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Vinn biljetter till
musikalen Aladdin

 

 

Årets trevligaste
butikssäljare i
Oxelösund
Sidan 26

Sidan 2
Sidan 12-13



Allt bidrar till vad kyrkan kallar ”Räddnings-
plankan” och Gungbrädan” och som är en akut 
hjälpkassa för behövande i Oxelösund. 

Som ordförande i arrangerande Centrum-
föreningen är jag otroligt stolt och tacksam över 
alla som är med och stöttar och arbetar med 
arrangemanget. Det finns många vardagshjältar 
runt omkring oss.
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Ansvarig utgivare
Torbjörn Dahlström
070 433 433 2
tobbe@media-mix.nu

Torbjörn Dahlström

MAGASINET - en produkt av 

Mediamix Event & Media

Nästa nummer: 28/1 2018
På omslaget: Ahmad Eid
Tryck: Strokirk-Landströms
Distribution: Svensk Direktreklam

Magasinet istribueras till hushåll i  Nyköping 
och Oxelösund med omnejd samt finns i ställ 
i Nyköping och Oxelösund. 
Magasinet är politiskt- och religiöst oberoende. 
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Hemgårdsvägen 6 • 611 10 Nyköping
Tel 0155-21 19 00 • Öppet: Mån-fre 9-18 
Lör 10-13 • www.golvmaterial.se

Vi säljer och monterar kök, badrum, golv, kakel och klinker!
På Golvmaterial i Nyköping är vi inte bara experter på golv. Vi kan dessutom det mesta om kök, kakel och 
våtutrymmen. Och vill du inte göra jobbet själv så hjälper våra duktiga hantverkare gärna till. Med fasta offerter, 
ROT-avdrag, gratis hembesök och professionella yrkesmän kan du vara säker på att ditt hem blir exakt så fint 
som du tänkt dig och exakt till det priset som vi har kommit överens om.

Se vår stora 

utställning!

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

Vi önskar alla  God Jul 
& Gott Nytt År!
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Oxelösunds 

Centrumförening

Julavslutning 
Oxelösunds Centrumförening

Måndag 12 december 18.30

”En försmak av julen”
Källan Restaurang 

En försmak av årets julbord inklusive 
1 glas vin/1 öl /Alkoholfritt alternativ 300:-

Medlemsmöte
Musikunderhållning

Musikquizz

Anmälan till Mathias senast fredag 9 december

Välkomna! 
Styrelsen

Välkommen på julavslutning!
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MAGASINET - en produkt av 

Mediamix Event & Media

Nästa nummer: 29/1 2017
Omslagsfoto: Adobe Stock 

På omslaget: Jultomten
Tryck: Strokirk-Landströms
Distribution: Svensk Direktreklam
Upplaga: 30.000, distribueras till 
hushåll i  Nyköping och Oxelösund 

med omnejd samt finns i ställ i 
Nyköping och Oxelösund. Magasinet 
är politiskt- och religiöst oberoende. 
Vid utebliven tidning, ring SDR 
på 011-19 72 50.

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

LEIF ”DALA” DAHLSTRÖM
Försäljning
070 722 04 19
dala@media-mix.nu 

Tack för det gångna året!

Torbjörn Dahlström

Ett händelserikt och omtumlande år 
närmar sig sitt slut. I över 20 år har 
jag producerat gratistidningar i Ox-
elösund och Nyköping. En bransch 
som gått upp och ner och orsakat 
både glädje och sorg i mitt dagliga 
arbete. Mycket har förändrats under 
20 år, konsten har varit att hela ti-
den ha modet att tänka i nya banor 
och anpassa sig efter marknaden. 
Nu siktar vi framåt — och knyter ett 
nytt koncept till vår tidning. 

Efter nyår startar vi Club Arena, där 
arenan är musik- och idrottslivet i 
Nyköping och Oxelösund. Tillsam-
mans med våra annonsörer fokuse-
rar vi på två av mina och min brors 
största intressen, musik och idrott.

Genom mitt jobb har jag förmå-
nen att få träffa och prata med 
många spännande och intressanta 
människor. Att få ta del av deras 
bakgrund och vardag är enormt in-
spirerande. Vi har många vardags-
hjältar runt omkring oss i Nyköping 
och Oxelösund. I det här numret 
träffar ni en entreprenör som trots 
55 år i branschen och hög ålder 
smider nya planer för sitt framtida 
företagande. Oerhört imponerande 
och inspirerande.

I somras kunde våra läsare ta del 
av min brors bekymmer med sin 
alkoholism. Jag vill rikta ett stort 
tack för all den välvilja och upp-
muntran min bror och jag fått, dels 

för att vi öppet berättade om situa-
tionen, och dels för att vi åter igen 
arbetar ihop. 

Till sist, ett stort personligt tack till 
alla samarbetspartner, kunder, lä-
sare och goda vänner för det stöd ni 
visat mig under året. Ingen nämnd, 
ingen glömd. 

Jag önskar alla en riktigt God Jul 
och Gott Nytt År. 
Vi hörs och ses 2017!

SANNA WALKER
Layout/Art Director
076 403 62 62
sannaw@media-mix.nu

Mediamix-tomten har flyttat in till Östra Kyrkogatan 24 i Nyköping och vill gärna se dig som gäst

tisdag 20 december 18.30. Vi avnjuter Connys berömda Skärgårdsbuffet, dricker något gott till det, 

sjunger tillsammans traditionella julsånger, och givetvis, Oxelösundsvisan. 

Allt i sann oxelösundsanda!

   Tacksam för svar senast onsdag 15 december.
   
   Hälsningar

   /Tobbe

   

En gång är ingen gång. Två gånger skapar en tradition. Därför vill Mediamix-tomten bjuda in 
till julavslutning tisdag 19 december 18.30. Plats: Ö Kyrkogatan 24 i Nyköping. 

Vi äter och dricker gott, och nytt för i år är en historisk frågesports-vandring kring Mediamix tid 
i Oxelösund, från år 2000 och framåt. Svarar man rätt på frågorna får man chansen att välja en 
egen låt ur vår levande jukebox. 

Och sist, men inte minst, givetvis sjunger vi Oxelösundsvisan tillsammans. 

Allt i sann oxelösundsanda!

Tacksam för svar senast 15 december.

Hälsningar

/Tobbe

Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71 

Norrköping
Drottninggatan 14
011-13 18 88

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

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

RABATT
1000:-
PROGRESSIVA GLAS

BASIC
2000:-

BRA
4000:-

NU 3000:-

BÄST
6000:-

NU 5000:-

BÄTTRE
5000:-

NU 4000:-

Kom in, så berättar 
vi mer om våra 
erbjudanden!

KONTAKTLINSKUND

475:- RABATT
PÅ GLASÖGON

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

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

VÄRDECHECK synundersökning

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

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

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

MÄRKESBÅGAR
FAST PRIS 500:-

LAGERRENSNING 
INFÖR 2018 ÅRS 
NYHETER!

Ett tack till alla vardagshjältar!
Ringde min gode vän Bosse Hermansson och 
frågade hur läget var. 
- Tack jag mår bra, men världen mår sämre, 
blev hans svar. 

Vad Bosse får uppleva vardagligen i sitt arbete 
som vice ordförande i Röda Korset Sverige har 
vi säkert svårt att ta in. Det finns massor av 
människor i hela världen som utsätts för ett 
omänskligt lidande. Men det finns också många 
människor som står beredda att hjälpa till och 
göra vad man kan, både lokalt och internatio-
nellt. Bosse är en av dom. 

Lions Club i Oxelösund är ett annat exempel. 
Du kan läsa om deras verksamhet i detta num-
mer. Ytterligare ett exempel där många bestäm-
mer sig för att hjälpa till och samla in resurser 
till dom som behöver hjälp är Ljus & Värme som 
arrangerades i Oxelösund i början av december. 

Julmarknad och massor av aktiviteter på Koor-
dinaten i Oxelösund och en konsert i kyrkan. 
Paketlotteri i ICAs regi. Handlare som ger del av 
dagskassan. Hyra från knallar.

Vi kan inte påverka 
allt omkring oss i vår 
värld, men vi kan göra 
vad vi kan för att ta 
hand om och umgås 
med  våra nära och 
kära. 

Med dessa ord vill jag 
önska alla läsare, an-
nonsörer och samar-
betspartner en God jul 
samt ett Gott nytt år! 

God Jul önskar 

Magasinet delar ut tio julklappar i form av 
biljetter till ”Äventyret Aladdin” som spelas 
på Rosvalla i Nyköping den 14 januari 2018.

Skicka ett mejl till tobbe@media-mix.nu och 
berätta om du gjort något särskilt bra under 
2017, så kan du vara en av dom som får  en 
julklapp. Fem personer får två biljetter var. 
 

Nyköping/Oxelösund
Magasinet
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För dig som är lite äldre
– Hos oss får du en egen veteran som gör 

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

EN KONTAKT – ALL KOMPETENS

Bemanning

HantverkHemmet

Trädgård

DRÖSE & NORBERG PRESENTERAR MUSIKALEN

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

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

”Hos oss finns all kompetens 
under samma tak”
Sätter du stort värde i aktiv förvaltning av din förmögenhet 
och ett nära samarbete med din placerings rådgivare?  
I vårt Guldekenerbjudande får du tillgång till 
spets kompetens i placeringsfrågor, samt bankens 
samlade specialistkompetens såsom 
försäkrings specialister och familjejurister.  
Varmt välkommen in till oss i Nyköping!
 

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

David Fransson
Rådgivare Guldeken    

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det vill säga bra på att hänga folk i haserna.

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

Det är nu inget karaktärsdrag jag är känd för.

 

 
 

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

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

Kallas wheatenrycket. Tokryck.

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

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

Königs kåseri

Sköterska med stenkoll

ELDSJÄL 1 – ELDSJÄL 3 –  ELDSJÄL 2  – 

Hon är vad 
tacksamma 

patienter bru-
kar kalla en  

ängel.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

Fake news. Ortsbladet säger sig i egna annon-
ser vara den enda garanten för sanningen. 

Friskvård. Nyköpings lasarett. Vårdköerna är 
så långa att tre fjärdedelar av alla sjuka hinner 
tillfriskna innan det första patientbesöket.

Glesbygdskavaj. Fleecetröja.
Hjultomte. Finansminister Magdalena An-

dersson, S, delar ut premier till alla köpare av 
elcyklar.

Hyvens kille. Kommundirektören 
Erik Carlgren erbjöd sig att tumma 
på offentlighetslagen och smussla 
undan ett kritiskt mejl från en frisko-
lerektor för att innehållet inte skulle 
komma till allmänhetens kännedom. 
Det ansåg Justitiekanslern, JK, vara 
ett alltför generöst förslag och gav 
den överdrivet tjänstvillige kommun-
direktören en skarp åthutning.

Ikeamonarki. När ofrälse man eller 
kvinna genom äktenskap förenar sig 
med den Bernadottska ätten.

Julgransplundring. Skogsskövling.
Kommunikatör. Tidstypisk pappersvändare 

som gör tydligt avtryck. Huvudsakligen på löne-
budgeten inom stat, kommun och landsting.

Kompetensväxling. Överföring av dåliga 
egenskaper från den äldre generationen till den 
yngre dito.

Landstingsbakelse. Skorpa. Undfägnas in-
lagda sjukhuspatienter till kvällsfikat.

Lustiga huset. Myntan på Arnö. Äldre- och 
trygghetsboende med modern elektronik och  
samma funktionalitet som Pang i bygget.

