen ligga

Bakom priset står The Innovation of Politics Institute som grundats av åtta
partipolitiskt obundna österrikare. The Innovation in Politics Awards ska
delas ut årligen med start 2017. I slutet av januari åker Veronica till Wien för
en uppföljning.
- Jag känner mig så hedrad att ha fått denna inbjudan, ser fram emot konferensen och att få diskutera integrationsfrågor utifrån olika perspektiv. Många
av dom andra deltagarna är intresserade av att höra om Nyköpingsmodellen,
hur vi kom fram till beslutet och hur vi jobbar vidare med modellen och dess
utmaningar.
Text: Nyköpings kommun

Skavsta ökar med 5 procent

Kommunen arbetar för fullt med planering och förberedelser inför
byggandet av en ny ridsportanläggning. Platsen föreslås bli vid
Flättnaleden på Arnö.
Förprojekteringen av ny ridsportanläggning är nu slutförd och kommer
att presenteras på kommunstyrelsens möte 29 januari.

UF-företagandet växer
rekordartat
UF-företagarna i Sörmland slår alla tidigare rekord och ökar med 43 procent.
Nyköping har ännu starkare utveckling och toppar länet med 68 procent.
-Fantastiskt glädjande för oss, det visar att UF är på frammarsch. Entreprenörsandan kommer att avspegla sig hos Nyföretagarcentrum i antal nystartade
företag när de vill starta företag efter skolan, säger näringslivschef Maria
Karlsson

Nyköping bättre än snittet
När invånarna i Nyköping får tycka till om den egna kommunen som plats att
bo på är de nöjdare än genomsnittet i Sverige. Det visar årets medborgarundersökning från SCB.

Under 2017 välkomnade Stockholm Skavsta Airport 2 132 072 passagerare,
vilket är en ökning med 5,1% jämfört med året innan. De kommersiella flygrörelserna ökade med 3,3% och beläggningsgraden på den reguljära flygtrafiken
höjdes från 82,3% till 83,6%.
Enligt den senaste passagerarundersökningen är flygplatsens besökare i hög
grad nöjda med förnyelsen av terminalen som har skett under året, och särskilt
uttrycker man sin uppskattning över det nya caféet och restaurangen, samt
butikerna.

Statistiska centralbyrån (SCB) ställer varje höst frågor om hur det är att leva
och bo i kommuner över hela landet. I nästan alla kategorier har Nyköping höjt
sig i medborgarnas ögon sedan förra undersökningen.

Nyheter från Nyköpings kommun. Senaste nytt hittar du på nykoping.se
14
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Vårens nöjen i Nyköping
Ljuva 60-tal

Alice i Underlandet på is

Vi får inte upp kokosnöten

2 februari • Nyköpings Teater
En riktig nostalgikväll där Biggo Music Band
spelar Pat Bone, Roy Orbison, Floyd Kramer,
Emile Ford, The Beatles, Elvis Presley m.fl.

20 februari • Culturum
Rysk Circus på is. Spännande scenografi,
ljud- och ljuseffekter, videoteknik med 3D.

15 mars • Nyköpings Teater
Humorkonsert som tar Povel Ramels
finurligheter till nästa nivå.

Larz Kristerz Konserthusturné

Filharmoniska Sällskapet

Svansjön
3 februari • Culturum
Med Ryska Nationalbaletten från Moskva. En
sagolik berättelse med musik av Tjajkovskij.

Allt du måste veta om pop
6 februari • Nyköpings Teater
Gänget bakom radioserien Pop och politik har
roliga fakta om ett folkhem i förändring.

The Dublin Legends
7 februari • Culturum
Legendarerna inom irländsk folkmusik bjuder
på välkända sånger och klassiker.

The Real Group
9 februari • Culturum
Med rösten som enda instrument sjunger
gruppen jazz, pop och svensk körmusik.

David Batra – Elefanten i rummet
10 februari • Culturum
Standup som lyfter fram det absurda
i ett nytt och udda vardagsliv. För hur går
sommarsemestern till när SÄPO är med?

Midvinterfest
15 februari • Stora Torget
En gastronomisk upplevelse med sörmländsk
mat och dryck kryddad med underhållning.

Maria Lundqvist, Bengan Janson
& Bohuslän Big Band
15 februari • Culturum
En konsert med toner från Monica Zetterlund
och Cornelis Vreeswijk.

Ken Ring – En musikalisk upplevelse
17 februari • Nyköpings Teater
Akustiskt konsert med musikern Ken Ring.

In the spirit of Duke Ellington
18 februari • Nyköpings Teater
En jazzkonsert tillägnad Duke Ellington.

23 februari • Nyköpings Teater
Historien om Larz Kristerz i en sprakande
och fartfylld show.

Five Star Boost
27 februari • Nyköpings Teater
Erik Ullsten och Caxton Njuki delar med sig av
sina ledstjärnor och ger dig verktygen för att
utvecklas.

Peter, Bruno och Matilda – Unplugged
2 mars • Culturum
Peter Johansson, Bruno Mitsogiannis och
Matilda Grün i en konsert.

Slutet enligt Rut
6 mars • Nyköpings Teater
Rut vägrar dö. Hon fyller snart 112 år och barnbarnen Robin och Kim väntar på att ärva hennes skog som har legat i träda i över 40 år. En
produktion av och med Riksteatern.

Din jävla fegis!
9 mars • Culturum
En hyllning till livet och konsten att ta vara på
det. Allt kryddat med en stor portion värmländsk
humor och musik. Med Johan Östling och
Björn A Ling.

Cullbergbaletten
– Hyper & Against the Current, Glow
10 mars • Culturum
Samtida dans. Två föreställningar.

Pettson & Findus – Pannkakstårtan
12 mars • Culturum
Om när katten fyller år, vilket han ju gör sju
gånger om året!

Henrik Schyffert – Var inte rädda
15 mars • Culturum
Stand up där Schyffert gör upp med sina egna
brister och rädslor.

17 mars • Culturum
Med unga solister. Konsert med verk av Mozart
och Brahms

Second Line jazzband
20 mars • Nyköpings Teater
Jazz, gospel och blues varvas med låtar av
bland andra Willie Nelson och Bob Dylan.

Ett dockhem – en repetition
22 mars • Nyköpings Teater
En oväntad musikalisk crossover där opera,
musikal, dans och skådespeleri möts.

Kikki Danielsson
23 mars • Culturum
Kikki Danielsson, en ikon i svenskt musikliv,
och högaktuell i TV4:s Så mycket bättre.

Beatles eller Stones
24 mars • Culturum
Upplev en helkväll med musik av 60-talets
största grupper inom pop- och rockmusiken.

I april, maj och juni
När rocken kom till Sveg – Part 2
Lennie Norman – Gubbvarning Live
En Hyllning till Ted Gärdestad
Pianokonsert med Jesper Olsson
Nymos Vårsoaré – i björkarnas tid
Sörmlands Musikkårs vårkonsert
Mindfuckness
Voices 2018
Sonja Aldén och Andreas Weise
Konsert med Nyköpings kammarkör
Kejsarn av Portugallien
Röda Korset galan
Hair – Musikesteternas musikal
Konsert med Nyköpings
Folkhögskolas Musikerlinje
En värld av dans med Kulturskolan
NBVs dansuppvisning

Läs mer på www.nykopingsguiden.se/program

Live på bio • direkt från The Met, Bolsjoj och Kungliga Operan.
Tosca • Askungen • Kärleksdrycken • La Bohème • Flames of Paris • Semiramis • Aida • Così fan tutte • Luisa Miller

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.

TEXT OCH FOTO TOBBE DAHLSTRÖM

Glädje och gemenskap lockar till
Det är fikarast. Stämningen är på topp och många
glada skratt och positiva tillrop hörs runt kaffebordet. Jag besöker Svärtakören på deras sista övning
innan julen. Här är gemenskapen lika viktig som
sången och fikapausen bidrar till trivseln och glädjen att tillhöra en sångkör. Min nyfikenhet är stor
varför så många väljer att sjunga i kör, Svärtakören
är ett exempel.

Mycket glädje hos Svärtakören på sista repetitionen innan jul.

