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Trägen vinner. Det var 
nära att Hasse Johans-
son och hans företag PR 

Media gav upp. Idag är 
Nyköpings Bomässa den näst 
största Bomässan i Sverige 
med över 200 utställare. 

I mitt arbete i Oxelösund har 
jag förmånen att få arbeta med 
många fantastiska samarbets-
partners och människor. En 

av dom är Svenska Kyrkan och 
kyrkoherden Mattias Bähr.

I det här numret kan ni läsa 
mer om både Hasse 
och Mattias.

En spännande region 
att bo och leva i! 

Regionen Nyköping/ Oxelösund växer och båda 
kommunerna arbetar hårt med att utveckla 
sina platsvarumärken. Nyköping fortsätter ett 
mångårigt arbete och Oxelösund lanserar ett nytt 
platsvarumärke i mars. Tillsammans är Nyköping 
och Oxelösund en atttraktiv plats att flytta till, 
både när det gäller företag och boende.  

Jag har förmånen att varje dag pendla mellan 
Nyköping och Oxelösund. Förmånen att uppleva 
de båda orternas kvaliteter. Förmånen att upple-
va hur väl de matchar varandra. Jag brukar stolt 
säga att jag bor i regionen Nyköping/Oxelösund.    
Min gamla svensklärare skulle nog säga att det 
blev för många ”förmånen” i den här texten, men 
det var nog meningen, jag vill undertstryka att 
det verkligen är en förmån (en gång till) att bo 
och verka här.   

Ansvarig utgivare
Torbjörn Dahlström
070 433 433 2
tobbe@media-mix.nu

MAGASINET - en produkt av 

Mediamix Event & Media

Nästa nummer: 25/3 2018
På omslaget: Hans Johansson och Maria Spring
Tryck: Strokirk-Landströms
Distribution: Svensk Direktreklam

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

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

Köp progressiva glasögon nu... 

Heta nyheter, nu i 
butikerna, välkommen!

...så bjuder vi på ett extra par kompletta:

Värde 
1595 kr

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.

Solglasögon,

eller läsglasögon

avståndsglasögon,

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

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 

Gratis synundersökning
Värde 395 kr

Bekvämt seende och säkrare bilkörning.

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

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

www.pitchers.se
Facebook: 
Pitcher´s Nyköping

Lunch på Pitchers!
Vi serverar klassisk 

Svensk Husmanskost

Från och med måndag 26 februari
Måndag-fredag 11.00-14.30

Välkomna!

Torbjörn Dahlström/Ansvarig utgivare

FRÅN DEN  
2:A MARS HAR  

RESTAURANGEN 
KVÄLLSÖPPET!

Välkommen till vår à la carte
och catering!

Vildgåsvägen 2 Nyköping 0155-45 64 64 • umgås.nu

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER & ALKOHOLFRIA ALTERNATIV
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Ansök idag: 0155-400 409 
nykoping@veteranpoolen.se

PENSIONÄR – JOBBA EXTRA 
MED MÅLERI & HEMSTÄD. 

PÅ EGNA VILLKOR.

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

svenskkoloni som tillbringar vintermånaderna 
i sydeuropa med en järnsjua i den ena handen 
och en uppfriskande Sangria i den andra.

Det vore något det. Om än inte för mig.
Mina utslag har en vidunderlig förmåga att 

missa fairway för att istället knocka änderna 
som simmar omkring i vattenhindren på banan.

Dessutom törstar jag sällan efter fruktdrinkar. 
Även om det av hobbysommelierer 
beskrivs som en gudadryck.

Visst, det är inget fel i att resa vare 
sig söderut eller norröver på vintern.

Det gjorde jag själv i yngre år. 
Tillsammans med några kamrater.

Vi åkte rälsbuss från Oxelösund 
till det nordvästligt belägna Flen. 
Det handlade om en lägervecka på 
därstädes befintliga Idrottsgården. 

Vid måltiderna lästes bordsbön 
av lägerchefen: ”I Herrans namn till 
bords vi gå och tackar för den mat vi 
få”. Till saken hör att lägerchefen inte 
hann längre än till ”I Herrans namn 

till bords vi gå . . .” innan en spjuver föll honom 
i talet ”. . .  men herregud sån mat vi får!”. 

Det spontana insticket resulterade i glada 
skratt och uteblivet kvällsmål för lustigkurren.