Mansgris. Galt (Honan kallas sugga).
Naturreservat. Kommunskötta Ramdalens 

Idrottsplats bjuder under växtsäsongen på fina 
botaniska exkursioner med sin rika flora av 
ogräsarter som maskros, kvickrot och kirskål. 

Nunnesaft. Klosterlikör. 
Oxelösundsmatta. Slanguttryck bland hamn-

stadens manfolk för riklig behåring på bröstet. 
Piikkihiihtäja. Sprutskidåkare.
(Här har Reijo, en bekantskap på långt håll, varit 

framme och flikat in ett finskt nyord.)
Papperskorgsmodellen (äldr.benämn. Nykö-

pingsmodellen). Nyköpings högstadium halkar 
bakåt i såväl Skolverkets som Lärarförbundets 
rankingtabeller men håller sig väl framme när 
det gäller antalet uppeldade papperspellar.

Quiz. Körkortsteori. 
Renforsare. Myntat efter vänsterpartiets 

försteman i Oxelösund, Patrik Renfors, när han 
beskrev stadens Folkets hus som ett tillhåll för 
autokratiska element. Ett tillkännagivande utan 
hyllningar från vare sig plebejer eller patricier. 

Ruckleberry inn. Tuna motell.
Sneakerspommac. Fotsvett.
Stafettläkare. Idrottsskadespecialist.
Tantvarning. Slätar ut julklappspapper för att 

spara och använda även nästa  jul.
Tungviktsmöte. Oxelösunds kommun vs. Åke 

Holmström. Inget byggnadsärende är för trivialt 
för att kommunen ska starta en träta med kust-
stadens kreative och knipsluge fastighetsspamp. 

Undercover. (sv. hemlig) Deal mellan provinsiell 
sparbank och dess förre bankdirektör, påkom-
men med överdådliga representationsvanor.

Valspråk. ”När jag vill träffa folk åker jag inte 
taxi”, låter kommunalrådet Urban Granström, S, 
meddela valmanskåren på sitt twitterkonto.

Vattensportens hus. Mycket vat-
ten, lite sport. 

WC. Teknisk utveckling av den  
latringrop som förr grävdes och 
frekventerades av soldater i fält.

XXXL. Bokstavsbeteckning för 
midjevidden på män med livslång 
aversion mot all form av kropps-
aktivitet allt sedan skolgympan.

Ytterrock. Vänsteryttern 
Lennart ”Nacka” Skoglunds  
låt ”Vi hänger me`”. Inspelad 
efter VM i Sverige 1958.

Zlatanparfym. Tigerbalsam.
Ålahue. (sv. dumhuvud). 

Dialektalt ord som brukas 
i Skåne.  Användbart i säll-
skapsbridge när din käresta 
och spelpartner lagt fel kort: 
”Du ei ett riktet ålahoe du”.  

Äsch! Advekat reaktion vid 
skrapande av en Trisslott samt 
i arla morgonstund när gröten 
bränts vid i kastrullen.

Ölandsmentalitet. Alvaret.

Königs kåseri

Ordordning

SNILLRIK 1 – Lena Ahlgren
63-åriga Lena lämnade in ett med-
borgarförslag till Nyköpings kommun 
om en flytt av Tekniska divisionen 
från Lennings väg  till Schneider 
Electrics fastighet på Arnö. Bifölls.

SNILLRIK 3 –  Marie-Louise Holm
70-åriga Marie-Louise lämnade in ett 
medborgarförslag till Nyköpings kom-
mun om någon form av klocka, till gagn 
för aktiva och publik, på fasaden vid 
entrén till Rosvalla arenor. Bifölls.  

SNILLRIK 2 – Hilbert Christensen 
84-årige Hilbert lämnade in ett med-
borgarförslag till Nyköpings kommun 
med en idé om att utse en jourhavande 
cyklist med uppgift att hålla koll på cy-
kelvägnätet inom kommunen. Avslogs. 

Vissa ord 
suddas med 
åren ut ur 
språket.  

Det är viktigt att ha ordning på orden. 
Annars stannar Sverige.
Det har det redan gjort, inflikar månne tåg-

pendlare med årskort på SJ.
Vad jag vill komma till är nödvändigheten av 

att hålla sig ajour med den svenska ordboken.
Eller i alla fall betydelsen av orden.
Tidigare hörde det till konventionen i borger-

liga hem att frun i huset varskodde 
husan om att ”Lilla fröken Ruth kan 
servera middagen klockan sex”. 

Tilläggas ska att tilltalet ”lilla” inte 
var illa ment utan allmänt rådande.

Oavsett husans fysiska figur.
I våra dagar säger vi enbart Rut.
Den tjänsten innefattar tillika upp-

sättning och nedtagning av gardiner.
Själva gardinstången måste man 

däremot skruva upp eller ta ned själv. 
Förr om jularna pulsade likaså husfar  

ut i storskogen med yxan på axeln och 
högg familjens gran direkt på rot. 

Det var visserligen stöld. Men ändå.
Nu nyttjar vi istället Rot. Helt lagligt.
Vissa ord suddas med åren ut ur språket. 

Ibland av rent praktiska skäl.
Till exempel fortkomstledamöter! Det kan vara 

ett knepigt ord att begagna sig av.
Det är onekligen enklare att stava till ben.
Gissningsvis är det heller inga unga damer 

som skulle uppskatta, eller ens uppfatta, en 
komplimang som: Snygga fortkomstledamöter!

Där är måhända ett bättre alternativ spiror.
Här publicerar kåsören ett urval egna nyord 

2017 jämte definitionen av orden med förbehål-
let att enstaka ord förstås kan ses som mer 
taktlösa än ett gott tillskott till svenska språket:

Amsaga. Vallöfte.
Bilstyling. Majblomma på kofångaren.
Caffelatte. Vuxenvälling.
Dacapo. 1. Höga landstingschefer i Sörmland 

inkasserar svindlande löner och lönelyft. 2. Nyå-
kers pepparkakor. Bäst i test i år igen.

Dopnamn. Therese Johaug.
Den svenska modellen. Anita Ekberg.
Elfenbenstorn. Vita huset. Landstinget Sörm-

lands residens och centrum för hälsobringande 
klokskap. Den vita stenbyggnaden inhyste på 
1800-talet Nyköpings kronohospital. Inga andra 
jämförelser därutöver.

Ordordning utan Skoglund.indd   1 2017-12-09   16:51
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Ahmad Eid 
- årets företagare i Nyköping

TEXT: TORBJÖRN DAHLSTRÖM    FOTO: EMANUEL FRÖBERG

Nyfiken på - ett samtal med

Han har på kort tid skapat ett företag som det 
senaste året mer än fördubblat omsättningen. 
Ahmad Eid driver Be Good Sweden AB och 
utsågs till Årets Företagare i Nyköping 2017. 
Men livet har inte alltid varit en fram-
gångssaga för Ahmad. Låt oss börja 
från början.

Ahmad var fem år när han
kom till Sverige och Leksand
som flykting från Förenade
Arabemiraten. Fadern, som
ursprungligen kom från Palestina,
arbetade med export och import
mellan Sverige och hemlandet. Så
kontakten med Sverige fanns sedan
tidigare.
- Jag växte upp i Skara där jag gick i skola upp 
till sjätte klass, minns Ahmad.

1995 hände något som har präglat mycket av 
Ahmads uppväxt.
- Min far och mor skilde sig. Jag och mina fyra 
bröder flyttade med min mor till Nyköping. Det 
var en tuff  tid för familjen. Vi hade inte mycket 
pengar men jag brukar säga att vi var rika på 
kärlek.

Ahmad kände tidigt ett ansvar att hjälpa till 
med försörjningen.
- Vi hade det tufft med ekonomin, och tyvärr 
spårade jag ur och ägnade mig åt dumheter. 
Jag var en riktig bråkstake i yngre år.

När Ahmad gick sista året på gymnasiet 
började hans äldre bror på universitetet i 
Luleå.
 - Nu måste du hjälpa till och försörja familjen 
var hans budskap. Jag sökte jobb parallellt
med skolarbetet och började åka runt och sälja 
dammsugare. Tyvärr visade det sig att jag 
arbetade åt en oseriös arbetsgivare. Jag fick 
ingen lön, men jag fick en nyttig erfarenhet, och 
jag upptäckte att jag trivdes med att jobba som 
säljare.

Efter gymnasiet sökte Ahmad nya jobb och 
hamnade hos Transcom i Norrköping.
- Det gick bra, mycket bra. Jag var en duktig 
säljare och valdes bland annat till “Årets 
säljare”, fick i uppdarg att åka till Barcelona och 
jobba på World Trade Center, företagets kontor 
där och fick mer och mer förtroende.

I början av sin vistelse i Barcelona skickade 
Ahmad hem pengar till familjen i Nyköping 
varje månad. Men livet i Barcelona fick ett 
hastigt slut.

- Fester och annat tog över min vardag 
och när jag “upptäckte” att jag 

slutade skicka pengar till familjen 
bestämde jag mig för att sluta
och flytta hem till Sverige, 
berättar Ahmad känslosamt.

Ryktet om att det fanns en 
ovanligt talangfull säljare i den

20-åriga ynglingen hade spritt 
sig. Väl hemma i Sverige igen fick

Ahmad många jobberbjudanden.

- Jag fick jobb i Stockholm och började tjäna 
stora pengar. Vid den här tiden började
jag känna drivkraften och viljan att jobba i 
egen regi. Jag hade ingen mer utbildning än 
gymnasiet, men visste att jag var en duktig 
säljare. Tillsammans med några kompisar med 
liknande bakgrund startade jag mitt första 
företag. Jag ville bli något, göra min mamma 
stolt och mötas av samma respekt som min 
äldre bror.

Unga hungriga kompisar som levde 
som en stor familj och satsade allt 
på sitt jobb och företag.
- Företaget gick bra, mycket bra. Vi 
var till slut över 100 anställda och 
hade 11 kontor runt om i landet. 
2011 omsatte vi 200 miljoner. Då 
beslutade vi att det var dags att sälja 
företaget.

Nu flyttade Ahmad tillbaka till Nyköping och 
började fundera på framtiden.
- Vad ska jag göra nu? Jag var ju inte last-
gammal och var tryggad ekonomiskt efter 
försäljningen av vårt företag.

En kompis kom med ett förslag.
- Ta fram ett mineralvatten som räddar liv, var 
hans affärsförslag. Vi startade tillsammans 
“Be Good Mineralvatten”. Jag hade en 
sysselsättning, men vi fick en tuff  start.

Kollegan gav upp, och Ahmad bestämde sig för 
att köpa ut honom och plocka fram envisheten 
och entreprenören. Ett misslyckande fanns inte 
på kartan.

- Jag bestämde mig för att det skulle gå bra. 
Det blev långa arbetsdagar, jag gjorde allt, sålde, 
packade varor, levererade och fakturerade. Där 
var stödet från min fru väldigt viktigt. Hon har 
varit med under hela min resa med Be good.

Ahmad lärde sig livsmedelsbranschen, fick 
förtroende hos leverantörerna och sakta men 
säkert började det ta fart.
- Vi kom in på träningsanläggningarna, det 
byggde vår grund. Sedan träffade jag Hans 
Wiberg , som har ett stort intresse för träning 
och hälsa, och har mycket kontakter inom 
fitnessbranschen. April 2016 lyckades jag 
övertala Hans att kliva in i bolaget, nu var vi 
två personer som gav järnet och sålde våra 
produkter.