Inom Nyköpings församling
sam till om jag skulle klara av
finns 21 körer för alla åldrar
att sjunga i kör, men an
och med olika repertoar,
mälde mig. Nu har jag
som övar på olika platser
varit med i åtta år och
Vi behöver
i församlingen (se inforuta
är äldst i kören..
fler
killar,
längst till höger).
Maria Hällgren är 29
kom och
– I Svärtakören är vi över
år och var sugen att
prova.
tjugo personer som är med
börja sjunga i kör när hon
och sjunger upp cirka åtta
flyttade till Nyköping.
gånger per år, berättar Per Gustafs
– Jag letade körer, men min
son, körledare. Vi samarbetar även sambo var uppvuxen i Svärta så jag
med andra körer inom församlingen hälsade på kören och blev tagen
och vår främsta uppgift är att stärka av den härliga stämningen. Det gav
upp kyrkans gudstjänster.
massor av energi, och nu är jag med
i gruppen.
Medlemmarna i kören spänner
Tyvärr är det lite få herrar i föram
över många generationer och ge lingens körer. Av Svärtakörens alla
menskapen är stark, även utanför medlemmar är det bara fem killar.
körsången.
– Vi behöver fler killar, kom och
– Vi har rest tillsammans, bland an prova, säger Fredrik Wiss, som har
nat till Barcelona och Paris, främst av varit med sedan 2008. Vi har roligt,
sociala skäl, inte för att sjunga, säger ingen kritik delas ut, utan vi hjälper
Per. På så sätt har vi stärkt våra band varandra att bli trygga i gruppen.
och är idag en väl sammansvetsad
grupp.
Glädjen över att tillhöra Svärta
Församlingens samtliga körer häl kören är påtaglig. Det är lätt att snabbt
sar alla välkomna att vara med, utan smälta in här.
kostnad.
– Jag kom i oktober och kände
– Jag såg en annons ”sjung i kul mig hemma direkt, säger Towe
kör”, säger Berit Nelson. Jag var tvek Karlsson. Den omedelbara känslan

ANNONS

ÖPPET SAMTAL OM LIVET OCH TRON

I BRÖLLOPSTANKAR?

KUL FÖR DE MINSTA

Nyköpings församling inbjuder
till sju samtalskvällar i S:t Nicolai församlingshem följande tisdagar
kl 19.00–20.00:

DROP IN-VIGSEL

ÖPPEN FÖRSKOLA

Alla Helgona kyrka
Lördag 10 februari kl 11.00–14.00

9/1 Vem är jag egentligen?
6/2 Vem är Gud egentligen?
6/3 Livet är inte enkelt – finns det några
bra regler?
20/3 Vem är Jesus och vad har han med
mitt liv att göra?
17/4 Att kommunicera med Gud
– Vad är bön?
15/5 Inte bara kommunalt kranvatten –
Vad är Dopet?
29/5 Vad är en människa värd?
Samtalsledare är kaplanen Mikael Hirsch,
tel 0155-751 82.
Träffarna är fristående, så man
kommer när man har möjlighet.
Ingen föranmälan.
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För den som vill och kan
börjar kvällen med
”Mässa i kvällningen”
i S:t Nicolai kyrka kl 18.00
Om livet och Tron för oss lite äldre
Vi tar oss under våren an den mystiska
treenigheten utifrån texter i Bibel och
psalmbok

Kanske har det inte blivit av, eller så har ni
väntat på rätt tillfälle. Här kan ni göra det
enkelt, men ändå högtidligt.
OBS! Hindersprövning från Skatteverket
måste tas med.

För föräldrar och barn 0–6 år
S:t Nicolai församlingshem
Måndagar 9.00–12.00
Onsdagar 14.00–16.00
Fredagar 9.00–12.00
Oppebykyrkan
Fredagar 9.00–12.00

BABYSÅNG

Franciscusgården
Tisdagar kl 14.00–15.30

KONSERT MED
BRÖLLOPSTEMA

20/2 Fadern/Skaparen
20/3 Sonen/Befriaren
17/4 Anden/Livgivaren

Till dig – Musik med kärlekens förtecken

Alla Helgona kyrka
Tisdagar 10.00

Alla Helgona kyrka
Söndag 11 februari kl 18.00

Franciscusgården
Torsdagar 10.00

Kom och få inspiration till val av musik till
ert bröllop! Eller bara lyssna på vacker,
romantisk musik.

S:ta Katarina kyrka
Torsdagar 13.00 (ojämna veckor)

Samtalsledare är Gun Hjertén,
tel 0155-24 31 13.

www.svenskakyrkan.se/
nykoping

No.1 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

Medverkande: Församlingens kyrkomusiker

För föräldrar och barn 0–12 mån

S:t Nicolai församlingshem
Torsdagar 13.00 (jämna veckor) Start v 6

körsång

Körledaren Per Gustafsson.

var att vi ska sjunga och ha kul till
sammans.
Körledaren Per Gustafsson får
många lovord.
– En enkel och kul ledare som har
förmågan att inspirera och lyssna är
omdömet från körmedlemmarna.
Körledaren har en viktig roll bland
annat genom att lägga ”ribban” på
rätt nivå.

SMÅTT & GOTT
FÖREDRAG

S:t Nicolai kyrka och församlingshem
Söndag 4 februari kl 11.00
Författaren och psalmdiktaren
Åsa Hagberg medverkar i mässan.
Efter kyrklunchen håller hon föredrag i församlingshemmet: ”Maria – en livsberättelse”

KONSERT – CLIFFORD & SUE

S:ta Katarina kyrka
Torsdag 8 februari kl 18.30
Akustisk country i andlig amerikansk tradition. Gamla låtar och egenskrivet material.
Drop in-fika från kl 18.00

DAVID CASTOR GÄSTAR OSS
Oppebykyrkan
Torsdag 22 februari
13.30 Gemenskap i Oppeby:
”Tusen ord till några bilder”
18.30 Bibelstudier:
”Tre vägar ut från Jerusalem”

Varför sjunger
du i kör?
Börje
Andersson,
71 år,
Allahelgona
kören:
– För mig är sång en stor del av
livet, det ger mig gemenskap,
välbefinnande, befrämjar och
stärker mig som människa. Livet
utan sång och musik vore fattigt
och torftigt.
Susanne
Wretman,
59 år,
S:ta
Katarinakören:
– Jag har varit med i kören i 20
år. Jag blir alltid glad av att sjunga!
Dessutom är det kul med ge
menskapen och det passar mig
bra att kyrkan ligger så nära där
jag bor.

Miranda Viberg,
16 år, ung
domskören
Cantemus:
– I en kör blir man verkligen in
svept i musiken. Röster av alla slag
får mötas och smälta ihop till en
gemensam röst. Det är så fint
att känna att man är en liten, men
alltjämt viktig del i den mängden.
Att få göra det jag tycker mest om,
och att få dela den glädjen med
så många andra, är fantastiskt!

Eva Ekstedt,
59 år, Alla
helgonakören:
– Musik har alltid utgjort en viktig
del av mitt liv. Den har en förmå
ga att förstärka glädje och mildra
sorg. Att sjunga i kör innebär att
vara en del i en helhet där vi alla
jobbar mot samma mål. Det
känns fint och värdefullt att få vara
en del i denna gemenskap, som
sträcker sig över alla åldrar och
där allas insats är viktig.

Klas Åstrand,
50 år, kören
Glädjen:
– Det är kul och roligt att träffa
kompisar. Det är trevligt med
körövningarna.
No.1 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018
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ANNONS

POSITIV TREND
hos Smarteyes

Smarteyes i Nyköping startade
2014. En ”nystart” med ny
butikschef och ny optiker gjordes
för sex månader sedan. Nu ansluter Moa Allansson och fullbordar
trion som arbetar i butiken på
Västra Storgatan. Intresset för
Smarteyes växer hela tiden.
- Kunskapen om Smarteyes och
vad vi står för har absolut ökat.
Kunderna känner sig tryggare när
de kommer in till oss nu, säger
Kickie Evenstedt, optiker i butiken.
Smarteyes har på kort tid
etablerat sig på marknaden
i Sverige. För andra året i
rad tog Smarteyes plats
bland Great Place to
works tio-i-topp lista över
Sveriges bästa arbetsplatser för stora företag.
- Det är ett fint kvitto på att vi
är på rätt väg med vårt arbete.
Filosofin är enkel: vi måste först se
till att vi har de mest motiverande
medarbetarna för att kunna nå vår
vision att bli den mest rekommenderade optikern. Med duktiga
medarbetare skapar vi nöjda
kunder, vilket leder till tillväxt och
lönsamhet, säger Mikael Sundblad, butikschef på Smarteyes i
Nyköping.
Efter jul har ytterligare en medarbetare anslutit till butiken. Moa
Allansson kompletterar Mikael och
Kickie.
- Hon är duktig på att ta hand om och
pyssla om befintliga kunder, säger
Mikael. Hon har en egen stark personlighet och kompletterar mig och
Kickie på ett bra sätt. Tillsammans
blir vi ett bra team. Moas roll blir
säljare och optikerassistent.
Moa är född och uppvuxen i Oxelösund och läste ekonomi på gymnasienivå. Efter mammaledighet har
hon arbetat mycket i butik.
- Jag har alltid tyckt om att möta
människor och har erfarenhet från
arbete i butik, på bland annat ICA