Det var knappast att betrakta som ett straff.
Vi andra tvingades äta upp spenatsopppan.

Nyligen råkade jag ut för en svårdiagnostiserad 
hudåkomma. Det kliade något förskräckligt. 

Det skulle senare visa sig bero på tvättmedlet. 
Vanligvis använder jag Grumme kulörtvätt i 
flytande form. Den här gången pytsade jag i fel 
tvättmedel i tvättmaskinens doseringsfack.

Närmare bestämt Beckers målarpenseltvätt. 
Vilket stolpskott! tänker ni kanske, och inte 

helt utan fog, om mina färdigheter i husliga 
göromål. Å andra sidan har mina välnyttjade  
gångkläder aldrig varit så skinande rena.

Det hade i och för sig varit förvånande annars.
Det varnas nämligen på förpackningen för att 
innehållet inte bör hanteras utan skyddshand-
skar. Däremot stod det ingenting om risken att 
förväxla målarpenseltvätt med kulörtvätt.

Möjligen ansågs något sådant osannolikt.
Hur som haver smörjde jag in kroppen med den 

riksbekanta och klådstillande Skillingarydsalvan, 
en tjärsalva som rekommenderas av hudtera-

peuter och påstås ha verkan på allehanda 
hudirritationer. Särskilt vad gäller hästar och 
andra typer av husdjur, inklusive gotlandskanin.

Mig hjälpte Skillingarydsalvan inte ett dugg.
Tvärtom. Jag var tvungen att hålla mig inne i 

en vecka till dess tjärdoften försvunnit runt min 
lekamen. Då hade också klådan upphört.

På så sätt kan man säga att salvan fungerade.

Helt nöjd med tvättmaskinen är jag inte heller.   
Det är en Bosch. Behövs verkligen denna hög-
teknologiska apparatur med fler tvättprogram 
att välja på än det finns tevekanaler att titta på?

Jag använder ändå bara snabbprogrammet. 
Det är därtill den enda knapp jag lärt mig. Vid 

sidan av tvättrutrymmets lysknapp.
Vad jag funderat på under åren är den 

programknapp på Boschen där det står ”Sport”. 
Min sambo hävdar att det är ett tvättprogram 

speciellt för svettiga träningskläder, och därmed, 
enlig henne, inget jag behöver bekymra mig om: 

”Du har ju aldrig tränat så du 
blivit svettig”.

Nu är jag verkligen ingen svuren 
motståndare till alla nya smarta 
hjälpmedel som sköljer över oss 
som en teknologisk tsunami.

Vissa prylar kan ses som av 
nöden tvungna. Som till exempel 
blöjor med inbyggt alarm. 

Jag är ingen expert i ämnet, 
men tydligen fungerar det så 
att en sensor känner av det 
som hamnar i blöjan – varvid 
alarmet spelar den finstämda 
melodin ”Blinka lilla stjärna”.

Det kan ses som en nack-
del att man inte kan välja 
nödsignal. Det har förmod-
ligen ingenjören bakom den 
banbrytande produkten an-
sett vara en skitsak.

Det var annat på tygblöjornas 
tid när det saknades en ton-
skön melodislinga. Då var-
skoddes man istället av den 
omisskännliga lukten.

Königs kåseri

Väderbesvär

GOLF 1 – Costa Navarino
Grekisk golfanläggning i superklasss. 
Kungligt boende, rikt kulturarv och 
en kustlinje som kryllar av små vikar.
Proffsig pro är Bertil Garpenholt, 
bekant från Kiladalens Golfklubb.  

GOLF 3 –  Masseria Coccioli
Förre detta Nyköpingsparet Jan 
Johansson och Wenche Östensens 
livsprojekt. Tidigare ruin som renoverats  
till ett modernt hotell på Italiens klack. 
Stort utbud av golfbanor i området.

GOLF 2  – Villa Jansson
Familjärt boende i provinsen Alicante 
i Spanien. Optimalt klimat. Personligt 
anpassade golf-, vandrings- och 
fotbollspaket. Drivs av Robban & Lotta 
Jansson, tidigare bosatta i Nyköping.

Det är vi män 
som tilldelats 
uppgiften att 

sköta snöskott-
ningen.