Hårt arbete har gett resultat. 2016 omsatte 
företaget 15 miljoner, prognosen för 2017 
pekar på 31 miljoner.
- Jag räknar med att dubbla omsättningen även 
2018, säger Ahmad. Förutom mineralvatten har 
vi nu mellan 3-400 olika artiklar inom träning 
och hälsa. Det finns en stor utvecklingspotential 
och vi tittar bland annat på möjligheten att 

bygga ut våra lokaler.

Försäljning inom så många områden 
och så många produkter. Ahmad 
har en klar uppfattning om vad 
som krävs.
- Jag anställer alltid efter personlig-

het. Det viktigaste är att ha drivet, 
viljan, hunger och envishet. Att aldrig 

ge upp och vara beredd att göra jobbet.

Ahmads yngsta bror spelar idag allsvensk 
fotboll i Kalmar, men fick sin fotbollsuppfostran 
i Nyköpings BIS.
- Jag började engagera mig i styrelsearbetet
i Bissarna när min bror spelade. När hela 
styrelsen avgick i våras fick jag frågan från 
några av veteranerna i klubben om jag kunde 
tänka mig att bli ordförande. Jag accepterade 
och efter det har det varit en turbulent tid där 
fokus har varit att få en ekonomi i balans.

Ahmad ger ett extremt lugnt och ödmjukt 
intryck och pratar mycket om hur viktig 
familjen är.
- Jag är ödmjuk inför livet och kommer aldrig att 
vara tillräckligt tacksam över vad vår mor gjorde 

Hur svårt 
kan det va?

för oss barn under vår uppväxt. Det hon gjort 
går inte att återgälda.

Arbete och familj tar en stor del av Ahmads 
vardag, men det finns lite utrymme för andra 
intressen.
- Jag spelar gärna golf  och lyssnar mycket på 
musik. Det hjälper mig att rensa tankarna. 
Sedan älskar jag att laga mat, även om det bara 
blir på helgerna. Då är jag kung i köket, säger 
Ahmad och ler. Jag tillbringar mycket tid med 
min familj på helgerna, det är viktigt för mig.

Favoriträtten är självklar.
- Pasta i olika former, skaldjur, kyckling och kött 
till exempel.

Vi avslutar vårt långa samtal.

Ahmad Eid kommer att fortsätta träffa nya 
människor och göra nya affärer. En tuff  uppväxt 
har format honom och skapat en stor ödmjukhet 
blandat med en orubblig målmedvetenhet och 
envishet där ordet misslyckande inte ingår i 
hans vokabulär.

För en entreprenör som arbetat med egna 
företag i 27 år blev samtalet en riktig vitamin-
injektion.

- Tack för en trevlig och lärorik pratstund och 
lycka till med dina framtida planer blir mitt 
slutord till årets företagare i Nyköping, Ahmad 
Eid.



December månad är reflektionens och 
omtankens tid för mig, en tid då jag i 
lugn och ro vill vara med de jag tycker 
om. Det är också en högtid då vi alla 
verkligen kan bidra till att fler kan 
omges av en givande omgivning. 

När jag går omkring i min vardagliga verklighet 
så tycker jag mig se att det blir fler och fler som 
ger sig, det vill säga ger av sig själva och sin dyrbara 
tid i stället för dyra paket. Visst finns det glädje i att få 
saker, men inte bara för sakens skull. Att paketera sig själv 
kan bli det nya sättet att presentera sig själv, att ge sig själv 
som present. 
   Innan det är dags för julledighet så finns det kanske en  
del högar som ska tas om hand. De olika högarnas tillkomst 
är nästintill magisk tycker jag. Det börjar med något litet 
som sedan förökar sig till något majestätiskt, oavsett vad  

högarna består av. Jag tar oftast hjälp av mina  
vänner bokstäverna när något ska begripas på  

ett djupare plan, väljer en mening och gör om 
den litegrann så att den bidrar till det jag vill 
uppnå. Exempelvis meningen ”Jag lägger det 
här så länge” har du nog sagt någon gång.  
Ta nu bort ordet ”så” i den meningen och säg 
i stället ”Jag lägger det här länge” nästa gång 

du bär på något som ska placeras någonstans. 
Tänk vad ett litet ord i en mening kan förädla 

budskapet och påverka våra beteenden! 

Ett annat sätt är att ha en högtid varje månad, en priori-
terad tidpunkt då du tar hand om alla de högar som valt 
att ha sin uppväxt på diverse bord, bänkar och andra ytor. 
När du har sorterat klart och lämnat det du inte behöver till 
återvinningen så kan du messa någon att du är högfärdig 
och därefter högavlöna dig själv genom att göra något du 
tycker extra mycket om. Jag har valt att formulera det såhär 
i en aforism: ”På skrivbordet är det bra om varje hög är låg, 
annars kan du bli det”
   Hjulen uppfanns för att få det gå runt, men runt jul snurrar 
det ibland lite för fort och det kan göra att vissa lider mot 
jul och har svårt att få det gå runt. Under årens lopp har jag 
inte medverkat i något lopp där man ska ha spring i benen, 
framförallt inte runt jul. Jag har inte ens haft en hund som 
löper. Som företagare har jag dock fått ta en hel del löpan-
de beslut för att hinna med de mest springande punkterna. 
Vasaloppet, ICA-loppet och E4-loppet är några kända lopp 
som även jag känner till och det sistnämnda bytte nyligen 
namn till Broloppet efter att den nya bron i Sundsvall var 
invigd. Ibland kan det kännas som att loppet är kört innan 
det ens har startat som till exempel när det är dags att rensa 
avloppet. Ett av de vanligaste loppen, som jag hoppas att 
många löper stor chans att få uppleva, brukar jag kalla för 
Brö´loppet. Det är till för alla kärlekspar som har valt att 
löpa linan ut och vill visa omvärlden att de tillsammans vill 
dela ansvaret för brödfödan.

Tiden före jul känns nästan som ett gatlopp, som en 
årligen återkommande klassiker där vissa tjuvstartar redan 
i slutet av oktober, men det är numera helt ok. Jag läste 
nämligen en artikel där det stod att de som pyntar tidigt är 
lyckligare än de som väntar tills närmare julafton, så nästa år 
kanske det säljs julpynt till sensommarens grillfester. Ordet 
advent betyder dock att vänta, så vi kanske kan vänta med 
att införa en ny sorts adventstid före advent. Ordet ”pynta” 
är för övrigt även ett mycket välanvänt och välpassande 
slangord för att betala, i alla fall i Stockholm, eftersom julen 
kan bli rätt kostsam för många. Vem pyntade julfesten? 
   Julen är en givande högtid så nu är det hög tid att ge  
mitt julklappstips! Ge varandra varma julklappar på kinderna,  
håll om och håll av varandra, krama så många ni kan!  
Låt oss tillsammans ordna en hållbar och krammärkt jul!

Högfärdiga  
högtider

Ha en högtid 
varje månad.

Anna 
Källdén

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

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70

ÖPPETTIDER:

VÄLJ EN SÅ MYCKET BÄTTRE BIL

TOYOTA C-HR OCH RAV4 ELHYBRID X EDITION

NYKÖPING, 

INDUSTRIGATAN 10,  

Tel: 0155-21 71 70  

 

 

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

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

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

Läs mer om XEDITION och våra erbjudanden på toyota.se

VÄLJ EN SÅ MYCKET BÄTTRE BIL

TOYOTA C-HR OCH RAV4 ELHYBRID X EDITION

NYKÖPING, 

INDUSTRIGATAN 10,  

Tel: 0155-21 71 70  

Välkommen på Öppet Hus hos din 

Toyotahandlare den 17-19 november.  
 

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

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

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

Grattis Winnie Nilsson från Nyköping, som vann 
två biljetter till Äventyret Aladdin, Rosvalla 14 januari 2018

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

0155-24 62 28 • www.ostermalma.seFo
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Välkommen till 
Öster Malma
LUNCH Mån–fre kl 11.30 – 14.

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

AFTERNOON TEA Den 20 jan  
är det återigen dags för vår omtyckta 
tebjudning i slottet. Perfekt att ge 
som julklapp! Fler tips på hemsidan.

SLOTTSMIDDAG Avnjut en härlig 
middag med vilt på tallriken!  
Lördagarna 17 mars och 14 april.

KONFERENS fr 1.335:- ex moms 
per person.

För mer info och tider besök hemsidan.

God Jul & 

Gott nytt år!
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TEXT OCH FOTO MALÉN ENEBERG

Nya kistplatser. Ny teknik. Bättre utrymmen 
för personalen. Snart är ombyggnationen på 
krematoriet i Nyköping klar. Snart monteras en 
glasvägg, som förbättrar anhörigas möjligheter 
att närvara vid kremeringen.  

GEMENSKAPENS JUL.Nyköpings församling  
arrangerar Gemenskapens jul. 
På självaste julafton, mellan  
12 och 15, blir det julbön, 
julbord och gemenskap  
i S:t Nicolai församlingshem. 
Kostnad: 100 kronor (gratis 
för barn under 18 år).  
Anmälan senast 19 december 
till husmor på 0155-751 85.

En vecka innan jul… 

Det kunde 
nog bli en 

god jul trots 
allt.

          an vaknade mitt i natten. 
          Satte sig spikrak upp  
          i sängen. Det hade plötsligt 
          kommit över honom, att det 
          bara var en vecka kvar till jul.
    Listan på allt som skulle göras 
var lång. Men det var inte det som 
hade stört hans sömn. Nej, det var 
att hon inte var där längre, hon 
som han hade delat allt med, hon 
som alltid hade funnits vid hans 
sida. Inför varje jul hade hon pla-
nerat, fixat och strålat ikapp med 
stjärnan i granens topp. Nu var  
han ensam.
    De tummade kokböckerna 
kom fram varje år och lotsade 
henne genom julmatsförberedel-
serna. Nu hade han läst recepten 
där lapparna satt. Men det som 
hade varit så enkelt för henne var 
för honom en samling obegrip-
liga siffor och bokstäver. Nej, 
julmaten fick vara. Ett litet inköp 
på affären fick duga. Han skulle 
ju i alla fall vara ensam. De andra, 
de hade inte tid att komma. Det 
passade inte in i deras livspussel, 
hade de sagt.
    Hur skulle han göra med lådan 
på vinden? Han hade vridit och 
vänt på saken. Den var både tung 
och svår att få ner. När de var två 
om det hade det fungerat… 
    Och hur skulle juldukarna 
strykas? Det var något med 
prickarna på strykjärnet 
som han inte riktigt förstod. 
Kanske bäst att låta det vara. 
Dukarna var ju arvegods, 
som han ville vara rädd om. 

    Plötsligt slog klockradion igång. 
Han hade visst somnat om i alla 
fall. Sömndrucken letade han efter 
glasögonen. Halv åtta. Hade han 
sovit så länge? Det var länge sedan 
han gjorde det sist.
    Han hämtade sin morgon-
tidning. Samma gamla nyheter, 
tänkte han. Vart är världen på väg? 
Han bläddrade igenom sidorna 
tills ögonen plötsligt fastande på 
en annons. Julfriande i försam-
lingen. Vilka gick dit? Kunde det 
vara något för honom? Var han 
bjuden att komma?
    Så ringde telefonen. Det var 
hans ende vän, den som han haft 
sedan första dagen på jobbet 
för många år sedan. Också han 
ensam. 
    – Har du sett tidningen  
i dag? frågade han sin vän. 
    – Vad menar du? 
  – Annonsen om julfirandet! 
  – Ja, hur tänkte du?
  – Ska vi gå dit? Hänger du med? 
Det ska visst vara trevligt, eller har 
du något annat för dig?
  – Nej, jag kommer! Tack för att 
du ringde!
    Han la undan tidningen och tog 
av sig glasögonen. Snön singlade 
sakta ner utanför fönstret. Det 
började ljusna. Han log och tänkte 
på henne. Det kunde nog bli en 
god jul trots allt.