Kvantum i Oxelösund, Gallerix och
Karlssons. Dessutom har jag två
års erfarenhet inom optik också.
Arbetet på Smarteyes ser hon som
en spännande utmaning.
- Jag känner mig trygg med Mikael
och Kickie och butiken är i ett
utmanande uppbyggnadsskede.
Jag gillar dessutom deras affärsidé
där även mode-aspekten tar stor
plats.
Privat är Moa en tjej som gillar att
ha olika projekt igång.
- Jag har till exempel ett stort
intresse för att bygga om
möbler, och har bland annat byggt en soffa av lastpallar. Ett annat intresse
är att sy, jag syr det mesta
som har med kreativitet och
skapande att göra.
Moa ger ytterligare ett lite udda
exempel på sin skaparglädje.
- Jag har byggt in kattlådan till vår
katt. Den ser numera ut mer som
en möbel och pryder sin plats i
badrummet på ett annat sätt än
tidigare, säger Moa.
Förutom säljare och optikerassistent väntar en annan roll för Moa i
butiken.
- Jag är ganska ordningsam av mig
och förväntas nog hålla ordning
och reda i butiken. Teamets ordningsman, helt enkelt, säger Moa
och ler.
Moa, Mikael och Kickie bildar en
trio som känner varandra väl och
som kompletterar varandra på
ett bra sätt. Moa ser fram emot
arbetet på Smarteyes.
- Vi har bra kvalitet till ett bra pris,
då är det kul att sälja glasögon.
Dessutom är det kul och inspirerande att hjälpa kunderna hitta
bågen som passar just dom, eftersom modefaktorn är en stor del av
Smarteyes koncept.
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Moa Allansson, Mikael Sundblad och Kickie Evenstedt

ETT
PRISVÄRT
ALTERNATIV!

PRISEXEMPEL

27.900 kr
Priset avser snickerierna på bilden,
exklusive bänkskivor, diskho, blandare
och vitvaror.

ETT ENKELT SÄTT
ATT KÖPA KÖK
– Köken levereras i platta
paket – på endast 3–5 dagar
LEVERANS PÅ
3-5 DAGAR

– Stilren, nordisk design
och 25 års funktionsgaranti

– Butiken och personalen är
certifierad för att alltid kunna
ge professionell hjälp när du
ritar, beställer och bygger

ETT ENKELT SÄTT
ATT KÖPA KÖK

6.995

ORD PRIS 8.495

– Vi kan alltid erbjuda
installation och montering
av ditt nya kök

Elvita
Inbyggnads
häll CIH4660S

1.995

- Köken levereras i platta paket
– på endast 3-5 dagar

- Stilren, nordisk design och
25 års funktionsgaranti

- Butiken och personalen är certifierad
för att alltid kunna ge professionell
hjälp när du ritar, beställer och bygger

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

Elons eget märke,
Touchreglage,
timerfunktion,
boostfunktion,
barnlås

Keramikhäll
och varmluftsugn

Energiförbrukning: 0,99 kWh
(varmluft: 0,9 kWh). Volym: 72 liter.
H/B/D: 900/596/600.

ORD PRIS 2.639

Franke
Neptune
FNE605XS

Spis QSG1967W

Vägghängd köksfläkt,
rostfri/krom, glas

4.195

Cylinda
inbyggnads
ugn IBU 50 RF

PLATS FÖR LOGOTYP OCH
KONTAKTUPPGIFTER

Hela 71 liters ugns
volym, Energisnål
varmluftsfunktion,
Grillfunktion, Treglas
lucka och barnspärr
Energiklass: A, Energi
förbrukning: 0,88 kWh,
(varmluft: 0,79 kWh)
H/B/D: 595/595/550.

Energiklass: E. Energi
förbrukning: 113 kWh/
år. Ljudnivå: 5165 dB(A).
H/B/D: 790/598/470.

3.995
Erbjudandet gäller så långt lagret
räcker eller t o m 11/2 2018 och
kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Vi reserverar oss
för ev tryckfel och slutförsäljning.

Påljungs hage, NYKÖPING
0155-29 13 00 . elonnyox.se
Må–fr 10–19, lö 10–17, sö 11–17

Torggatan 19, OXELÖSUND
0155-306 20 . elonnyox.se
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Historiska bilder - Oxelösund

Bygdegården eller Oxelö Krog med en spännande historia
Nuvarande bygdegården i Gamla Oxelösund byggdes som sjökrog
och gästgiveri 1672 i och med att lagen om lotsplikt kom 1667. Allt
material forslades dit via båt. Byggare var Mårten Lindhjelm som
ägde Stjärnholm. I utbyte mot byggandet fick han markegendomar.
Lotsverksamheten började år 1683, och 1697 fanns där tre lotsar och
tre lotsbiträden. På den tiden kallades bygdegården för Oxelö Krog
och var vida omtalad.
År 1719 brändes byggnaden av ryssar, men hela huset brann inte ned
utan byggdes åter upp någon gång 1730-35. Bygdegården är idag
ett av Oxelösunds äldsta hus, och är i samma skick som i slutet av
1700-talet. Krogen låg på Oxelö, i nuvarande Gamla Oxelösund, som
var starkt bevuxen av oxlar. Utanför Oxelö gick ett sund som kallades
Oxelö Sund, som gett namn åt vår stad.
Det sägs att det tog ett dagsverke för en roddarmadam att ro passagerare från Oxelösund till Nyköping och tillbaka. Ersättningen var då 50
öre. Pigor på gästgiveriet jobbade som roddarmadamer fram till 1861,
då vägen till Nyköping blev klar.

Bygdegården eller Oxelökrog. År: 2000 Foto: Bildgruppen Fantasia

I mitten av 1700-talet blev en sjöman mördad på övervåningen under
ett bråk om en piga, och sedan dess sägs han gå igen. Blodfläcken har
fortfarande inte gått att få bort trots ihärdiga försök. Vissa säger att
den brukar flytta på sig.
Föreståndare av krogen, som numera heter Café Bygdegården, har sett
en gråklädd man gå in i huset, och i tron att det var en kund gått in för
att betjäna honom. Men det visade sig att ingen var där inne.
Det sägs även att spöket flyttar stolar, och ställer dem mitt emot varandra som om två personer har samtalat. Man hör honom ofta gå på
övervåningen. Krogen blev bygdegård 1943.

Bild ID: 016773

Bygdegården eller Oxelökrog
Oxelö krog finns upptagen i mantalslängderna redan på 1670-talet och
drevs som krog till c:a 1870. Fungerade därefter en kort period som
gästgivaregård fram till 1882. Innehavaren gästgivaren Axel Anderssons
änka Mathilda Wilhelmina gifte sig då med lotsen Oskar Wilhelm Berg
och flyttade till Sandviken. Därefter kom Bygdegården att fungera som
bostad för ett par familjer, för att sedan från 1943 vara bygdegård.
Fastigheten ägs i dag av Oxelösunds Kommun.
Vid Södermanlands museums byggnadsinventering 1983 angavs att
Bygdegården uppfördes någon gång under perioden 1776-1800.

De som bott i Bygdegården
Fiskaren Robert Henriksson född 1896 här, hustrun Frid f Johansson
född 1902 i Runtuna, barnen Ingrid född 1931 och Karl-Axel född
1936. De flyttade 1938 till sitt nybyggda hus i Danvik. Hos Henrikssons
hyrde även Roberts bror Axel Hugo f 1898. Han flyttade sedan till Gryt.
Hamnarbetaren Karl Gustav Andersson (Kalangel) född 1854 vid Lilla
Kungsladugården, hustrun Maria Lovisa f Andersdotter, 1850 i Stigtomta. Dottern Anna Maria (Mia Kalangel) född 1879 i Nykyrka. Mia sammanbodde sedan med nattvakten Ture Ragnar Berntsson. De bodde bl
a i Stenvik och flyttade åter till bygdegården 1940. 1933 dog Mias mor
medan Karl Gustaf Andersson levde till 1941.
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Vackra Brita av Ivar Schnell framförs vid Bygdegården. Cirka 1585 personer
hade löst biljetter för att se pjäsen för allra första gången. Pjäsen framfördes
av Oxelösunds ABF:s teatercirkel.
Några av medlemmarna var: Stina Thunberg, Rolf Lindberg, Erik Olsson,
Sten Karlsson och Rolf Fridolin. Fotograf: Okänd År: 1947-07-12
Text från hembygdsföreningens utställning om Gamla Oxelösund:
Källa: Bosse Jansson och Kerstin Björklund på Café Bygdegården
Gamla Oxelösundsutställningen 2000

.