Det snöar ymnigt över torpet.
Snöflingorna är stora som sterila sårkompres-

ser och har snart skrudat landskapet i gipsvitt. 
Håll med om att det är sagolikt vackert.
Jag menar metaforerna. Därtill inspirerade av 

innehållet i en utförsåkares patientjournal.
Däremot har anblicken av ett utbrett snötäcke 

samma inverkan på mig som ett ryggskott. 
Humöret sjunker under nollan.
Det har sina randiga skäl och rutiga 

orsaker. Det är vi män som tilldelats 
uppgiften att sköta snöskottningen.

Just i det spörsmålet hörs det heller 
inga högljudda rop på jämställdhet. 

I alla fall inte hemma hos mig.
Det finns personer, och här tvingas 

jag vara tydlig, kvinnor, som lyfter 
fram genetiska anlag som bevis på att 
vi män är bäst lämpade att flytta snö 
från plats a till intilliggande plats b.

Det kräver inget analytiskt tänkande. 
Eller någon form av professorshatt. 

Det räcker med en hemstickad mössa.

Missmodig kliver jag ut i förrådet och letar 
fram snöskyffeln och snösläden.

Det tar sin rundliga tid, bara det.
Det hinner vräka ned två decimeter snö till 

innan jag kan överblicka nederbördens verkning-
ar på torpets ägor och komma till skott.

Vilket jag nu aldrig hinner göra.
Då är det nämligen dags för frukost. Den vill 

jag inte missa. Det är dagens viktigaste mål. 
Den näringsläran ska man ta på allvar, reso-

nerar jag, och hastar in till den sprakande ved-
spisen i köket, kokar en kastrull gröt och kliar 
vovven bakom öronen medan jag funderar på 
den egentliga nödvändigheten av snöskottning.

Förr eller senare blir det ändå töväder.
Trygg i den förvissningen lurar jag istället en 

stund i vardagsrumssoffan och framför tevere-
prisen av aktualitetsprogrammet Fråga Doktorn.

Där är ämnet vikten av vardagsmotion. Tycker 
jag mig svagt förnimma mitt under tuppluren.

Nä, tacka vet jag Costa del Sol, där är snö lika 
sällsynt som en tjurfäktare i Arjeplog.

Det är i och för sig en gissning. Jag har aldrig 
haft vägarna förbi vare sig den Spanska solkus-
ten eller midnattssolens myggiga epicentrum.

Däremot har jag hört talas om den alerta 

Läs mer på 
sormlandssparbank.se/skickarvidare

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

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

Ung Ekonomi 
Föreläsning i gymnasie-
skolorna för att lära och 
inspirera ungdomarna 
om privatekonomi.

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

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

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

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

Peter har sadlat om till projekt-
ledare på Morups Fönster 
Peter Fredriksson är en välkänd profil i 
Nyköping. Som hockeyspelare ägnade han 
Nyköpings BIS och senare NH 90 sina tjänster 
mellan 1979 och 1992. Därefter gick han över 
till tränarskapet och tränade pojklag och senior-
lag inom Nyköpingshockeyn ett antal år.

- Visst har idrotten haft en stor del i mitt liv, 
säger Peter, som går under det speciella 
öknamnet ”Slaktarn”.

Ett namn som kanske kräver sin förklaring.
- Det är inte så dramatiskt som det låter. 
Jag jobbade på Slakhuset i Nyköping mellan 
1977 och 1979 och det var en reporter på Fol-
ket, Jan Erik Eriksson som myntade uttrycket...

I sitt yrkesliv har Peter arbetat 27 år på Wetter-
grens Tak. Både som takmontör och arbets-
ledare.
- Jag hade 27 mycket bra år på Wettergrens, 
men förra året fick jag chansen till en nystart. 
Sedan augusti 2017 arbetar jag som säljare och 
projektledare på Morups Fönster, berättar Peter. 
Mitt arbetsområde är hela Sörmland.

Morups Fönster är ett familjeägt företag som 
startade 1932 och har huvudkontor och fabrik i 
Falkenberg.
- Som projektledare är jag med hela processen 
och ser till att allt funkar från ax till limpa. 

Peter betonar vikten av att jämföra priser.
- Var inte rädd att ta kontakt med mig. Jag 
kommer i lugn och ro hem till kunderna och går 
igenom deras önskemål. Därefter lämnar jag en 
offert på hela jobbet, från början till slut. Skulle 
det bli affär är jag dessutom med i hela proces-
sen, en trygghet för alla inblandade parter. 