Gunnar Göranzon

H



Arne Andersson
Gästskribent 
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Minnen från förr

Välkänt är att det under 1940- och 1950- talet kördes Speedway 
och Motorcross på Lindbacke. Fortfarande kan man se spår efter 
Motorcrossbanan bl.a. var “vattengraven” fanns då den efter 
verksamheten inte fylldes igen ordentligt. Andra aktiviteter har även 
skett på Lindbacke:  
      
Efter att Karl den XII blev skjuten i Norge 1719, förberedde Ryssland ett 
anfall mot Sverige. Delar av ryska flottan passerade Skansen vid inloppet 
till Nyköping den 24 juli. När de kom närmare Nyköping blev de dock 
beskjuta från Nyköpingshus, och valde därför att gå iland vid Branthäll. 
Troligen följde de sedan den södra sidan av Kilaån, för att sedan komma 
fram till ett område som än i dag kallas Ryssbergen, där de antagligen 
slog läger. Därifrån bör de ha sänt ut spanare för att få en närmare titt 
på Nyköping. Lindbacke bör då ha varit en lämplig plats, varför man kan 
förmoda att ryska “soldater” smugit runt på Lindbacke. Dagen efter, den 
25 juli, intogs Nyköping som plundrades och även sattes i brand.   
     
Travbana. Under 1950-talet fanns inte nuvarande väg till Oxelösund. 
Vägen låg då strax intill järnvägen. Det fanns heller inte någon bebyggelse 
fram till Lindbacke. På en åker nära Lindbacke fanns det ett tag en 
rundbana där det tränades travhästar. Hur många det var som tränade 
där minns jag inte, men det var ändå ett flertal. Men jag minns 
däremot att det i lokaltidningen skrevs om möjligheten att 
anlägga en “riktig travbana” på platsen, vilket dock aldrig 
blev av. Kanske för att Sörmlands Travsällskap, med säte 
i Eskilstuna, valde Sundbyholm utanför Eskilstuna för 
Sörmlands Travbana, som invigdes 1955.

 
Lerduveskytte. På samma sida som travbanan, men på 
Lindbacke, fanns det under 1960-talet en skjutbana där 
det sköts lerduvor. På platsen fanns det ett 2-3 meter 
högt torn, som var klätt med plåt. I tornet fanns det en 
mekanisk utkastare som sköt ut lerduvorna, som skyttarna 
sedan försökte pricka från olika positioner på gräsplanen utanför 
tornet.
    
Älgskyttebana. I slutet av 1960- och början på 1970- talet fanns det 
även en Älgskyttebana på Lindbacke. Det sköts mot rörliga mål, som 
vevades på något sätt från sida till sida. Målbilder av papp var naturligtvis 
på älgar, men även andra fyrfota djur. Kulfånget bakom bestod av en 
(urgrävd?) slänt där vi ungar ofta letade kulor. 

 
Järnåldersgravar - eller F11? Känt är att Lindbacke varit bebott sedan 
Stenåldern. På Lindbacke finns ett 50-tal järnåldersgravar, där ett par 
troligen utsatts för plundring.  
     
När jag 10-12 år var jag med min far på Lindbacke. Högst upp på 
Lindbacke fanns det ett flertal gropar som jag undrade över. Vid den här 
tiden var dessa mer “öppna” så att man såg “söndersmulat” berg, medan 
de idag är beväxta med gräs. Han sa att F11, under tidigt 1940-tal hade 
“släppt” någon form av “behållare” från flygplan. Det skulle, enligt honom 
ha varit övning att “precisionsbomba” förnödenheter till flygbesättningar 

som kunde blivit nedskjutna över Östersjön, om vi dragits in i Andra 
Världskriget. Om det stämmer är idag svårt att veta.
     
F11, var en spaningsflottilj, så normalt sett förde flygplanen inte några 
“behållare” på undersidan av planen. Men när vi grabbar cyklade ut 
till F11 i mitten på 1950- talet, med förhoppningen att se flygplanet S 
29, “Tunnan” starta och landa, hade  flygplanen ibland någon form av 
“behållare” på undersidan. - Eller kanske var dessa flygplan tillfälliga 
besökare från någon Jaktflottilj?   
     
Jag har besökt F11 museum för att försöka få uppgifter om äldre 
personer som skulle tänkas ha minnen från tidigt 1940-tal. Jag hade 
väl ingen större förhoppning, då personerna i dag skulle vara över 90 år 
gamla, då de yngsta som tjänstgjorde på F11 under tidigt 1940- tal, var 
18-20 år. Personalen hade heller inte några uppgifter att delge mig, vare 
sig på personer eller om Lindbacke! Men jag träffade en besökande äldre 
herre, Åke. (Efternamnet har jag tyvärr förlagt.) Han hade ett vagt minne 
av någon form av “precisionsbombning, vilket däremot skulle ha skett på 
Fjällveden i Lid! Kanske finns det ett samband med Lindbacke?
Kanske någon läsare vet mer?

Fauna och Flora. I dag är Lindbacke ett Naturreservat som människor 
besöker för rekreation, fauna och flora. Mellan Lindbacke och 

Ryssbergen ligger Svanviken, som lockar många fågelskådare, 
framför allt under våren när Kilaån översvämmas. Lindbacke 
blir då en bra observationsplats. Sörmlandsleden passerar 
även Lindbacke.      
     
Majbrasa. Som uppväxt i Nyköping har jag förknippat 
Majbrasor med Nyköpingshus. Men våren har även 
hälsats välkommen på Lindbacke. Om det var vanligt 
förekommande vet jag inte, men en bild i Nyköpings 

kommuns bildarkiv visar att så var fallet, åtminstone 1942.

Den sist boende på Lindbacke var Elof  Hylén, som bodde i 
Lindbacke-stugan, som var belägen på västra sidan av Lindbacke. 

Huset var från början arbetarbostad till Stora Kungsladugården. 
Enligt uppgift revs huset i slutet av 1950- talet. (Mats Hedblom, 
Bergshammars Hembygdsförening.) Efter det flyttade Elof  in i Gårdhuset 
på Repslagaregatan 13, i Nyköping. Elof  var lite av ett original, både 
i klädstil och levnadssätt. Han besökte ofta Filadelfiaförsamlingen på 
Behmbrogatan. Om han var religiös, eller bara sökte mänsklig kontakt får 
vara osagt. Han var tidvis en öppen och pratsam person som ibland kunde 
besöka folk i deras hem. Kanske var besöken även de ett sätt att få kaffe 
och en pratstund? En gång var han hemma hos vår familj när jag var 12 
år. Det var varmt ute, och Elof  hade en tjock överrock på sig, vilket han 
ofta hade. Jag minns att mamma sa att han skulle ta av sig rocken när 
han var inomhus, men av någon anledning ville han inte det! 
     
Elof hade som arbete att köra ut post. Vilket han gjorde med en gammal 
cykel som framtill hade en pakethållare där den ljusbruna postväskan 
stod. Elofs distriktet utgick från Nyköping, där han till att börja med 
cyklade ut på “Riksettan”, för att sedan vika av mot Sjösa. 

Lindbacke - inte bara
Speedway och Motorcross

Hans distrikt sträckte sig ner mot trakten av Ånga (Nils-Erik 
“Nille” Ekblom). Elof  gick även under namnet “Sjösa-Elof”. Om 
det berodde på hans postdistrikt, eller om han härstammade från 
Sjösa är oklart. Efter postutdelningen körde han även ut tidningar 
i Hemgårdsområdet. (På den här tiden kom lokaltidningarna ut på 
eftermiddagen.) Ibland avslutade han arbetsdagen med ett besök på 
“Kaffejuntan” vid Teaterparken. 

Under semestertid kunde han ge sig ut på cykelsemester. Hur långt 
är det kanske ingen som vet då han inte gärna pratade om det. Ute 
på staden pratades det däremot om att han på två veckors semester 
kunde cykla 40-50 mil från Nyköping! 

Källor
Nyköpings Historia. Håkan Norén.
Nyköping, Östersjöns dotter. Carl-Arne Hornberg.
Utflyktsguide. Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Färdriktning

Här låg “Vattengraven”

Grunden efter huset där Elof  Hylén bodde. 

”Idag är Lindbacke 
ett naturreservat”

Arne Andersson
Gästskribent 
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En God 
Jul & Gott 

Nytt År 
önskar vi 
på OD:s

En riktig tygaffär!

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

Välkomna!

God, vällagad mat!

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

Jul & Nyårstider; Julafton & juldagen stängt
Annan dag jul 13.00-18.00. Nyårsafton & Nyårsdagen stängt.

Välkommen till en genuin kvartersrestaurang 
med den familjära känslan! 

God Jul & Gott Nytt År!
Välkommen in och prova vår nya spännande meny! 
Du hittar den på www.crazycow.se
Boka bord: 0155-26 99 88 • info@crazycow.se

George & Eli Tabib



Välmående elever skapas av
”heldagslärande” på Vittraskolan

På Vittraskolan jobbar man inte bara med undervisning. Man fyller raster, luncher och övrig fritid med meningsfyllda aktiviteter. 
Både hjärna och hjärta är viktigt. Begreppet är ”heldagslärande” och övertygelsen är att det ökar välmåendet hos skolans elever. 
Vi har pratat med Leif Dahlström, Karin Daneberger och Annika Hård från Vittraskolan.

- Fyra dagar i veckan har vi lunchaktiviteter, säger Leif Dahlström, 
som ansvarar för Skol-IF, en nystartad verksamhet på skolan.
Fotboll, pingis och basketstraffar är några exempel. Vi har också 
startat en ledarskapsutbildning med 16 av skolans elever, allt inom 
ramen för Skol-IF.

Heldagslärandet går som en röd tråd genom hela sko-
lan, över alla gränser, från förskolan till högstadiet. 
Karin Daneberger arbetar på Vittraskolans förskola.
- Lärandet sker under hela dagen, det börjar när bar-
nen kliver in genom dörren till oss. På- och avklädning, 
matsituationer och genom de samtal vi har mellan oss 
vuxna och barnen. För att ta några exempel.

Ett mångkulturellt samhälle käver att vi sätter ord på det vi gör.
- ”Lägg den där” duger inte, vi måste vara tydliga, fortsätter Karin. 
”Lägg den blå bilen på hyllan”, är ett bättre sätt att kommunicera.

”Roligare Rast” är ett begrepp som finns på Vittraskolan. 
- Det kan vara stafettlekar, bollekar och andra enklare lekar av olika 

Vittra Kungshagen, Domänvägen 11
kungshagen@vittra.se, 0155-25 60 70

ANNONS
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Segrare i Vittra Cup, från vänster Filip, Jonathan, Victor, Elias, Leo och Daniel.

slag. Enkla aktiviteter där eleverna otvunget kan hoppa in och 
delta, säger Annika Hård, som arbetar på Fritids.