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

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Patrik och Camilla tar över
restaurangen på Jogersö
Det blir Patrik Woss och Camilla
Westin som tar över Restaurang
Källan på Jogersö. Samtidigt sker
ett namnbyte och det nya namnet
blir Jogersö Restaurang & Konferens.

Patrik och Camilla driver sedan
tidigare både Skavsta Golf och
restaurangen på Nyköpings Golfklubb.
- Skavsta Golf är en 9-håls golfbana där vi sköter all drift samt café
och en golfshop.

- Jättekul säger Patrik Woss. Det
känns verkligen som att komma
hem. Jogersö är ett fantastiskt
ställe och vi ser en stor potential i
hela området med dess natur och
närhet till havet och skogen.

Patrik och Camilla ser verksamheten på Jogersö som uppdelad i
två säsonger.
- Sommarsäsongen, från slutet
av maj till skolan börjar. Då har vi
öppet alla dagar i veckan mellan
11-23. En enklare, vällagad meny
under dagen och en kvällsmeny
som ska tillgodose de flesta smaker. Vi kommer att satsa extra på
vegetarisk mat, säger Camilla.

Samtidigt som Patrik och Camilla tar över sker en breddning av
verksamheten.
- Vi ska självklart fortsätta med restaurangverksamheten, men vi ser
även möjligheter att göra så mycket
mer. Föreläsningar, konferenser,
teambuildingkurser, fester och inte
minst träningsmöjligheter kopplat
till naturen.
Patrik har under ett antal år drivit
träningsverksamhet på Jogersö.
- Konceptet heter ”CrossNature”.
Det innebär löpning och styrketräning där vi använder naturen som
träningslokal. Det är en mäktig
känsla att träna i samklang med
naturen.

Patrik Woss och Camilla Westin tar över restaurangverksamheten på
Jogersö under det nya namnet ”Jogersö Restaurang & Konferens”.

”En rörlig själ som hela tiden
vill framåt”

Patrik Woss är 54 år och elektronikingenjör i botten.
- Jag föreläser om säkerhet inom
elektronikhantering, förklarar
Patrik.

Resten av året räknar man med
inriktning mot beställningsverksamhet.
- Affärsluncher och konferenser
för företagare men även middagar
för privatpersoner vid alla slags
fest-tillfällen. Vi har redan startat upp ”Söndagsbrunchen” och
har planer på att lördagarna ska
innehålla idrottsrelaterade föreläsningar och workshops, då vi även
tänker hålla öppet för den som är
ute på Jogersö och blir fikasugen.

”En ekonom som går i sin fars
och farfars spår”

Patrik har varit egenföretagare
sedan 1983.
- Jag har även arbetat som fotograf
och skribent förutom mitt arbete
som elektronikingenjör.

Även Camilla har en idrottsbakgrund.
- Jag spelade innebandy i Örebro,
men tvingades sluta på grund av
skador.

1989 flyttade han från Örebro till
vår region.
-Jag började spela innebandy i
Oxelösund och var med och startade upp Nyköpings Innebandyklubb.
Efter en skada började jag intressera mig för rehabträning och
utbildade mig till massör.

Efter studier i Oslo var det dags
att söka jobb.
- Jag sökte jobb över hela landet,
till och med i Pajala, men hamnade
till slut i Stockholm, bodde hos min
syster i Nyköping, och pendlade till
jobbet.

Patrik har ofta många idéer i
huvudet.
- Jag är en rörlig själ som hela
tiden vill framåt, och tittar sällan
bakåt.

Camilla Westin är 34 år och
civilekonom.
- Jag flyttade med några kompisar
till Oslo och utbildade mig till
ekonom.

Både Camillas far och farfar har
drivit egna företag.
- Tanken har funnits hela tiden,
men jag tyckte jag saknade en
”doer” att samarbeta med.
Tills Patrik ringde....
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VillaÄgarna i Oxelösund och
Nyköping satsar på trygghet 2018
VillaÄgarnas Riksförbund har ca 320 000
medlemshushåll i landet. I mer än 60 år har
förbundet hjälpt sina medlemmar när det
uppstått problem kring boendet. Problemen
har skiftat över tiden, men behovet av hjälp och
stöd är konstant.

För att hjälpa sina medlemmar kommer
VillaÄgarna i Oxelösund att hålla ett antal
Workshops under våren.
- Vi kommer att prata och diskutera kring ämnet
”trygghet”. Exempelvis hur man motverkar
eller minimerar risken för att råka illa ut vid
lagfartskapning med villan.

250 lokalföreningar tillvaratar medlemmarnas
intressen på lokal och regional nivå. I vår
region finns VillaÄgarna i både Oxelösund och
Nyköping, men inom kort går man samman till
en förening.
- Efter årsmötet i mars kommer det att vara
en gemensam förening, säger Tapio Helminen,
ordförande i nuvarande Villaägarna Oxelösund.

Ett annat begrepp för att skapa trygghet är
”grannsamverkan”.
- Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det
brottsförebyggande arbetet för att minska
vardagsbrottslighet såsom skadegörelse, inbrott
i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen.
Den bygger på ett nära samarbete mellan
grannar, men också med polisen.

I Oxelösund finns cirka 600 medlemmar och i
Nyköping finns runt 2900 medlemmar.
- Men styrelseposterna kommer att fördelas
jämnt mellan Nyköping och Oxelösund i den nya
styrelsen, säger Tapio.

Tapio förklarar kort tanken med
grannsamverkan.
- De boende i ett område skapar sociala nätverk
som samarbetar, stödjer och hjälper varandra.
Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och
ett larmsystem som reagerar på det okända
- det som kan vara ett brott eller förberedelse
till ett brott. Grannsamverkan ökar självklart
trivseln i bostadsområdet och känslan av
trygghet när man vet att grannar bryr sig om
varandra och varandras egendom.

Temat för 2018 års arbete inom VillaÄgarna är
”Trygghetsåret”.
- Vi vill skydda våra medlemmar och få dom att
känna trygghet i sitt boende, fortsätter Tapio.
Den moderna ”tjuven” agerar med hjälp av den
nya tekniken.
- Digitaliseringen har skapat nya former av brott,
som är svåra att skydda sig ifrån. Ett annat
problem är vad vi kallar för ”lagfartskapning.
Det finns exempel bland våra medlemmar där
lagfarten helt plötsligt hamnat i andras ägo,
ofta på grund av bristande säkerhetsrutiner hos
Lantmäteriet.

VillaÄgarna i Nyköping och Oxelösund kommer
att gå ihop till en förening. Efter årsmötet i mars
är man VillaÄgarna Nyköping och Oxelösund.
Då skapas möjligheter att anordna fler aktiviteter tillsammans. Under våren kommer ett
antal informationsträffar att hållas under temat
”Trygghet”.

Statisitiken visar att Oxelösund hade 12
bostadsinbrott i villor och 3 bostadsinbrott
i lägenheter under 2017, fram till och med
oktober månad.
Vill du veta mer om hur du som villaägare kan
få hjälp med trygghetsskapande åtgärder, missa
inte vårens informationsträffar i Oxelösund.

Seminarie om digitala tjänster:

Kom och få kunskap om hur du skyddar
ditt hus mot lagfartskapning med
Mobilt BankID och statens digitala brevlåda
TID OCH PLATS: Måndagen den 12 februari klockan 18.00
på Koordinaten i Oxelösund
Läs mer på www.villaagarna.se/oxelosund
Anmälan med namn och antal deltagare till: helminen.tapio@gmail.com

MEDVERKANDE:
• Villaägarna
• Sörmlands Sparbank
• Länsförsäkringar
• Oxelösunds kommun

TRYGGA DITT HEM! – ett seminarie om ?????????????
22 No.1 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

FOTO PATRIK ANDERSSON, SEARCH AND RESCUE

“Grannsamverkan skapar trygghet hos de boende”
område har ett kontaktombud som har kontakt
med mig och som informerar de boende.
Grannsamverkan, som det tillämpas idag,
startade på 1970-talet i USA.
- Målet är att minska brottsligheten och
öka tryggheten och därmed också trivseln i
bostadsområden, säger Carina. Samverkan gäller
säkerhet generellt, brand, vattenskador, inbrott,
men också att ha koll om grannen är bortrest
eller bor ensam och inte synts till på några dagar.
Man värnar om varandra.
Från polisens sida finns bara ett krav för att få
starta upp grannsamverkan.
- Vi vill att man håller ett årsmöte i området, där
man uppdaterar läget och hur det fungerar. Till
årsmötet får man gärna bjuda in polis och även
räddningstjänst.
- Grannsamverkan är ett jättebra sätt att lära
känna sina grannar och ha koll på varandra på
ett sunt sätt.
Carina Torstensson är områdes-polis i Oxelösund och polisens kontaktperson när det gäller
grannsamverkan.
- I Oxelösund finns det 15 områden eller gator
som arbetar med grannsamverkan. Varje