Peter ”Slaktarn” Fredriksson, numera på Morups Fönster.

Så här når du Peter

Tel 013-465 54 55
Mobil 0709-30 10 54

peter.fredriksson@
morups.se

ANNONS

Vi hjälper dig göra din bästa 
fönsteraffär

Ett fönster ska anpassas till väggen, inte 
tvärtom. Det är en av våra fasta övertygelser. 
En annan är att lyssna på våra kunder, göra 
det enkelt och bekvämt för dem och leva 
upp till vad vi lovar. 

Sedan 1932 har vi byggt kvalitetsfönster 
för Sveriges hus. Vi tar ansvar för hela ditt 
fönsterbyte – från måttagning och rådgiv-
ning till montage och slutlig genomgång. 

Skräddarsydda fönster från egen fabrik
Hantverkstraditionen och yrkesstoltheten 
finns i våra gener. Vi har inte ett enda föns-
ter på lager, utan tillverkar varje fönster efter 
kundens specifika önskemål.

”Den bästa investering jag gjort”
Per Eriksson i Stigtomta bestämde sig för att 
byta ut i stort sett alla sina fönster som suttit 
sedan huset byggdes 1963. Totalt blev det 14 
enheter, 13 fönster och en altandörr.
– Nu stannar värmen kvar i huset, det har blivit 
ett helt annat inomhusklimat, med mycket jäm-
nare värme, säger Per.

Per tog in flera offerter på jobbet, men 
fastnade för Morups Fönster.
- Bra pris kombinerat med bra bemötande från 
deras säljare och kontaktperson Peter Fredriks-
son, avgjorde, fortsätter Per.

När väl fönsterbytet hade satt igång tog det 
inte lång tid innan de nya fönstren var på plats. 
Från påbörjat arbete till färdigstädat och fint 
tog det endast några dagar. 
- Allt gick mycket smidigt, jag är mycket nöjd. 
Med aluminiumbelagd utsida på fönstren 
behöver jag inte längre bekymra mig över att 

måla fönster. Dessutom har jag 20 års garanti på 
fönstren, det känns tryggt, avslutar Per Eriksson.

Per Eriksson, nöjd villaägare i Stigtomta.

BYT DIN BIL

TILL EN TOYOTA 

ELHYBRID

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

Alltid automat. Alltid laddad. Aldrig några sladdar. Just nu har vi 
både kampanjpriser och extra inbytesvärde på alla 
våra elbybrider. Vi gör elhybriden tillgänglig för alla. 
Oberoende plånbok. Välkommen in till din toyotahandlare 
eller läs mer på toyota.se  

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:



Mattias Bähr 
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Nyfiken på - ett samtal med

Kyrkoherde i Oxelösunds församling
Mattias Bähr växte upp i Kalmar. Familjen var 
troende och i släkten fanns både präster och 
bönder. 
- Trots detta ville jag i unga år varken bli präst 
eller bonde, säger Mattias. Jag ville jobba med 
personalfrågor. Efter en utflykt till USA i unga år, 
började jag därför på PA-linjen i Östersund.

När Mattias väl börjat studera i Östersund kom 
tvivlen. Vad vill jag egentligen göra? Livet är 
inte alltid spikrakt, och ofta spelar slumpen in. 
Så även för Mattias.
- Jag träffade en präst i Östersund och våra 
samtal ledde till att jag började fundera. 
Jag var intresserad av existensiella frågor, 
och samtalen öppnade upp nya vägar och 
tankar för mig. Samtalen med honom 
betydde mycket för mig, troligen mer än 
han förstod.

Under sin militärtjänstgöring tjänst-
gjorde Mattias som brandman. 
Funderingarna kring yrkesval fortsatte.
- Det blev tydligare och tydligare vad 
jag egentligen ville, så jag läste teologi 
i fyra år och därefter fullgjorde jag min 
utbildning till präst hos Pastoralinstitutet.

Mattias prästvigdes år 2000 i Strängnäs 
Domkyrka.
- Jag fick min första tjänst i Sorunda, minns 
Mattias. Som nyutexaminerad visste man hur 
allt skulle vara och fungera... Den praktiska 
realiteten var lite annorlunda. Men jag hittade 
min roll, jag har alltid haft lätt att möta 
människor i olika situationer, något som hela 
tiden präglat mig i min yrkesroll.