Rastverksamheten når olika syften. Annika ger exempel. 
- Oroliga barn blir trygga och hittar kompisar. Det kan även 

hjälpa till att lösa konflikter som uppstår, vi försöker alltid 
reda ut saker som uppstått innan eleverna går in till 
lektion igen.

Musik är ett givet inslag på rasterna.
- Dagens tema är limbo, säger Annika och drar på musi-

ken för fullt. Vips strömmar barnen till och börjar dansa. 
Glädjen sprider sig på skolgården.

Lisa Irving och Lowa Björnfoth går i årskurs 8 på skolan.
- Jättekul med alla aktiviteter på rasterna, det har blivit mycket 
roligare att gå till skolan. Vi har också lärt känna fler kompisar 
genom aktiviteterna, det är ett enkelt sätt att prata med varandra. 
Vi upplever ockå att det blivit bättre stämning och sammanhåll-
ning på skolan, tack vare allt som händer under skoldagen. 

www.facebook.com/vittrakungshagen
 www.vittra.se/kungshagen

Ledarskapsutbildning inom Skol-IF, en lördag i november.

”Roligare rast”. Musiken strömmar ur högtalaren, glada barn dansar. Lisa Irving och Lowa Björnfoth i samspråk.

”Det har 
blivit mycket 
roligare att 

gå till skolan”

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
Må–To 10–18, Fr 10–16 (lö stängt)

Rakapparater
Philips S3110/06
Braun Series 3 3050CC

Tandborste
Oral-B PRO770. Perfekt  
vinkel för grundlig rengöring.  
Kompatibel med många  
borsthuvuden.

One Touch
Flasköppnare 
Säkra julmusten med en lätthanterlig flask-
öppnare som klarar trilskande kapsyler – 
utan handkraft. Tryck på startknappen så 
skruvas kapsylen av. Klarar olika storlekar. 
Drivs av två AA-batterier (ingår ej).

Kyl- & fryspaket CFS4185V / CKS4185V
Kylskåp Energiförbrukning: 130 kWh/år.  
Volym: 360 l. Ljudnivå: 40 dB. H/B/D: 
1855/595/662.  Frysskåp Energiförbrukning: 246 
kWh/år. Volym: 260 l. Klimatklass:  
SN-N-ST-T. Ljudnivå: 42 dB. H/B/D: 1855/595/662.

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

59
ORD PRIS 249

OBH Nordica  
Artist PRO One Touch AC
Touch sensor i handtaget. Glänsande  
och antistatiskt resultat med joniserings-
funktion. 2000 W. 2,8 m sladd

499
ORD PRIS 899

349
ORD PRIS 699

PRIS FRÅN

549

50%
PÅ ALL 

JULBELYSNING

PAKETPRIS

12.990
ORD PRIS 13.990

6.995
ORD PRIS 8.495

Spis QSG1967W



Västerport - Nyköping

LYLE & SCOTT MÖSSA
399KR

TRÖJA - 499KR
ord.pris 599KR

RILEYSKJORTOR
2 FÖR 999KR
ord.pris 599KR

KOSTYM-
ACCESSOARER

FRÅN 199KR

STRUMPOR
6 FÖR 198KR

RILEYKALSONGER
3 FÖR 199KR

BJÖRN BORG
399KR

MÖSSOR
FRÅN 149KR

Julklaastips
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TEXT HARRIET NILSSON, Verksamhetsansvarig NYSAM

Nyköping i samverkan
 

www.nysam.se

ANNONS

Nyköping är den perfekta platsen 
för det stora mötet, kongressen, 
konferensen eller idrottsmötet!

www.nykopingsguiden.se/
motesplatsnykoping

Kontakta möteslots Susanna

Nu är Purple Flag- 
arbetet igång i Nyköping!
I Nyköpings centrum är det liv och rörelse under dagtid. Man äter lunch, fikar,  
shoppar och gör sina ärenden. Men som ett trollslag töms gator och torg vid  
17-tiden, precis som i många andra städer av Nyköpings storlek. Med Purple Flag 
Akademins kvällsekonomi i utveckling kan detta mönster brytas, så att vår  
stadskärna upplevs som trygg, säker och attraktiv fler timmar på dygnet.

Purple Flag har funnits sedan 2006  
och ett 50-tal städer i Storbritannien 
och Irland har deltagit i programmet 
med goda mätbara resultat. 2016 
påbörjades pilotprojekt med nio städer 
runt om i landet. Nu är det Nyköpings 
tur tillsammans med Falkenberg,  
Ludvika samt tre stadsdelar i Göteborg.
   Med Svenska Stadskärnors hjälp vill 
NYSAM i samverkan med Nyköpings
kommun och aktörerna i centrum:  
fastighetsägare, butiker, restauranger,
polis, organisationer och föreningar 
samt kulturaktörer med flera, bidra till 
att skapa en mer levande och trygg 
centrumkärna. Det kräver ett engage-
mang från samtliga samverkande 
aktörer att utveckla centrum.

Svenska Stadskärnors koncept 
Purple Flag bygger på en enkel
samverkansmetod där arbets-
sätt och åtgärder är effektiva och 
 engagerande till låga kostnader.  
Åtgärder som gjorts på andra håll 

med gott resultat kan vara sådant 
som  parkeringsledningssystem,  
trygg- och tillgänglighetsåtgärder, 
belys ning, hjärtstartare, attityd-
förändringar med mera.

Projektet har initierats av och drivs 
av NYSAM, där man engagerat Ulf 

Westman som projektledare. Under 
hösten 2017 har två studiebesök ge-
nomförts för att styr- och arbetsgrupp 
ska inhämta inspiration från Göteborg 
och Kalmar, Årets Purple Flag-stad 
2016. Ett möte 20 nov för inbjudna 
innebar en start och kick-off för arbetet.  
Mötet leddes av Svenska Stadskärnor.

utökade öppettider i centrum på torsdagar
Varje torsdag med början den 4/1 

öppet till kl 19.00

Galleriorna och några butiker och caféer i centrum håller extra 
öppet till 19.00 varje torsdag! Gratis parkering!

  OLIGA TIMMENR

Rekommenderade  
öppettider i centrum:
24 dec  Julafton  10–13

25 dec  Juldagen  Stängt

26 dec  Annandag jul  10–16

31 dec  Nyårsafton  10–13

1 jan  Nyårsdagen  Stängt

5 jan  Trettondagsafton  10–16

6 jan  Trettondagen  Stängt

Vissa avvikelser förekommer.
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Missa inte Gästabudsårets avslutning!
Nyårsafton 31 dec kl 16 • Stora Torget

Var med om ljusshow, musik och underhållning på årets sista dag. 
Jubileumsåret 2017 kröns med Nyårspromenad i ett upplyst och stämningsfullt  
Nyköping med en fartfylld slutkläm på Nyköpingshus.

Nyhet – ”Nyköping in da House”
Tempo, dans, dj, skratt, musik, glädje – 2017 avslutas med ”Nyköping in da House”. Får inte missas!

Kom upplyst till Nyårspromenaden!
Sätt på dig reflexer, ljusslingor och lampor så lyser vi upp Nyköping tillsammans! 
Kan vi bli Sveriges roligaste upplysta stad? Upp till bevis på Nyårsafton 31 december 2017.

Gott nytt år och tack för 2017! Vi ses på Nyårsafton.

Se alla medverkande och aktiviteter under årets promenad på nykopingsguiden.se/nyarspromenaden

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

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

• Tänk smart, miljövänligt och energisnålt.

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

Läs mer på nykopingsguiden.se



0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

Vi önskar 
alla våra 

hyresgäster och 
samarbetspartners 
en riktigt God Jul !
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Allt är mormor Fredrikas fel, eller snarare förtjänst, att Elisabeth Kjell 
började sy redan som 11-åring. 
- Mormor sydde allt på sin gamla hederliga trampmaskin. Dessutom väv-
de, stickade och broderade hon. En allkonstnär inom sömnad. Jag har nog 
fått mitt intresse från henne, säger Elisabeth. Jag sydde alla mina kläder 
själv i unga år, det innebar att jag hade mycket att välja på till ett bra pris.

När hon och maken flyttade till Skövde fick Elisabeth möj-
lighet att arbeta med sitt stora intresse.
- Jag började jobba i en stor tygaffär, som även sålde 
symaskiner. Efter ett tag kände jag att jag vill starta i 
egen regi, och öppnade i mindre skala i källaren till 
huset vi bodde i.

1994 gick flyttlasset tillbaka till Nyköping. I tre år 
fortsatte Elisabeth med den egna firman i källaren 
till huset paret bosatte sig i efter flytten.
- 1997 tyckte jag tiden var mogen att hitta en butiks-
lokal på stan och flyttade in i en nyrenoverad lokal på 
Västra Kvarngatan, där tidigare Röda Lyktan huserat. 
Jag öppnade butiken skyltsöndagen 1997. Namnet blev 
”Skrädderian”.

Allt du behöver för att klä dig till fest. Affärsidén har vuxit sig stark 
under de tjugo år som gått sedan Elisabeth öppnade butiken.
- År 2000 köpte jag ”Brud & Festkammaren” som tidigare låg på Öster. 
Nu fick jag ett komplett sortiment att erbjuda mina kunder. Både till 
herrar och damer. 

20 år i samma lokal 

Skrädderian och Brud & Festkammaren jubilerar

Elisabeth Kjell firar 20 år i lokalerna på Västra Kvarngatan där du hittar allt du behöver för att klä dig till fest.

Hos Elisabeth kan du prova klänningen eller kostymen i lugn och ro.
- Här kan du även få hjälp med vilka färger som passar just dig. Dess-
utom justerar jag kläderna så dom passar just din kropp, vi är ju alla 
unika.

Frack och smoking går att hyra, eller om man så vill, köpa.
- Jag säljer även tyger om man vill sy sin klänning själv, säger Elisabeth. 

Nöjda kunder är bästa reklamen. Och många kunder är åter-
kommande till Elisabeth.

- Studenter, som varit här och köpt sin studentklänning, 
blir ju äldre och kanske är det så småningom dags för 
bröllop, säger Elisabeth och ler. 

Du hittar det mesta du behöver till festen hos Skräd-
derian och Brud & Festkammaren. Förutom klänningar 
och kostymer kan du komplettera med skor, handskar, 

västar, skjortor, flugor, slipsar och diverse accessoarer. 
- Vi firar vårt 20-årsjubileum med 20 % på alla lagervaror 

i butiken under hela december, så välkommen in, avslutar 
Elisabeth Kjell.

Mormor Fredrikas ådra lever vidare hos Skrädderian 
och Brud & Festkammaren på 
Västra Kvangatan. Här hittar 
du garanterat det snyggaste för 
studentfesten, bröllopet eller 
nyårsfesten.

ANNONS

20 % 
på alla lagervaror i butiken!

Vi firar 20 år i samma lokal

Gäller hela december 2017. 
Ej beställningsvaror eller reavaror.

Öppettider: 
Vardagar: 10-17
Lördag och söndag: Stängt
Stängt: 11/12 till 8/1. Timmermansgatan 7, Oxelösund

www.marinexpert.se - 073 91 222 43

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

Vi önsk�  �  en 
God Jul & Go�  Ny�  År!