Varje område får minst en skylt som sätts upp
och talar om att här finns en grannsamverkan.
- Skylten har en avskräckande effekt och har visat
sig skapa trygghet hos de boende i området.

ett ”envarsgrip”, det innebär att privatpersoner
får gripa en person som utför ett brott. Men
vi är tydliga med att säga att säkerheten för
privatpersonerna alltid går först. Det är viktigt att
bedöma situationen utifrån sin egen säkerhet.
VillaÄgarna kommer under våren att hålla ett
antal informationsträffar i Oxelösund kring ämnet
”trygghet” och grannsamverkan, se annons på
sidan 22.
Grannsamverkan i vardagen
Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är
misstänkt.
Om du är bortrest
Meddela dina grannar om du är bortrest några dagar.
Värdesaker
Förvara värdesaker på ett betryggande sätt
Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på
www. samverkanmotbrott.se

Om man skulle ertappa en inbrottstjuv, får man
gripa in handgripligen? Carina förklarar.
- I lagens mening får man göra vad man kallar

Thomas Di Leva och Mats Westling
till Oxelösund i sommar
Det blir Thomas Di Leva och Mats Westling som
gästar Visor Vid Vattnet i sommar. Datum är
satt till lördag 28 juli och platsen är som tidigare den stora gräsplanen vid Femöre Kanal.
Visor Vid Vattnet arrangeras för åttonde året i
rad. Tidigare har arrangemanget gått av stapeln
första lördagen i juli.
- Vi flyttar fram till sista lördagen i juli i år, då
vädret förhoppningsvis stabiliserat sig och sommaren gjort sitt intåg på allvar, säger Torbjörn
Dahlström från arrangerande Mediamix Event &
Media.
Thomas Di Leva behöver knappast någon
närmare presentation. Efter ett bejublat
framträdande under Diggiloo-turneén för två år
sedan med en tolkning av David Bowies ”Life
on mars” är han aktuell med en krogshow
på Hamburger Börs i mars och april, där han
tolkar just Bowie.
- Jag har haft förmånen att träffa och stått som
arrangör till Thomas ett antal gånger, och är
stolt över att kunna hälsa honom välkommen till
”Visorna” och Oxelösund, säger Torbjörn.
Mats Westling är en singer & songwriter från
Göteborg som varit i branschen länge och

Thomas Di Leva

Mats Westling

som slog igenom med låten ”Perfekt” 2009.
Senaste albumet ”Maneter och poesi” släpptes
i oktober förra året.
- Mats har på kort tid blivit en favorit för mig,
med sina melodiösa sånger och tänkvärda texter

och jag ser fram emot att han gästar ”Visor
Vid vattnet” och visar upp sig för publiken i vår
region. En artist väl värd att lyssna in sig på,
avslutar Torbjörn Dahlström.

No.1 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

23

OX E L Ö S U N D S F Ö R SA M L I N G

Löften, räfspinnar
och härliga söndagar
Jag tänker ofta på Emil i Lönneberga, där han satt under bordet
i köket tillsammans med sin
lillasyster och lekte. De vuxna
satt i samma rum och stoppade
strumpor, täljde räfspinnar och
lagade kängor. Alla pysslade med sitt, men de var
ändå tillsammans. Tillsammans. Det är ett bra
ord. När är vi egentligen
tillsammans idag?
Alla har så fullt upp med sitt
eget och våra mobiltelefoner
verkar ha etsat sig fast i handen
på oss. Och så går hela veckan,
alla dagar och år…
Nästan hela januari har gått. År
2018 är i full gång. Julen har
dansats ut. Nyårslöftena om
regelbunden träning och nyttig
kost är brutna för länge sedan.
Vad fort tiden går. Jag vet inte

vilka nyårslöften Du hade, men
jag lovade mig själv att försöka
stressa mindre i år. (I skrivande
stund är det den 2:a januari, så
än så länge går det ganska bra,
faktiskt.)
Tänk om man då och då kunde
stanna tiden. Eller åtminstone
få den att gå lite långsammare.
Sitta där i köket och tälja räfspinnar i lugn och ro. Hinna njuta av
nuet och inte alltid vara på väg…
Inte såg väl Emils mamma,
Alma, så stressad ut när
hon stod där och stoppade korv i deras lilla kök,
eller bykte tvätt nere vid
den kalla ån? Missförstå
mig inte nu. Jag är mycket
nöjd med den färdigstoppade
korven jag köper nere på Ica och
jag tycker att både tvättmaskinen
och diskmaskinen där hemma
gör ett fantastiskt jobb. Jag är
ingen bakåtsträvare på det viset.
Men jag kan inte låta bli att tänka tanken att vi kanske ändå har
tappat något på vägen…
Jag vet inte hur stort behovet av
egentid, yogakurser och mindfull-

t!
Nyhe

Gudstjänster
28/1
4/2
11/2

14/2
18/2

21/2
25/2

Mässa kl 11:00 – Septuagesima, Mattias Bähr,
Maria Rasmussen.
Mässa kl 11:00, Mattias Bähr, Irina Söderberg, Eva Henriksson.
Familjemässa kl 11:00 – Fastlagssöndagen,
Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.
kl 15 Finsk mässa
Askondagsmässa kl 18:00, Sebastian Söderberg
Mässa kl 11:00 – 1 i fastan, Ingvar Lindetun, Irina Söderberg,
Eva Henriksson.
Söndagsöppet kl 12-14 med bl.a ”Miniretreat”.
Morgonmässa kl 8:30
Mässa kl 11:00 – 2 i fastan, Mattias Bähr, Bengt Fridén.

/2
1k1
l 11.00
KAFFEDRALEN

Onsdagscaféet för alla åldrar i
församlingshemmet 13:30-16:00
Sång & musik ojämna veckor
kl 14:00:
31/1
14/2

Irina el Maria
Linda Widner

OBS! Kaffedralen har stängt 7/2!
Kreativa hörnan! Med inspirerande
pyssel för alla åldrar.

Följ och gilla oss
på Facebook!

Kyrkans expedition 0155-293400, Öppet må, tis kl 9-12 och tors kl 13-16. Kyrkogårdens exp. Kyrkogårdsv 4,
0155-293420. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.
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MÄSSA FÖR
STORA OCH SMÅ
Kom och fira mässa med stora och
små. Garanterat "hyssch-fritt" för
hela familjen! Barnkören sjunger.
Korv och bröd efter mässan.
Fler datum under våren: 25 mars,
6 maj.

FAMILJEFRUKOST

kl 9-11 i församlingshemmet.
Samarr med
Familjecentralen.

9
/2
kl 9.0
0

ness var på den tiden, när man
hade ett annat tempo och arbetade mer med händerna, men
idag verkar behovet omåttligt.
Det bästa stället jag vet för en
stunds lugn och ro, är att gå
in i kyrkan en vanlig vardag,
när det är tomt, tända ett ljus
i ljusbåten, och bara sitta tyst.
Det finns så få ställen idag, där
det är tyst.
Fast det får inte bli tyst för
länge och jag plockar givetvis
upp mobilen efter bara några
minuter. Rastlösheten och behovet av att det ska hända något
hela tiden tar över. Kära nån,
det är ingen ordning alls. Dags
att göra något åt saken!
Jag tänker testa att
gå på Retreat!
Jag har aldrig gått på varken
yogakurser eller meditationer,
men jag har varit nyfiken på
att testa många gånger, och
nu har jag bestämt mig för att
delta i en retreat. Jag menar;
hur svårt kan det va? Ibland
måste man utmana sig själv.
Det känns lite läskigt, men

mest spännande. Jag tänker att
det blir nog ungefär som hos
familjen Svensson i Katthult,
var och en pysslar med sitt,
men tillsammans.
Vill Du följa med? Den 18/2
är det just retreat, som står
på schemat. Årets stora nyhet
här i kyrkan:

SÖNDAGSÖPPET!
En gång i månaden kommer vi
ha öppet för en härlig dag tillsammans! Så här kommer det
gå till:
Mässa, kl. 11.00, som är den
nya tiden för alla huvudgudstjänster här i S:t Botvid.
Sedan går vi över till församlingshemmet och äter en gemensam lunch. Därefter kommer det att finnas möjlighet, för
den som vill, att delta i månadens aktivitet. 18/2 Retreat.