År 2002 flyttade Mattias till Nyköping och ett 
arbete som gymnasiepräst.
- Det var ett nytt spännande grepp. Jag till-
bringade 75 % av min tid på skolorna och 
arbetade tillsammans med både elever och 
lärare i exempelvis Retreatdagar för lärare och 
temadagar kring livet och döden med eleverna. 
Vi integrerade även andra ämnen i arbetet.

Efter sex år som gymnasiepräst var det dags 
för nya utmaningar.
- Jag fortsatte att arbeta inom Nyköpings 
Församling, bland annat med ett projekt på 
Skavsta Flygplats. Ett samtal med dåvarande 

flygplatschefen utvecklades till ett samarbete 
där jag bidrog till arbetslagsutbildning och 
samtalsutbildning. Här fick jag nytta av mina 
tidigare kunskaper i personalfrågor.

Nästa steg i arbetslivet bar till Stockholm.
- Jag fick ett erbjudande från Ersta diakoni att 
arbeta med värdegrundsfrågor. Arbete med “Hur 
skapar vi en “Ersta-anda” och frågor som “Hur 
bemöter vi andra människor” och “Vad är en 
god handling”, blev mitt uppdrag.

Arbetet i Stockholm innebar mycket resande. 
2016 dök en tjänst upp i Oxelösund.-
- Jag sökte och fick tjänsten som kyrkoherde. 
Om Oxelösund visste jag inte så mycket, men 
det innebar att jag kunde se på orten med nya 
ögon, utan förutfattade meningar

Kyrkoherde kan likställas med att vara VD för 
ett företag.
- Jag trivs med att leda ett arbetslag, och 
arbeta mot tydliga mål. Hur kan vi dra nytta 
av varandra och samarbeta? Samarbete är 
viktigt, vi växer när vi ger och tar, säger Mattias 
engagerat. Vi kan berika varandra på ett positivt 
sätt och tillsammans bygga det goda samhället. 

Efter några år som kyrkoherde har Mattias lärt 
känna Oxelösund.

- Det finns en bra grund i Oxelösund, men 
vi kan jobba vidare och bli ännu bättre. 
I Oxelösund finns en fantastisk närhet, 
människor är nära varandra och det är lätt 
att träffas för ett samtal.

Mattias trivs i sitt arbete.
- Vi har en stor bredd i vår verksamhet 
och arbetar mycket med barn och 
ungdomar. Vi är en mötesplats där tro 
och liv möts i både glädje och sorg. Jag 
är stolt över vår bredd och att vi på olika 
sätt är en mötesplats. Familjemässan 
- en mässa för både små och stora, 
Familjefrukost och “Kyrkis”, där vi äter 

frukost och sjunger tillsammans, är några 
exempel.

Privat håller Mattias igång med tennis och 
squash. Fotboll är ett stort intresse.
- Jag är fotbollsnörd och ser fram emot 
sommarens VM-spel, säger Mattias. För några 
veckor sedan var jag i Verona och tittade på 
Chievo-Udinese. En mäktig upplevelse.
Ett annat intresse är musik, jag är allätare och 
surfar gärna runt på Spotify. Toto, Lisa Nilsson 
och Laleh är tre favoriter och exempel på min 
spridda musiksmak. 

Mattias upplever sig själv som en social person 
som har lätt för att lyssna.
- Jag är däremot ingen detaljmänniska utan har 
lättare för större strukturer, säger han leende.

Ett långt och trevligt samtal går mot sitt slut. 
Mattias förbereder sig för en begravning och jag 
kan inte låta bli att tänka på hur hans vardag 
ser ut. Eller som han själv uttrycker det; ett 
möte med människor i både glädje och sorg. 

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM
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”Regionen Nyköping/Oxelösund 
har haft en fantastisk utveckling”
Hasse Johansson och Maria Spring driver 
tillsammans PR Media som arrangerar 
Nyköpings Bomässa 14-15 mars. En mässa 
som drar över 200 utställare och massor av 
besökare varje år. Det har gått mer än 25 år 
sedan Hasse första gången arrangerade en 
mässa i Nyköping. Låt oss börja med att backa 
bandet och titta tillbaka.