Foto: Bildproffsen Nyköping
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TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Ett år med Lions Club i Oxelösund
Barnens Vasalopp
Februari - om tillgång till snö finns.
Barnlördagsliv
Slutet av mars på Koordinaten. Delar ut ca 400 barn-
böcker .
Lions Oxelö Marknad
Andra lördagen i maj varje år.
Lions-tåget
Maj-augusti i samarbete med andra föreningar.
Sommarutflykt
I samarbete med Svenska kyrkan i Oxelösund.
Bakluckeloppis
Juni-augusti. I samarbete med NBIS och OIK.
Femöredagen 
Loppmarknad samt försäljning av korv.
Insamling till världens barn
Oktober
Ljus & Värme
1:a advent. Loppmarknad samt försäljning av korv.
Julklapp till Familjecentralen i Oxelösund
December. Julgåva till barnen på familjecentralen.
Glasögoninsamling
Cirka 2000 glasögon samlas in varje år och skickas 
efter kontroll till Afrika och Sydamerika.
Stipendier
Kulturstipendium och Idrotts/Ungdomsstipendium 
på 10.000:- vardera delas ut varje år.

Allt började för 100 år sedan i USA. Försäkrings-
tjänstemannen Melvin Jones hade en dröm 
om lokala klubbar för affärsmän med syfte att 
förbättra samhället och hjälpa människor i nöd. 
Han var övertygad om att världen behövde mer 
av medkänsla och mindre av självupptagenhet. 
Lions Club International föddes.

1948 kom Lionsrörelsen till Sverige. Den spred 
sig som en löpeld genom landet och den 10 maj 
1958 bildades Lions Club Oxelösund. Sedan 
dess har det varit en livaktig förening genom 
åren och verksamheten tog en rejäl fart när man 
startade Lions Oxelö Marknad 1983. Marknaden 
blev en succé, redan första året var besökaran-
talet cirka 20.000 personer. Knallar, nöjesfält 
och artister på scenen vid Järntorget lockar 
fortfarande massor av folk andra lördagen i maj 
varje år. Marknaden är utan tvekan Oxelösunds 
största arrangemang under året.

Idag har Lions Club i Oxelösund massor av 
arrangemang året runt. Totalt drar man in cirka 
200.000 kronor netto, varav hälften används för 
lokalt stöd i Oxelösund . Magasinet har träffat 
fyra av elsdsjälarna i klubben, Ingemar Urborn, 
Lilian Holmgren, Roger  Lindwall och Jan Holm-
gren. De ger exempel på vad pengarna används 
till.
- Stöd och bidrag lokalt har hela tiden varit hög-
prioriterat och listan är lång över personer som 
i någon form fått bidrag. Vi besöker de gamla i 
Oxelösund några gånger varje år för att bjuda på 
kaffe, tårta och underhållning. Vi är även med 
och stöttar internationella projekt som till ex-
empel ”Sight first, kampen mot blindhet, Hjälp 
vid katastrofer” och insamling till ”De glömda 
barnen”.

- Just ”De glömda barnen”, som handlar om de 
syriska flyktingbarnen i Syrien ligger oss varmt 
om hjärtat. Som exempel har vi ett samarbete 
med produktionsbolaget Dröse & Norberg, som 
sätter upp musikalen ”Aladdin” i Nyköping i ja-
nuari nästa år, säger Ingemar. Vi står i gardero-
ben och tar emot kläder och efter föreställning-
en samlar vi in pengar genom våra bössor. Extra 
kul är ju att Robert Dröse kommer från och har 
vuxit upp i Oxelösund.

”De glömda barnen” syftar till att ge stöd till 
de syriska flyktingar, som lever under eländiga 
förhållanden i södra Turkiet. Där finns cirka 
40.000 barn i skolåldern som inte har någon 
sysselsättning. Lions har i nuläget hjälpt uppe-
mot 2.000 av dom till skolgång genom att sätta 
upp skolmoduler. 

Lions Club Oxelösund

Förutom alla arrangemang under året vittnar 
alla fyra om en fantastisk sammanhållning i 
klubben, som idag har totalt 25 medlemmar.
- I grunden lägger vi ner allt jobb ideellt för att 
hjälpa andra, att göra skillnad. Men visst har 
vi även kul ihop. Vi är en mix av många härliga 
personligheter som smälter ihop till en homo-
gen grupp. Vi jobbar nära varandra och bryr oss 
om varandra, det är nyckeln till att det funkar 
så bra.

Lilian Holmgren är den första kvinnliga 
presidenten i Lions Club Oxelösund.
- Trots att jag från början var ensam kvinna i 
församlingen så har jag aldrig kännt mig så 
välkommen tidigare i något sammanhang. Idag 
är vi fyra kvinnor och hälsar självklart fler med-
lemmar, både män och kvinnor välkomna till var 
klubb och vår gemenskap, avslutar Lilian.

Saga vann Lions teckningstävling i år
Lions Club International arrangerar varje år 
en teckningstävling, i år med temat ”Fredens 
framtid”. Årets vinnare i Oxelösund blev Saga 
Ericsson i klass 5 G på Peterslundsskolan.

Magasinet var med när Lions representanter var 
på plats och delade ut diplom till segraren och 
glass till hela klassen.  

- Min tanke bakom teck-
ningen är att duvorna 
ska vaka över jorden, 
som änglar, sa Saga, 
som även avslöjade att 
intresset för att teckna 
kom från hennes mor.

Ingemar Urborn, Lilian Holmgren, Roger Lindwall och Jan Holmgren från Lions Club Oxelösund

p  +46 155 20 50 00  info@sunlight.se | www.sunlight.se

Nytorget 7, 611 38 Nyköping, Södermanland SWE

Ge bort ett nyårslöfte

God    JulGottNytt

T I L L  D I G  S J Ä L V ?

P R E S E N T K O R T !

När du köper ett presentkort fram till jul, är du med och tävlar om 
en 50 minuters massage, en PT Timme, ett klippkort på gymmet 

samt ett lunchhäfte.

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

www.sormlandsporten.se

LEDIGA LOKALER

NYKÖPING

Kontorslokaler
300-1000 kvm

peder@pederfranssonbygg.se, Kumminvägen 20, Nyköping 
www.pederfranssonbygg.se

Välkommen till det proffsiga 
byggföretaget med glimten i ögat!

& inredning.ab

Ring mig för 
en gratis offert!

Peder Fransson
070-776 88 57

         

ANNONS

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

19/12 13.30 Kuoro laulaa joululauluja 
Sjötångenissa
22/12 9.30 Kuoro laulaa joululauluja 
Björntorpissa
25/12 09.00 Joulukirkko. St.Botvid, 
Jenni Pihajoki. Kirkkotaksi pätee.
27/12 10.00-15.00 Avoimien ovien 
päivä seurakuntakodin alakerrassa. 
Tule askartelemaan, lounastamaan, 
kahvittelemaan tai leikkimään. Lisätie-
toa Heleniltä 070-7843407. 
Busiz peruutettu.  
28/12 14.00-19.00 Välipäiväsauna 
Uimahallissa. Ilmoittautuminen Hele-
nille viimeistään 27/12.
Vapaa pääsy! 
11/1, 25/1 2018 18.00-20.00 
Naisten sauna Stjärnholm
19/1 9.30-11.30 Laulukahvittelut 
Björntorpin tiloissa 
19/1 15.00-17.00 Kerhotunnit, lapset 
aikuisen kanssa
21/1 14.00 Yhteinen suomenkielinen 
Messu, St.Nicolai, Nyköping. Hilkka 
Hagelberg. Kirkkokahvit.
23/1 17.00-19.00 Ompeluseuran 
teemailta. Tule kuuntelemaan monikie-
listä kirjailijaa, teologian opiskelijaa 
sekä Ruotsinsuomalaisen lipun tekijää 
Andreas Ali Jonassonia. 
24/1 14.15 Hartaus, St.Botvid

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 fi nns på olika språk. Följ och gilla oss 

på Facebook!

En riktigt god jul!
Sätt inte kaffet i halsen nu 
är du snäll. Jag måste tyvärr 
– likt bödeln – avslöja att 
traditionen med Kalle Anka 
klockan 15 sakta men 
säkert, eller snabbt, 
kommer dö ut. 

Men det är inte som man kan 
tro att SVT:s PK-avdelning 
eller några kränkta grupper 
av någon speciell religiös sort 
tvingar fram detta avskaffan-
de av julens ena höjdpunkt. 
Nej. Det är våra barn.
 
Jag älskar dem innerligt, 
mina barn. Men de för med 
sig ett helt annat sätt att se 
på saker och ting. När jag var 
liten fanns Kanal 1 och teve 2 
och jag blev varnad för dum-
burken likt många andra före 

mig. Vi snackar 80-tal här. 
Sen kom tv3 och tv4. Snack-
et om dumburk och fyrkan-
tiga ögon dog sakta ut. Men 
Kalle, vår kära Kalle 
levde vidare. Denna 
konstant bland kon-
stanter.
 
Men nu kan jag be-
rätta att det snart är slut 
med det. Allting har sin tid, 
och allt förflyktigas. Så även 
Kalle. För två jular sedan sa 
jag glad och nöjd, likt den 
familjefar jag är, att nu barn, 
nu är det äntligen dags. 
Ni ska få se på Kalle Anka 
klockan tre.
 
Barnen tittade på mig lite 
fundersamt och undrade om 
de verkligen måste göra det? 
Jo, men det ska vi göra, pro-
klamerade jag, glad i hågen. 
Svårt tvingade av husets 
glade far sätter sig barnen 
framför teven och Benjamin 
syrsa drar i gång. Ungefär 

17 sekunder senare när jag 
är gladare än någonsin frå-
gar min minsta: - Pappa, 
måste vi titta på det där. Jag 

har redan sett det där. 
Får jag gå till iPaden? 
 
Det tog alltså 17 
sekunder innan bar-

nen konstaterade att 
traditionernas tradition 

var något de redan sett en 
halv miljon gånger på Youtu-
be. Dessutom gillar de bara 
Piff  och Puff  och det räcker 
med att se alla deras avsnitt 
hundratusen gånger. 
 
Tur att jag kunde avsluta 
julafton i kyrkan…
 

Sebastian 
Söderberg 

präst i 
Oxelösunds 
församling

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

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

17/1  Ulf Melin, Elivs is back  
 från gospel till rock

Nyhet: Kreativa hörnan! Med inspire-
rande pyssel för alla åldrar. 
Kaffedralen tar julupphåll från 27/12
 och startar igen 17/1-18! Välkomna!

FAMILJE-
FRUKOST
kl 9-11 i församlings-
hemmet. Samarr med 
Familjecentralen.

kl 9-11 i församlings-
hemmet. Samarr med 

12/1

DUO FRANCETT
Konserten "I en hemlig trädgård"! 
Duo Francett är en akustisk ensem-
ble som framför sitt program på 
sång, violin och kontrabas.
OBS ny tid! 

Fri entré, lämna gärna frivillig 
kollekt som går till församlingens 
musikverksamhet.

27/1
 kl 16.00

17/12 Julspelsgudstjänst kl 11:00 – Kom och lyssna 
 till julevangeliet när det gestaltas med hjälp av  
 sång och teater. 
21/12 Julspel på Björntorp kl 15:30 – Kom och lyssna  
 till julevangeliet när det gestaltas med hjälp av 
 sång och teater. Stora samlingslokalen.
24/12  Julafton 
 kl 10 Julkrubba. Sebastian Söderberg, Maria  
 Rasmussen. kl 17 Julbön. Mattias Bähr, Irina  
 Söderberg. Solist Ulla Börjars. kl 23:30 
 Midnattsmässa. Sebastian Söderberg, Irina 
 Söderberg. Solister Katarina Pilotti, Ulf  Wiger.
25/12  Juldagen
 kl 07 Julotta. Mattias Bähr, Maria Rasmussen.
 kl 09 Finsk julotta. Jenni Pihajoki, Maria 
 Rasmussen. Finska kyrkokören.
26/12  Mässa kl 11:00 Mattias Bähr, Henric De Koster.
27/12  Finsk andakt kl 14:15 Jenni Pihajoki.
31/12  Nyårsafton kl 11 Mässa. Ingvar Lindetun, 
 Bengt Fridén.