Nu har vi nya öppettider
Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping
Måndag-tisdag, torsdag: 08.00-16.00,
Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00
Uthyrning måndag-tisdag, torsdag-fredag: 13.00-15.00
Lunchstängt mellan 11.30 - 13.00.
Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00, med tolk tillgänglig

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

/Therese Cambrant Berg
Barnledare i församlingen

LEDIGA LOKALER
ANNONS

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö

/2
1k7
l 16.00
STOCKHOLMS
GOSSKÖR
Fri entré, lämna gärna frivillig kollekt som går till församlingens
musikverksamhet.
OBS ny tid kl 16.00!

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

5/2, 19/2, 26/2 13-15 Kuoroharjoitukset, St. Botvidin kirkko
30/1, 13/2 13.30-15.30 Laulukahvittelut Sjötångenin tiloissa
6/2, 20/2 17-19 Ompeluseura, srk-koti
7/2, 21/2 12:15 Hartaushetki lounasaikaan St. Botvidin kirkko
8/2, 22/2 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
2/2, 16/2 9.30-11.30 Laulukahvittelut Björntorpin tiloissa
2/2, 16/2 15-17 Kerhotunnit, lapset
aikuisen kanssa
Su 11/2 15.00 Messu S:t Botvidin
kirkko. Kirkkokahvit. Kirkkotaksi pätee.
Nyköpingin ja Oxelösundin yhteinen
messu.
Su 11/2 16.30 Suomenkielisen seurakuntatyön Vuosikokous.
Pe 16/2 18.00-19.30 Syyslomadisco
srk-kodissa
Lau 24/2 Ruotsinsuomalainen
päivä

SPORTLOVS-

DISCO

16/ 2
kl 18.0
0

Församlingshemmet
hemmet

kl 18-19.30. Gratis inträde.

NYKÖPING
Kontorslokaler
300-1000 kvm

Idbäcksvägen 12 • 611 38 Nyköping
0155-15 01 00 • 070-398 56 32
jurgen.vilhelmsson@hestia.se
www.sormlandsporten.se

www.svenskakyrkan.se/oxelosund
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Ny träningsanläggning
har öppnat i Oxelösund

Oxelösund

Nu är det bara städningen kvar. Magasinet hälsar på hos Lucian Morar
som efter tre månaders renovering och ombyggnad gör sig redo att öppna ”Gymmet Stålbyn” i Oxelösund. Premiären skedde den 20 januari.
- För mig har det alltid varit en
dröm att kunna leva på mitt stora
intresse i livet, säger Lucian.
Dessutom i den staden jag bor i.

kunderna vill ha det genom att
lyssna på de som tränat. Den
kunskapen och erfarenheten tar jag
med mig när jag nu öppnar eget.

Intresset för träning och hälsa har
alltid funnits hos Lucian..
- Jag simmade mycket i yngre år,
och har faktiskt tävlingssimmat
i Rumänien, Österrike, Nyköping
och Oxelösund. Styrketränat har
jag gjort sedan 16 års ålder. Jag
har även hållit på med MMA under
senare år.

Gensvaret har så här långt varit
positivt.
- Under tiden jag renoverat och
byggt om lokalerna har många varit
inne och tittat och varit mycket
positiva till mitt initiativ.
Alla är välkomna till det nystartade gymmet.
- Jag hälsar alla träningsintresserade i alla åldrar välkomna, från
motionärer till styrkelyftare, säger
Lucian. Intresset för träning ökar
hela tiden och jag hoppas min anläggning blir en samlingspunkt för
alla som är intresserade av träning.

Lucian betonar vikten av att ta
hand om sig själv och sin kropp.
- Det är viktigt att göra plats för
träning, och ha en långsiktig plan
för hur man sköter sin kropp.Alla
behöver inte bli elitmotionärer,
men det är viktigt att träna med
kontinuitet.
Under tio år drev Lucian företaget
Ditec Bilvård i Nyköping. Sommaren 2017 sålde han, och nu satsar
han alltså på ett nytt företag
- Jag har varit på många gym och
tränat, försökt lära mig hur

Lucian vill rikta ett speciellt tack
till Oxelösunds kommun.
- Jag har från första stund blivit
mycket väl bemött av kommunen.
Snabba besked och snabba bygglov
kombinerat med vänligt bemötande har gjort att allt gått mycket
smidigt.

30 %
vid köp av 2

Gäller utvalda produkter. Rek. pris 59-495:-/st
Erbjudandet gäller utvalda produkter t o m 21/2 2018 eller så långt lagret räcker

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

Nu halva
rea-priset!

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Vi möter dig
med omtanke!
Vi möter dig
med omtanke!
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Ny företagare i Oxelösund. Lucian Morar har öppnat en ny träningsanläggning i staden.

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Fler jobbsugna veteraner sökes!
Ansök redan idag!
– Jobba extra med hemstädning, hantverk
eller trädgårdsskötsel. På dina egna villkor.

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se
www.tandlakareherbring.se

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
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www.tandlakareherbring.se

0155-400 409 nykoping@veteranpoolen.se

Bred blandning på
Koordinatens scen
Ett nytt år är här och biljetterna till vårens konserter är äntligen släppta.
Vårens konsertprogram bjuder på en blandning av både ungt och erfaret,
lokalt och internationellt.

På gång i Oxelösund
Läs mer på visitoxelosund.se

Barnteater: Räven i
den kolsvarta natten
Koordinaten 18 feb 13.00
I den kolsvarta natten söker alla små
djur skydd hos kaninen. Den snälla
kaninen släpper in varenda en, trots
att det blir alldeles för trångt i hålan.
Då knackar det på dörren... En varm
och pyttelite otäck saga om att få komma in i värmen. Passar barn från 2,5 år.

Undrien
Galleri K, Koordinaten 13 jan – 11 feb
Välkommen till Undrien – en lekfull
utställning för alla åldrar om bokstäver, ord och fantasi! Låt dig inspireras
av en språkfest utan gränser. Magnus
Lönn har skapat en utställning där allt
kan bli till bokstäver, bokstäverna kan
bilda nya ord och där konsten ligger
någonstans mellan ord och bild.

Seniorcafé
Den 22-åriga artisten och Oxelösundaren Nicky William inleder
konsertprogrammet den 8 februari
med sin eftertänksamma och på
samma gång medryckande singer/
songwriter-pop. På scen står även
de jämnåriga Nyköpingspojkarna
i Pwned by Gravity, fyra barndomsvänner som enligt egen utsago
hyser en stark kärlek till melodier,
gitarrer och brittisk indie.
Båda är namn på väg upp och
fram – Nicky har precis släppt sitt
debutalbum och uppmärksammades
med Oxelösunds kommuns kulturstipendium i december. Pwned by
Gravity har släppt två EP och blivit
signade av ett brittiskt bolag.
Något äldre i gamet är nästa artist.
Bandet Quilty är gamla Oxelösundsfavoriter och när de nu firar 25 år i
den irländska folkmusikens tjänst
med en jubileumsturné var ett stopp
i kustkommunen ett självklart val.
Förstärkta med en extra bandmedlem utlovas The Best of Quilty - en
helkväll den 24 februari med både
gamla favoriter och nya bekantskaper.
Den 28 februari levereras pärlor
från Dixieland av Arne Ericson Hot
Five tillsammans med trombonisten Jesse Lindgren, som utöver
beryktat trombonspel även bjuder
på sång och anekdoter från New
Orleans musikervärld. Fler pärlor
från förr blir det den 21 mars när de

lokala countrylirarna Why Not intar
Koordinatens scen med tolkningar
av Johnny Cash samt en och annan
bluegrasslåt.

Koordinaten mån & tors 10.00 – 12.00
En mötesplats för alla seniorer. På
måndagar är det fika och umgänge.
Varje torsdag erbjuds fika och underhållning för bara 20 kronor.

Efter succén med bandet Violet
Green i höstas fortsätter Koordinaten på spåret ’blueskvinnor tolkar
blueskvinnor’. Ladies Got the Blues
är ett ungt musikkollektiv som med
driv och lust tar sig an kvinnliga
blueslegender som Sister Rosetta
Tharpe och Big Mama Thornton. Den
9 april är det en sju kvinnor stark
bandkonstellation med bland annat
Lisa Lystam i fronten som visar vart
skåpet ska stå.