1984 anordnade Hasse Johansson sin allra 
första mässa i Scaniarinken, Södertälje. 
Vardagligen arbetade Hasse på den tiden som 
hockeytränare och var även aktiv politiker i 
Nykvarn. Tillsammans med två kompisar och 
arbetskraft från föreningslivet provade han idén 
om att arrangera en offentlig mässa. 
- Jag minns att vi hade besök från Nyköping och 
Bissarnas hockeysektion, som hade tankar att 
starta en egen mässa i Nyköping, och ville lära 
sig lite om arrangemanget, säger Hasse. 

BIssarnas hockey startade och drev en egen 
mässa i Nyköping några år på 1980-talet.
- Jag noterade att de startade och hade lite koll 
på vad som hände i Nyköping, fortsätter Hasse. 
När de la ner efter några år, väntade jag två år, 
sedan ringde jag till Kurt Hjelm på Rosvalla och 
frågade om jag fick hyra dåvarande ishallen.

Det var början och bakgrunden till vad som 
idag är Nyköpings Bomässa och den näst 
största bomässan i landet efter Stockholms 
Bomässa.
- Det har varit en fantastisk utveckling, till årets 
mässa har vi sålt slut utställningsplatserna 
redan fem veckor innan mässan.Totalt har vi 
200 utställare på årets mässa. 

Hasse fortsatte att anordna mässor på sin 
fritid. Förutom hockeytränare och politiker 
började han också jobba som lärare.
- Jag fick uppdraget att arrangera 1000-års-
jubileumet i Västerås. Efter det förstod jag att vi 
faktiskt gjorde något som gick hem och började 
fundera på om jag inte skulle satsa mer seriöst 
på det som var mitt fritidsintresse, minns 
Hasse. 

I skolans värld mötte Hasse Maria Spring som 
också jobbade som lärare och samtidigt drev 
en krog i Stockholm.
- Jag levererade catering till Hasses mässor, det 
var så det började, säger Maria. 

Hasse och Maria blev ett par, idag har de 
släppt allt annat och driver tillsammans PR 
Media. 15-20 mässor arrangeras varje år runt 
om i Sverige.

- Vi har alltid någon personlig koppling till de 
ställen vi jobbar på och vi väljer med omsorg 
regioner vi vill jobba i. Vi brukar säga att dit vi 
vill flytta och bo, där anordnar vi mässor. 

Privat har paret valt att flytta från Nykvarn till 
Orsa och Grönklitt.
- Jag var mycket i Sälen och åkte skidor, säger 
Hasse. Tröttnade på alla liftköer och frågade en 
lärarkollega om tips på alternativ. Han tipsade 
om Grönklitt. Vi åkte dit och blev förälskade i 
platsen. Idag bor vi där och har arrangerat Jakt- 
och fiskemässor, Trämässa, Skoteryra, Djurexpo 
och Allsångskvällar i Grönklitt. 

Tillbaka till Nyköping och Bo mässan. För tio 
år sedan var tveksamheten stor om man skulle 
orka fortsätta med mässan i Nyköping.
- Vi hade ett år med otroligt fint vårväder, 15-
20 grader i mars, då kom det väldigt lite folk 
till mässan. Men året därpå hade vi möjlighet 
att flytta in i Multihallen och bestämde oss för 
att försöka ett år till. Vi vet fortfarande inte vad 

som hände, men när vi öppnade hade vi en 
lång ringlande kö utanför entrén. Det blev succé 
direkt och sedan dess har mässan vuxit till vad 
den är idag. 

Hasse och Maria ser en fortsatt utveckling i 
regionen Nyköping/Oxelösund.
- Vi har ett mycket bra samarbete med båda 
kommunerna och funderar ständigt på hur vi 
kan utveckla vårt koncept. Regionen är oerhört 
expansiv och  lockar fler och fler boende till sig. 
Det gegrafiska läget är unikt, och med både 
snabbjärnväg och flygplats kommer regionen att 
fortsätta expandera. 

Nya idéer och ständig utveckling. Till årets 
mässa provar Hasse och Maria två nya grepp.
- “Barnfamiljen” och “Turista hemma” är två nya 
idéer på årets mässa. Vi välkomnar alla nyfikna 
att komma till mässan och se vad det innebär.

Utförligt program på mässan kan ni läsa på 
nästa sida. 