1/1  Nyårsdagen kl 16 Musikandakt. Sebastian 
 Söderberg, Irina Söderberg, Andrea Wallenberg.
6/1  Trettondagen
 kl 10:40 Pyssel.
 kl 11 Familjegudstjänst, ”Stjärnfesten”, Sebastian  
 Söderberg, Maria Rasmussen. Barnkören.
7/1  Mässa kl 11:00 – 1 e trett.d jul Sebastian 
 Söderberg, Irina Söderberg.
10/1  Morgonmässa kl 8:30
14/1  Mässa kl 11:00 – 2 e trett.d Sebastian Söderberg,  
 Bengt Fridén.
17/1  Ekumenisk bön, Häggenkyrkan kl 18:00
21/1  Mässa kl 11:00 – 3 e trett.d 
 Ingvar Lindetun, Irina Söderberg, Gunilla Östberg.  
 Oxelbären. Söndagsöppet ”Frälsarkransen” kl 12-14.
24/1  Finsk andakt kl 14:15
28/1  Mässa kl 11:00 – Septuagesima Mattias Bähr,  
 Maria Rasmussen.

Gudstjänster i juletid

Magasinet 1117.indd   1 2017-12-06   11:53
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Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

Tack fina Oxelösundspubliken!

Grattis säger Magasinet till Fredrik Björklund, Förbutiken ICA Kvantum, 
som har utsetts till ”Årets trevligaste butikssäljare  i Oxelösund 2017”. 
- Jättekul, säger Fredrik. Det har varit stor uppmärksamhet från våra 
kunder som ”peppat” och sagt att de röstat på mig. 

Vad är hemligheten bakom utmärkelsen? 
- Jag har lätt för att prata med folk, mina kunder känns som mina kompi-
sar. Jag bjuder gärna på en rolig historia i mån av tid. Dessutom tycks alla 
veta vilket hockeylag jag håller på....

Fredrik vill gärna dela med sig av utmärkelsen.
- Det skulle aldrig funka utan alla fantastiska kollegor. Det gör att man 
orkar hålla humöret uppe hela tiden. Vi har kul ihop och ger varandra 
mycket kärlek.

Tävlingen har genomförts av Oxelösunds Centrumförening i samarbete 
med SN och motiveringen till Fredrik Björklunds pris löd;
”Fredrik Björklund i Förbutiken på ICA Kvantum är alltid rapp i mun och 
trevlig mot alla. När han arbetar möts man alltid av skratt och leenden, 
han är otroligt serviceinriktad och helt klart en värdig vinnare”.

Fredrik Björklund årets 
trevligaste butikssäljare

OXELÖSUND

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

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

Vi fixar ditt 
ID- och

körkorts-
foto!

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

2990:-

Carina Bergkvist - Hud & Spaterapeut
070-228 52 62 - Höjdgatan 24, Oxelösund, www.sencehud.se

Jag vill tacka alla mina kunder för det gångna året och önskar en riktigt 

       God Jul & Gott Nytt År!

•  Fotvård
•  Ansikts-
 behandling
•  Massage
•  Make Up 
• Manikyr m.m.

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Mjuka klappar!
Mysdressar i 
fleece och 
velour 
599:-

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

GOD JUL 
& GOTT 

NYTT ÅR
Allaktivitetshuset Koordinaten kan se tillbaka på ett fullspäckat och välbesökt 2017 med teater, konserter, utställningar och allehanda 
upplevelser för stora och små. Här bjuder vi på en tillbakablick på några av årets höjdpunkter och passar på att önska Magasinets läsare 
och alla Koordinatens besökare en riktigt god jul och ett gott nytt kulturår 2018!

Nyfiken på vad som händer 2018? Håll utkik på www.visitoxelosund.se

Känslostormar och långa kjolar. Flamencokollektivet 
Flamenco All Stars drog ner applådåskor och rörde 
publiken till tårar med virtuos dans och känslostark 
sång. 

Populära bikers. Fotoutställningen om 
motorcykelklubben Emil Paschas drog 
mången nostalgiker till Galleri O.

Graffiti på torget. Under två sommardagar 
flödade färgerna på Järntorget när både unga 
och gamla fick möjlighet att prova på 
konstformen Graffiti.

Finska legender drog fullt hus. M.A. Numminen 
och hans ständige vapendragare Pedro Hietanen 
ingick i Oxelösunds firande av Finlands 100-års-
jubileum.

Utsålt veckor i förväg. Jazzsångerskan 
Rigmor Gustafsson fyllde Koordinaten 
till sista plats och bjöd på en varm och 
personlig konsert tillsammans med 
pianisten Mathias Algotsson.

Engagerande musikal. Koordinatens egen teater 
slog sig samman med musikskolan och satte upp 
musikalen Oliver Twist. På scenen stod drivna 
teateramatörer i åldrarna 10 till 75 år.

Barnteater i 
kvadrat. 
Året bjöd på många 
teaterupplevelser 
för barn, bland 
annat berättades 
det finska eposet 
Kalevala på nytt vis 
i föreställningen 
Kalevalaskåpet.

Ung blues i biblioteket. Lisa Lystam Family 
Band inledde konsertåret med ett sällan 
skådat ös i en fullsatt bibliotekshall.

Rosa chock i Breviken. Plötsligt stack det upp 
en rosa hand ur Brevikens vatten och vållade 
visst rabalder. Det var det ambulerande konst-
verket Vart hän? av konstnären Anna Berglind 
som lånats in under en sommarmånad.

Fotosalong på turné. Oxelösunds-
arrangemanget Sörmländsk foto-
salong, i år på temat party, visades 
för första gången även på andra 
orter i Sörmland. 

På gång i Oxelösund
Läs mer på visitoxelosund.se

Seniorcafé

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

facebook.com/
visitoxelosund

instagram.com/
visitoxelosund

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

Årets Naturfoto
i Finland

Ljus och värme
Stadling/Hellstrand/ Schultz

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

23/11   

30/11 

7/12

14/12

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

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

Finska 4:an*
Scenkonst Sörmland 

Julgodis med Tunabälgarna

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

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

Arr: Kultur och fritid, Anhörigcentrum
och frivilligorganisationerna i Oxelösund

* I samarbete med Finskt förvaltningsområde

Lillasyster Kanin
Berättelsen om Den Feta Näktergalen

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

Foto: Tomi Valtonen

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

Gustaf Källman - Oxelösunds 
första hamnchef, del 2
Hösten 1899 beslöts att Oxelösund skulle upphöjas i värdighet 
och bli ett municipal-samhälle. Som en av  de första styresmännen 
i detta samhälle ingick Gustaf Källman i egenskap av ledamot i 
municipalnämnden.

I september 1900 anlände till hamnen ångaren Olof, vilken klassades 
av sjöfolkets organisationer som en ”flytande likkista”. Fackföreningen 
beslöt, att fartyget skulle försättas i blockad. Man försökte också med 
alla lagliga medel hindra de oorganiserade arbetarna från att befatta sig 
med fartyget.

Av en händelse befann sig Transportarbetareförbundets ordförande 
och med tiden legendariske Charles Lindley i Oxelösund och kom till 
hamnarbetarnas möte. Han rådde arbetarna att med hänsyn till det 
sällsynt goda förhållandet, som rådde mellan dem och arbetsgivaren, 
faktor Källman, gå försiktigt fram. Detta ledde till att mötet beslöt att 
lägga ansvaret i Lindleys händer.

1901 var Gustaf  Källman tvungen att av hälsoskäl lämna sin verksamhet. 
Hans söner var  allt för  unga för att överta rörelsen och hans närmaste 
man och svåger, bokhållare Carl H. Petterson, ville inte axla ansvaret. Med 
anledning av den uppkomna situationen övergick hamnverksamheten till 
Grängesbergsbolaget samma år.

Percy Tham hade år 1895 startat ett speditions- och försäkringsföretag i 
Oxelösund och övertog nu stuveriverksamheten av Gustaf  Källman.

Följande erkännande fick Gustaf Källman när han avgick 1901:
Herr Gustaf  Källman, som för Klotens Aktiebolags räkning i Oxelösund 
förestått brädgård och trävaruskeppning från 1881 års början till 24/9 
1887 och malm-skeppning från sistnämnda dag till 31/12 1892 samt 
sedermera för Oxelösund-Flen-Westmanlands Järnvägsaktiebolag under 
åren 1893-1900 omhänderhaft ej allenast malmskeppningen utan äfven 
all jernvägsaktiebolagets lossning, lastning och stufning af  annat gods vid 

Oxelösunds hamn, har under hela denna tid med pålitlighet, omtanke och 
nit samt till vår fulla belåtenhet förestått här nämnda arbeten; och då han 
af  hälsoskäl på egen begäran numer frånträdt sin befattning, är det oss ett 
nöje att honom till det bästa rekommendera, på samma gång uttala ett tack 
för mångårigt redbart och godt arbete.

Stockholm den 15 februari 1901.
Vollrath Tham    F.W. Krusenstierna        
                                                                                                                        
Gustaf  Källmans privata bolag gav sådana inkomster att han hade möjlighet 
att uppföra och skaffa fastigheter i Oxelösund och Nyköping. I Oxelösund 
ägde han ”Gården å tomten No.1 och 15 Quarteret” (tidigare Hamngatan 
21, kallat ”magnifikt träslott”) samt ”Gården å tomten No. 1 och 9 
Quarteret” (tidigare Hamngatan 9).

I slutet av 1800-talet hade Gustaf  Källman köpte fastigheten No. 78 + 
79 i Nyköpings stads första quarter (nuvarande IOGT-huset snett emot 
Nyköpingshus).  Här hade de äldsta sönerna och döttrarna  s k skolhushåll, 
då de gick i läroverket och Nyköpings Elementarskola för flickor. En jungfru 
och en köksa tog hand om dem under skoltiden. De yngsta av de sju barnen 
bodde i Oxelösund med föräldrarna.

När Gustaf  Källman överlämnade sin verksamhet 1901 flyttade hela 
familjen till huset i Nyköping. Här bodde han till sin död 1905.

Källor:
Alf  Ridenfeldt: Släktforskning Källman
Ruben Seger: Sörmlandsbygden 1972-1973
Nordisk Familjebok
Boken om Oxelösund
Sveriges Officiella Statistik: Sjöfart åren 1986-1894 och 1895-1900
Konduktörsposten nr 3/1977

Fotnot; Del 1 går att läsa i Magasinet nr 10, november 2017. media-mix.nu
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Gustaf Källman 
Oxelösunds förste hamnchef  Johan Gustaf  Källman, född 
1850-12-23 i Söderhamn och död 1905-01-21 i Nyköping.
Källa: Christina Hjalmarsson. Fotograf: Carl Jette. År: Okänt

Text: Christina Hjalmarson, barnbarns barn till Gustaf  Källman

Källmanska huset
Hamngatan var en gång Oxelösunds Ströget med livlig affärsverksamhet. 
Huset närmast är Källmanska huset, uppfört år 1903 av faktor Gustav Källman.