Program den kommande månaden:

Fem kvinnliga musiker med rötter i
lika många hörn av världen strålar
samman i The Forbidden Orchestra.
Namnet syftar på att de alla spelar
instrument som har varit eller är
förbjudna eller kontroversiella för
kvinnor att spela på. Sångerskan
och Saz-spelaren Nadin Al Kahlidi
har vi mött tidigare på Koordinaten,
då som frontkvinna i internationellt
framgångsrika bandet Tarabband.
The Forbidden Orchestra har mötts
med stående ovationer och översvallande recensioner vart än de spelat
och den 25 april är det Oxelösundspublikens tur att hänryckas. En med
andra ord värdig avslutning på vårens
program.

1/2

Leif Brixmark
Svenska visor med
internationella inslag

8/2

Manskören Phontonerna

Nicky William
Koordinaten 8 feb 19.00

15/2 Morango
Svängig & skön brasiliansk
musik, Scenkonst Sörmland
22/2 Hasse Appelkvist
Egna och andras visor om livet
Arr: Kultur och fritid, Anhörigcentrum
och frivilligorganisationerna i Oxelösund

Annika Haglund

De:konstruktion – tankesprång från
en tapetserarverkstad
Galleri O, Koordinaten 13 jan – 11 feb

Quilty

Koordinaten 24 feb 19.00
Quilty bildades 1993 och är närmast
att betrakta som levande legender
inom irländsk folkmusik i Norden. Nu
firar bandet 25 år med en omfattande
jubileumsturné där de bjuder på det
bästa från de gångna åren blandat
med nya och outgivna låtar.

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

instagram.com/
visitoxelosund
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Oxelösund i korthet
Förlängt avtal med Medley

Läs mer på www.oxelosund.se

Ny Kultur- och Fritidschef

Avtalet med Medley som driver simhallen har förlängts i fem år. Kommunen
får bland annat två kostnads- och avgiftsfria badskolor, och en kostnads- och
avgiftsfri aktivitet på sommarlovet.

Nya ägare till Bodaborg
Charlie Pettersson och Emil Viking blir nya ägare till Boda Borg 1 juli 2018 och
Emil Viking tillträder som extern VD redan 1 januari. Vi ser fram emot Charlie
Petterssons och Emil Vikings kommande drift av Boda Borg.

Anders Magnusson efterträder Conny Zetterlund som Kultur- och Fritidschef
när han går i pension sista januari. Anders kommer närmast från Nyköpings
kommun där han jobbar som kultur- och evenemangsansvarig.

För kommunen är det viktigt att den verksamhet och det besöksmål som Stefan
Kemi så framgångsrikt byggt upp fortsätter att drivas i Oxelösund. Boda Borg
hade 50 000 gäster 2017.

Anders Magnusson tillträder tjänsten som chef för Kultur- och Fritidsförvaltningen
12 mars. Oxelösunds kommun önskar honom välkommen till Oxelösund!

Trygg hemgång från sjukhus – fler

Annat grus på grund av punkteringar patienter ska kunna komma hem snabbare
Kommunen har fått synpunkter på halkbekämpningen i Oxelösunds kommun.
Kommunen använder samma grus/flis som förra året, och det flis som vi hittills
använt för halkbekämpning är material som fanns kvar från förra säsongen.

Fliset som används kommer från krossad hyttsten från Merox, och det är något
mjukare i formen än traditionell bergkross. På grund av problem med punktering
på cyklar kommer kommunen att ta fram en annan fraktion med något mindre
stenar av detta flis för att prova om det fungerar bättre.
Inför nästa säsong ser vi även över andra möjligheter för halkbekämpning.

Nyföretagande ökar i Oxelösund
Det är fortsatt positiva siffror för nyföretagandet i Oxelösund. Färsk statistik
visar en ökning med nästan 35% under 2017. Under årets första elva månader
startades hela 43 nya företag. I riket som helhet har däremot nyföretagandet
minskat med 0,8%. Siffrorna kommer från Bolagsverket.

Digital anslagstavla
Vid årsskiftet ändrades kommunallagen och kommunens officiella anslagstavla
är numera digital. På den kan du se överklagandetiden för beslut tagna i fullmäktige, styrelsen och nämnderna samt tillkännagivanden.
Oxelösunds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från
kommunens nämnder och kommunfullmäktige samt för tillkännagivanden.
Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av
kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.
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Patienter som efter en sjukhusvistelse behöver fortsatt stöd från kommunen eller
landstinget ska kunna återvända hem på ett tryggt och effektivt sätt. Nu införs nya
riktlinjer för utskrivning och vårdplanering i Sörmland.
Länets invånare ska känna sig trygga med sina vård- och omsorgskontakter och
alltid få vård på rätt nivå. Det är några utgångspunkter i överenskommelsen mellan landstinget och länets kommuner som landstingsfullmäktige beslutat om. Till
överenskommelsen finns nya riktlinjer som mer detaljerat beskriver utskrivningsprocessen för olika patientgrupper.
Tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning ska bidra till att patienterna snabbt kan
återvända hem på ett tryggt sätt när en läkare har bedömt att de inte längre behöver vara på sjukhus. Syftet med riktlinjerna är att lösa många av de problem
kring utskrivning som har uppstått mellan kommunerna och landstinget hittills.
Patienter blir ofta kvar onödigt länge inom slutenvården, vilket inte är förenligt
med god och säker vård.
En av de största förändringarna är att många patienter får sitt planeringsmöte när
de har kommit hem i stället för på sjukhuset. I de allra flesta fall kommer vårdcentralen och psykiatriska öppenvårdsteam att ansvara för att samordna de insatser
som patienten behöver efter sin sjukhusvistelse.

Uppåt för Oxelösunds skolor
Oxelösund har under de senaste åren förbättrat skolresultaten för grundskolan.
I årets Öppna jämförelser, som släpptes 12 december, tog kommunen ett stort
kliv uppåt. Från plats 205 till plats 31 för kommunala skolor 2017!

gästhamnsområdet kan utvecklas fortsättnings-

tralen, Föreningsgatan.

rättar Pär Blom avslutningsvis.

ANNONS

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.

”

”
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Erbjudande 3 600 kr/mån
inkl 100/10 Mbit/s internet

En totallösning där du delar upp kostnaden i
Anslut villan för en engångskostnad på 14 500
36 månader och får tillgång till 100/10 Mbit/s
kr. Vi står för hela arbetet med grävning, fiberInternet
Vi står för hela arbetet med
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föri paketet.
renhållning.
dragning, håltagning, installation
utrustning ny driftchef
grävning, fiberdragning, håltagning, installation
samt grovåterställning av din mark.
samt grovåterställning av din mark.

Nya driftchefer klara
för fjärrvärme och renhållning
Alla priser är inklusive moms.

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

Oxelö Energis tidigare verksamhetschef Karin von Kronhelm efterträds från och med första januari 2018 av två erfarna
och kunniga medarbetare som redan var varma i kläderna och redo att axla sina nya roller. Per Koman Alm, VD på Oxelö
Energi var glad att kunna hitta rätt kompetens internt.

– Tommy och Patrik har fått nya
roller och är sedan årsskiftet
driftchefer för fjärrvärmeverksamheten respektive renhållningen. Vid denna rekrytering
hittade vi kompetensen internt
och att kunna ge förtroendet
till två befintliga medarbetare är
alltid extra roligt. I det här fallet
var beslutsprocessen enkel då
både Tommy och Patrik har
lång och gedigen erfarenhet av
sina respektive arbetsområden,
säger Per Koman Alm, VD för
Oxelö Energi.
– Båda verksamheterna står
inför spännande utmaningar då miljöfrågorna får ett allt
större fokus, berättar Per vidare. För renhållningen handlar
det närmast om att utveckla en
återbruksanläggning på återvinningscentralen och för fjärrvärmeverksamheten att börja
arbetet med ställa om produktionen i takt med att processen med masugnarna på SSAB

sannolikt kommer förändras i
framtiden.
Tommy Englund är ett välkänt
ansikte i Oxelösund och har tolv
års erfarenhet av fjärrvärmeverksamheten på Oxelö Energi. Han
ser fram emot sin nya roll och de
kommande åren då utveckling
till hållbart tänkande står i fokus.
– Det ska bli kul och utmanande att fortsätta utveckla och driva
fjärrvärmen i Oxelösund, berättar
Tommy Englund. Jag började på
fjärrvärmen 2005 och har haft
oerhört roliga och lärorika år.
Mycket fokus framöver blir att
förbättra servicen till våra fjärrvärmekunder både vad det gäller
villor och större fastigheter. Vi vill
kunna minska ledtiderna så kunderna snabbare får hjälp, men
även avhjälpa problemen snabbare och förkorta servicetiderna.
– Under året ska vi se över vår
reservkapacitet samt möjligheten
till miljövänligare bränslen i våra
reservpannor, berättar Tommy.