Hasse Johansson och Maria Spring driver tillsammans PR Media, som bland annat arrangerar 
Bomäsan i Nyköping 14-15 mars.

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

BOM ÄSSAN  2018

M AT
BOENDE  
TRÄDGÅRD

l 7-l 8
M ARS

LÖR-SÖN I 0-I 6
ROSVALLA

M ötesplat sen där  vi  pratar

NYKÖPINGS ARENOR ROSVALLA Entré 80 kr / Barn 6-16 år 20 kr (endast i målsmans sällskap) Mässarrangör PR & Media AB

200 UTSTÄLLARE

Aktiviteter och föreläsningar, 
bl a OdlingsTV

Fam i l j ej u r i d i k  | Bar n fam i l j st em a | Sol cel l er  
K ök sspeci al  | Am or t er i ngsr egler  | Chok lad & 
Lak r i t spr ovn i ng | Bost adsk öp| At t efal l shus 
Relat i onst i ps vi d  r enover i ng | Bygga hus

nykopingsbomassa.se

SÖNDAG 18 M ARS k l  10.30-16

M at l agn i ng | Pr ovsm ak n i ng | Si gner i ng

TAREQ TAYLOR

200 Utställare

I NREDNI NG | H OM ESTYLI NG | BARNRUM



Minnen från förr

Arne Andersson
Gästskribent 

Graffitins ursprung?
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Magasinets gästskribent 

Arne Andersson berättar 

om minnen från barndomen 

och sin uppväxt i Nyköping

arne.andersson22@comhem.se

Broken

I dag kan vi råka ut för att våra hus och byggnader blir bemålade med 
färggranna texter och bilder - så kallad “Graffiti”. Företrädesvis sker 
det med sprayfärg, vilket gör det lätt att tro att ordet graffiti är ett 
nyskapat ord. Men istället går det tillbaks till de gamla grekerna och 
etruskernas ord för vägginskrift - graffito. Vilket skulle kunna innebära 
att graffitin är den historiska människans arv som går igen hos oss, 
nutidens människor. En stor och väsentlig skillnad föreligger dock idag 
då det ofta utförs på ett mer ovårdat sätt än tidigare, vilket innebär dyra 
saneringskostnader för de husägare och övriga som drabbas.
     
Sedan urminnes tider har människan haft ett visst intresse att förmedla 
sig med text och bild. Ibland har det nog enbart skett för den enskildes 
egen skull. I andra fall har det säkert skett för att förmedla ett budskap 
till andra, kända och okända personer. Vad det gäller textmeddelanden 
kan här nämnas Runstenar, vilka blev till 
för mer än 1000 år sedan. Ett par tusen 
år före dessa återfinner vi hällristningar. 
Av “bilder” finns det ännu äldre exempel. 
Välkända är t.ex. grottmålningarna i 
Lascaux i Frankrike, som utfördes för ca 
20.000 år sedan.

Att färglägga sina meddelanden är heller 
inte något nytt. På Runstenar har man 
lyckats spåra kulörer som svart, blått 
och rött. Vilken kulör som användes 
på en sten berodde nog på “Målarens” 
egen smak, eller vad som var lättats 
att framställa i närområdet, även om 
vikingarna säkert kunde framställa de 
flesta kulörer.

Tidigt klotter. Under medeltiden drogs 
sig folk inte ens för att klottra på 
helgedomar. Kända är t.ex. ett hundratal 
inskriptioner på medeltida kyrkväggar 
och gravstenar i Nidaros (Trondheim). 
Inskriptionerna har troligen utförts av personer under medeltiden som 
varit på pilgrimsfärd till Nidaros. När de flesta på den tiden troligtvis 
endast en gång i livet kunde göra en sådan vandring låg det nära till hands 
att en del vandrare ville förmedla ett budskap till omvärlden att de varit 
på platsen.

För inte alls så många decennier sedan var det vanligt att “Luffarna” 
under sina vandringar ristade in olika tecken på grindstolpar och andra 
platser i närheten av gårdar de passerade. Meningen var att dessa tecken 
skulle tala om för efterföljande “kollegor” om hur husfolket var. Om det 
t.ex. fanns möjlighet att få lite mat och en sovplats för natten. - Eller om 
det var lika bra att vandra vidare till nästa gård där förhållandet kanske 
var bättre.  