Vad har du för bakgrund? 
– Jag är född och uppvuxen i På skalla - 
vik, en liten by i Småland, nära Oskars - 
hamn där jag bodde fram tills det 
var dags för gymnasiet.  Intresset för 
 natur och trädgård har jag ärvt från 
min morfar och haft sedan barnsben. 
Det styrde mitt val att börja på Natur-
bruksgymnasiet. Efter studierna blev 
det ett år i Irland som aupair hos en ir-
ländsk-svensk familj med två små barn. 
Ett mycket roligt och även läro rikt år.

Utbildad Landskaps-ingenjör 
– Väl hemma i Sverige igen  flytta jag 
till Alnarp i Skåne och påbörjade en  
tre-årig utbildning till landskapsingen-
jör. Ett minne jag har, är när vi första 
veckan skulle lära oss namnen på 300 
träd, vi var till och med ute nattetid 
med ficklampa i skolans trädpark för 
att ”plugga” in namnen på dem. Där-
efter skulle 300 växter läras in…
   Efter examen fortsatte ett påbygg-
nadsår med inriktning mot skötsel av 

golfbanor. Därmed har jag även en 
Master i Greenkeeping. 

Flytt  till Södermanland
– I Alnarp träffade jag min man som 
var Nyköpingsbo och vi  flyttade hit. Nu 
 närmast kommer jag från en tjänst på 
Nyköpingshem, där jag ansvarade för 
den yttre miljön. Jag kände att  det var 
dags för nya utmaningar och är nu på 
plats som driftchef för gata- och park-
verksamheten på Kustbostäder vilket 
känns spännande och utmanande. 

Fritidsintressen
– Jag spelar piano och sjunger i kör, 
intressen jag haft med mig sedan jag 
var liten då jag är uppvuxen i en musik-
intresserad familj.  Vi har även nyligen 
flyttat till ett hus så har nu fått en allde-
les egen trädgård att lägga energi på, 
avslutar Melanie Borgemo.

Musikalisk med gröna fingrar  
– möt Kustbostäders nya driftchef
Sedan första december är Melanie Borgemo på plats  
som ny driftchef  hos Kustbostäder för gata-  
och parkverksamheten i Oxelösund.

ANNONS

ANNONS

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

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

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

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

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

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

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

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

Sommar, sol och båtliv

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

Oxelösunds bästa uppkoppling med personlig service 

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

600kr/mån med

100 Mbit Internet

3

Alla priser är inklusive moms.

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

14.500 kr 

Vi gör jobbet!

2

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

12.000 kr 

Gräv själv!

1

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

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

Vid frågor kontakta Kustbostäder, 
kundcenter 0155-388 50

Vi önskar alla våra kunder 
och samarbetspartners en 

” Det känns  
spännande  
och ut manande.

Melanie Borgemo, ny driftchef på Kustbostäder.

Extra öppet  
på återvinningscentralen
Återvinningscentralen, Föreningsgatan, 
har extra öppet under julhelgen.

Juldagen, 25 dec  10.00–18.00
Annandag jul, 26 dec 11.00–19.00
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ler på båtuppläggningsplatserna. Allt miljöfarligt 
avfall ska istället lämnas in på återvinningscen-
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- Upphandlingen för de två bryggorna som ska 
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sundare blev uppskattad och ytterligare planer 
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restaurangen i gästhamnen över i sommar, be-
rättar Pär Blom avslutningsvis. 
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En totallösning där du delar upp kostnaden i 
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Du gräver ett smalt 20-30 cm dike fram till 
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God Jul
&

Gott Nytt År
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Året som gått
Det hände mycket i Oxelösunds kommun under 2017. Här kan du läsa ett urval av 
alla de nyheter som varit publicerade på kommunens hemsida oxelosund.se  
och facebook.se/oxelosundskommun under året. På vår hemsida och facebook
sidan hittar du alltid aktuella nyheter.

Lärarförbundets ranking
Oxelösund klättrade från plats 179 till 138 
bland Sveriges 290 kommuner i Lärarför-
bundets ranking när det gäller förskole-
och skolverksamhet.
 
Oxelösund år 2030
På Koordinaten kunde man titta på hur 
det skulle kunna se ut på Järntorget och 
i Gästhamnen år 2030 i ett par VR-glas-
ögon. Detta var ett sätt att åskådliggöra 
vår nya Översiktsplan som nu är inne  
i sitt slutskede.
  
Nya möbler på torget
Träden flyttades från Järntorget och torget 
fick under året nya möbler som form mässigt 
passade till lekskulpturerna och fontänen.

Ny bangolf
På nationaldagen invigdes en ny 18-håls-
bana på Jogersö.

Oxelösund blev Ekomatsligans  
bästa raket 2017!
Oxelösunds kommun har ökat sin andel 
ekologiska livsmedel med 135% och blev 
därmed Ekomatsligans bästa raket 2017! 

Ekomatsligan är en ranking av landets 
kommuner, landsting och regioner  
avseende ekologiska inköp. 

Koordinaten Miljönärvänlig!
Koordinaten fick utmärkelsen för sin verk-
samhet som gör det möjligt för besökare 
att dela på böcker, skivor, filmer, datorer 
och spel – i stället för att varje individ ska 
köpa nytt. Det ger i förlängningen mindre 
avfall. Miljönär-märkningen har tagits 
fram av organisationen Avfall Sverige 
och används för att inspirera människor 
att konsumera på ett sätt som är bra för 
miljön och den egna plånboken.
 
Douzelage – vänortsmöte
Varje år deltar några ungdomar, till-
sammans med tjänstemän och politiker 
från Oxelösund kommun, i ett Europeiskt 
vänortsmöte för att diskutera aktuella 
samhällsfrågor. 2017 års möte ägde  
rum i vänorten Bad Kötzting i Tyskland.  
2018 kommer mötet hållas i Oxelösund.

Elevinflytande på riktigt!
Efter önskemål från D-skolans elever kom 
det upp en specialbeställd trafikskylt med 

ordet ”Mobbning” överstruket. Beslutet  
om skylten fattades i skolans elevråd.
 
Lägerboende på Ramdalens IP påbörjat
De gamla omklädningsrummen vid 
idrottsplatsen är rivna och bygget av nya 
omklädningsrum och ett lägerboende 
påbörjades under hösten. Den nya  
anläggningen beräknas vara klar till  
hösten 2018.
 
Familjecentralen fyllde 10 år
Oxelösunds familjecentral, som är en 
mötesplats för föräldrar och barn, firade 
10-årsjubileum och bjöd på tårta, bad  
i badhuset och barnteater.

Statsministerbesök
Statsminister Stefan Löfven besökte 
Oxelö sund. Senaste gången en stats-
minister var här var 1989 och då var det 
Ingvar Carlsson som var på Jogersö. 
Även Tage Erlander besökte Oxelösund 
när han var statsminister (1964).

Oxelösund passerade 12 000
Oxelösund passerade 12 000 invånare. 
Grattis till alla nya och gamla  
Oxelösundare!
 
Finsk profil på äldreboenden  
och i hemtjänsten
Vård- och omsorgsnämnden beslutade  
i september 2017 att utvalda avdelningar 
på både Björntorp och Sjötången ska 
få finsk profil och att ett hemtjänstteam 
ska rikta sig mot finsktalande brukare. 
Avdelningarna det gäller är Holmen och 
Fyren på Björntorp samt Stranden på 
Sjötången.
 
Ny lekplats i Sunda
Barnen fick äntligen en ny lekplats i Sunda! 
Att den kom till kan vi tacka en av våra oxe-
lösundare för. I april 2016 lämnade hon ett 
e-förslag via hemsidan. E-förslaget, som  
då var en helt ny möjlighet till delaktighet 
och inflytande, fick 130 röster av andra  
oxelösundare som också tyckte det var en 
bra idé. Miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den beslutade att gå vidare med ärendet. 
Detta är därmed ett av de första e-förslagen 
som blivit verklighet.

Stipendiater
Årets mottagare av Oxelösunds kommuns 
stipendier inom idrott blev Erik Nilsson 
(Onyx innebandy), Nicklas von Kronhelm 
och Isac Jonasen (Oxelösunds Kanot-
klubb), och inom kultur Nicky William  
och Karin Aggefors.
 
Digitveckan
Oxelösundarna är de som e-deklarerar 
mest i Sverige. De blir mer och mer digi-
tala, både unga och gamla. Under digitala 
veckan i mars bjöd biblioteket på korta 
kurser på Koordinaten helt gratis. Och i ok-
tober hölls digitaliseringsveckan för andra 
året i rad med olika aktiviteter såsom en 
föreläsning i ”att handla säkert på nätet”.
 
Drivhuset
Under hösten invigdes Drivhuset som 
ligger i Campus Oxelösunds lokaler och 
är ett samarbete mellan kommunen och 
andra aktörer för ungdomar och vuxna på 
väg mot studier och arbete. Här arbetar 
jobbcoacher, socialsekreterare, studie- 
och yrkesvägledare, språkpraktiksamord-
nare, mentorer från SFI och handläggare 
från Arbetsförmedlingen, som vägleder 

och stöttar människor i att finna, få och 
behålla ett jobb.
 
Uppåt för företagandet
När det gäller nyföretagande går vi mot 
strömmen och fler nya företag startades  
i år i Oxelösund jämfört med både riket 
och Sörmland. Där riket minskade klätt-
rade ökade Oxelösund med nästan 35%.
 
Mark och asfaltsarbeten
Det har lagts ny asfalt på bland annat 
Torggatan, Föreningsgatan, Thams väg, 
Jogersövägen och vägen vid Stjärnholm/
Lastudden. Det har också gjorts fartgupp. 
Många cykelvägar har fått ny asfalt, bland 
annat Fiskehamnsvägen.
 
Äldrekulturvecka
För första gången genomfördes en äldre-
kulturvecka inom äldreomsorgen. På Björn-
torp och Sjötången var det djurklappardagar 
och Klubb Maritim visade hur Oxelösund 
utvecklats från 50-talet och framåt.

Dskolan fyllde 99 år
D-skolan fyllde 99 år firade med öppet 
hus och kulturfestival i september. www.oxelosund.se

”Koordinaten fick 
utmärkelsen för 
sin verksamhet 
som gör det möj-
ligt för besökare 
att dela på böcker, 
skivor, filmer,  
datorer och spel  
– i stället för att 
varje individ ska 
köpa nytt. Det ger  
i förlängningen  
mindre avfall. 
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     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!
Vi tackar för ett fantastiskt 2017 
och önskar alla våra kunder en riktigt

På bilden överlämnar Mathias Fernqvist pengarna till 
Mattias Bähr från S:t Botvids kyrka.
På bilden överlämnar Mathias Fernqvist pengarna till 
Mattias Bähr från S:t Botvids kyrka.Mattias Bähr från S:t Botvids kyrka.

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

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

God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

Tack till alla som 
köpte lotter! 

Vilket fantastiskt gensvar vi � ck på vårt paketlotteri 
under Ljus & Värme! Vi sålde slut på alla lotter efter 36 
minuter, vilket inbringade 15.000:- till Svenska Kyrkan 
och Gungbrädan. Tyvärrr var det många som inte � ck 
tillfälle att köpa lotter på grund av det stora intresset.  
Vi beklagar detta, men tackar alla som på olika sätt 
bidrog till att dra in pengar till välgörande ändamål.
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