– Jag kommer även att jobba
med det spännande uppdraget
att se över hur fjärrvärmen i Oxelösund ska se ut i framtiden efter det att SSAB troligen kommer
ställa om till ny teknik.

driftfrågor. Många av de kollegor
jag möter inom renhållningen är
väldigt stolta över sin yrkesroll och
är därför väldigt engagerade och
positiva. Det gör det väldigt roligt
att jobba ihop!

Patrik Andersson ser fram emot
att få utveckla renhållningsverksamheten i Oxelösund. Han har
en lång erfarenhet i branschen
och vet vad arbetet innebär även
ute på fältet. Något som gett
honom både yrkesstolthet och
god kompetens.
– Jag tycker det ska bli jätteroligt och ser fram emot många
nya utmaningar i min nya roll, säger Patrik Andersson. Jag började
inom renhållningsbranschen med
att köra tunga spol- och sugbilar
för att sedan köra sopbil i Oxelösunds kommun under sju år. Att
jobba inom renhållningen är väldigt givande, det är ofta många
bollar i luften och olika uppgifter
att lösa oavsett om man kör bilen
på fältet eller jobbar med att lösa

Patrik känner stort engagemang för hållbarhet och har
planer på hur oxelösundarna
kan byta saker med varandra i
stället för att slänga dem.
– Förutom den dagliga driften försöker vi ständigt utveckla
sopsortering och återvinning. Ett
nytt jättespännande projekt som
vi jobbar med är återbruket som
vi bygger på återvinningscentralen. Det är verkligen något jag
ser fram emot att få starta. Tanken med återbruket är att oxelösundarna ska kunna lämna saker
som är i gott skick och någon
annan kan ta över och fortsätta
använda det i stället för att bara
slänga det. Planen är att återbruket ska öppna upp under
våren, avslutar Patrik Andersson.
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Fler bostäder på Femöre
Peab planerar ytterligare flerfamiljshus på
Femöre (vid kanotklubben). Förberedande
arbeten genom trädfällning har redan skett
och mark- och anläggningsarbete planeras
starta efter sommaren. Detaljplanen medger
byggnation av 6 huskroppar. Aktuell information finns på Peabs hemsida. Infarten till området kommer att bli från Fiskehamnsvägen.

Fler förskoleplatser
Det föds många nya oxelösundare, vilket är
mycket glädjande. Frösängs förskola kommer
därför att utökas från två till fyra avdelningar.
Avdelningarna planeras öppna i mars.

Nya förskolan och skolan
Bygget av ny förskola och skola i innerstaden
är det största projektet i kommunen på länge.
Den nya skolan ska ligga på gamla Häggenområdet och i den kommer att gå barn från
förskola och upp till årskurs 6. I samband med
att den nya skolan byggs ses upptagningsområdena över. Första spadtaget för nya
förskolan och skolan tas våren 2018.

Digitalisering i skolan
Från hösten 2018 kommer alla elever i
Oxelösunds kommuns förskolor och skolor få
bättre tillgång till digitala enheter och verktyg.
Från årskurs 4 innebär detta en personlig
Chromebook, och i de yngre åldrarna innebär
det att eleverna alltid kommer ha tillgång till
en digital enhet. Utöver detta ser kommunen
över utbudet av olika digitala tjänster för att
stödja det pedagogiska arbetet på enheterna.

Nya omklädningsrum
och lägerboende
Den nya anläggningen på Ramdalens idrottsplats beräknas vara klar till hösten. Den består
av fyra omklädningsrum och två sovsalar med
plats för tjugo personer vardera. Det kommer
även att finnas en samlingssal och ett kök.

Park och odling på Frösängs gärde
Kommunen ska rusta upp och skapa en parkanläggning av Frösängs gärde. På de i dag
öppna stora gräsytorna planeras bland annat för
ett område med odlingslotter. Det kommer även
ske en översyn av gång- och cykelvägarna
samt olika planteringar och träd. Möjligheten att
skapa en bäck eller vattenspegel utreds också.

Inflyttningsbar företagsmark
i Sundsör
Vi gör i ordning bra inflyttningsbar företagsmark. I en första omgång blir det en tomt
på 7 000 m² i Sundsörsområdet.
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På gång
i Oxelösund
2018

ANNONS

Gatubelysning byts
till LED-belysning
I år börjar vi byta ut gatubelysningen till
LED-belysning. Det sparar energi och
underhållskostnader samt ger en bättre
ljuskvalitet.

”

Från hösten 2018
kommer alla elever
i Oxelösunds kommuns
förskolor och skolor få
bättre tillgång till digitala
enheter och verktyg.

Småbåtshamnar
och gästhamnar ses över
I dag är beläggningsgraden på småbåtshamnarna 68%, vilket betyder att nästan
en tredjedel av båtplatserna står tomma.
Stenvikshamnen läggs ner efter säsongen
2018, och en fördjupad studie av hur det
kan se ut i Stenvikshamnen blir klar i mars
2018. Vi vill utveckla det till en plats för bad
och rekreation både dag- och kvällstid.

Gång- och cykelvägar rustas upp
Under året kommer gång- och cykelvägar
att rustas upp. Det blir också nya cykelfält från Baravägen in mot innerstaden,
och mot järnverket utefter Aspaleden.

Anslutningsväg till Truck Stop
Under året kommer det byggas en ny
anslutningsväg till Sundsörs industriområde. Vägen kommer att gå från Aspaleden till Verkstadsgatan (Truck Stop).
I samband med det kommer även
gång- och cykelvägen att rustas upp.

Återbruket

På återvinningscentralen öppnar Återbruket senare i vår. Tanken är att du som
oxelösundare ska kunna skänka det du
inte längre behöver, men även hämta
saker som du har användning av helt
utan kostnad. I Återbruket kan du lämna
allt från kläder, skor, böcker, prydnadssaker till möbler. Sakerna måste vara hela
och rena. Redan i dag kan du lämna och
hämta cyklar på Återbruket, så ett antal
cyklar har redan fått nya glada ägare.

Ny restauratör på Jogersö
Ny restauratör på Jogersö Restaurang
& Konferens (tidigare Källan Restaurang
& Café) är Camilla Westin och Patrik
Woss genom sitt företag Skavsta Golf
& Event. Jogersö Camping och Skavsta
Golf & Event är överens om ett gemensamt arbete för att utveckla sina respektive verksamheter på Jogersö.

www.oxelosund.se
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Bli årets stora

Stryktipsmästare!
Nu är det dags igen att tävla om
titeln ”Årets Stryktipsmästare”.
Första omgången blir lördag 3
februari och sista omgången
lördag 10 mars. Totalt sex lördagar,
varav fem veckors resultat räknas.

Du får räkna bort det sämsta
resultatet. Vid lika antal rätt
efter fem omgångar vinner
den som haft flest rätt vid en
enskild tipsomgång.

Så gör du för
att vara med i
Stryktipsmästerskapen!
Lämna ditt 64-raderssystem med
sex halvgarderingar och anmäl
dig i vår spelbutik. Följ tävlingen i
spelbutiken, vi annonserar löpande
ut resultat och informerar om
tävlingen. Denna tävling gäller
endast i vår butik.

Stryktipsmästerskapen går in på
sin 16:e säsong. Ta chansen och
var med i år och utmana förra
årets vinnare Kåre Wartiainen.

ICA Kvantum kan i samarbete med Svenska Spel
erbjuda fantastiska priser även i årets tävling.
Så förutom äran, är det detta som står på spel:
1:a pris: 2 biljetter till landskamp SverigeDanmark, 2 juni på Friends Arena.

Tidigare stryktipsmästare

(Fredrik Björklund, ICA
Kvantum, hade en
poäng mer men deltog
utom tävlan)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Vinnaren 2017, Kåre Wartiainen
gratuleras av Fredrik Björklund

Fantastiska priser även i år!

Tävla med tjejerna och Fredrik i Förbutiken i ”Årets Stryktipsmästare”

2002 Gösta Börne
2003 Lars Svedlind
och Britt Hjelm

UTMANA
S
2017-ÅR !
mästare

Britt Hjelm
Valdemar Manninen
Per Palm
Jenny Kedén
Lars Svedlind
Bernt Andersson

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017

Peter Renfors
Tobias Fröberg
Totti
Bertil Magnusson
Jussi Helmersson
Christer Andersson
Kåre Wartiainen
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2:a pris: 2 biljetter till allsvensk fotbollsmatch 		
med IFK Norrköping på Östgötaporten
under 2018.
3:e pris: 4 biljetter till valfri SSK hemmamatch
säsongen 2018-2019.