Att med kniv rista in något i en trädstam har väl de flesta gjort. Om inte 
annat så gäller det den lite äldre generationen. Men om det inte skett har 
nog flertalet ändå skrivit något med en penna på något ställe, förutom 
på ett papper. Vissa ställen tycks locka mer än andra. Sådana kan vara 
offentliga toaletter, parkbänkar och utsiktstorn. Är sedan dessa belägna 
vid “utflyktsmål” kan man vara säker på att där finns olika inskriptioner. 
Vanligtvis då namn och datum när “klottraren” varit på platsen.   

Ett sådant exempel från Sörmlands skärgård är sjömärket på Nyköping/
Oxelösunds högsta punkt, Hargöberget. Det äldsta årtal som går att 
urskilja är 1949.

I dag när vi blivit “miljömedvetna” skulle knappats någon komma på 
tanken att hugga in något meddelande i en berghäll på en skärgårdsö. 
Men för inte så länge sedan ansågs det inte vara något större miljöbrott! I 
Nyköping och Oxelösunds skärgård har jag funnit ett flertal inskriptioner 
på öar och kustnära fastland som Broken, Stendörren, Brannäs, Vidskär 
och Rågö.
     
Broken. Nyköpings Segelsällskaps nuvarande klubbholme, var även 
tidigare en plats som fritidsbåtar besökte. Vid dessa tillfällen tycks det 
ha varit populärt att göra inskriptioner i en berghäll invid farleden där det 

finns ett 20-tal namn och årtal. Vid ett av 
mina besök på ön noterade jag även att 
en ung och miljömedveten flicka varit på 
platsen. Kanske hade hon blivit inspirerad 
av de gamla inskriptionerna? Men i stället 
för att hugga in något i berghällen skrev 
hon sitt namn och ett litet meddelande på 
en brädbit som lämnades på platsen.                                                   
    
Fiske fritt. Ett målat textmeddelande har 
sedan länge funnits vid Lökholmarna. 
Kanske är det enbart ett skämt? Eller har 
det gjorts av någon som tidigare ertappats 
med att fiska på förbjudet vatten? Spår 
efter ett misslyckat försök att måla över 
texten kan tyda på att det ändå “stört” 
någon person.
     
Brannäs. Här finns inskriptioner av 
ett kanske allvarligare slag. Under 
Andra Världskriget, var många av våra 
kuststräckor besatta av soldater som 
skulle försvara landet vid ett eventuellt 

angrepp. Soldater som var förlagda vid Brannäs, ägnade även de en del 
av sin tid till att göra inskriptioner i berget. Gjordes det för nöjes skull, 
tristess, eller rädsla för att kriget skulle komma till Brannäs? Därför 
kändes det kanske extra viktigt att förmedla till eftervärlden att man varit 
på platsen - Att man helt enkelt funnits till!
     
Elefantviken vid Rågö fick sitt namn under senare delen av 1950- talet. 
Vid tillfället låg ett par fritidsbåtar vid ön. För mig har det berättats att en 
av de närvarande personerna såg att en del av berget liknade en Elefant! 
Färg och pensel som fanns i båten togs fram och efter ett tag var elefanten 
färglagd! Under åren som gått har sedan färgen bättrats på vid ett par 
tillfällen. Namnet, Elefantviken, är sedan dess ett vedertaget namn bland 
initierat båtfolk.
     
Stendörren var även en populär plats för det tidiga båtfolket. Här finns 
en inskription från 1924, vilket är den äldsta jag funnit i Nyköping / 
Oxelösunds skärgård.

Källor
Birgitta Wall, Aneby. Luffartecken. Martin Syrett, Trondheim. Roman-alphabet 
inskriptions of Madiaval.Trondheim, 2002.

Hargöberget

Brannäs

Elefantviken

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

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

Gör en utflykt till det vilda 
LUNCH Månd – sönd, kl 11.30 – 14. Serveras som 
buffé med två varm rätter, sallad, dryck och kaffe.

AFTERNOON TEA Serveras i slottet lördagar  
t om  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. 

PÅSKBUFFÉ Lördag 31/3. Boka bord!

KONFERENS från 1.335 kr ex moms per person.

BOKA PÅ 
0155-24 62 28

Afternoon 

Tea 
lördagar  

i slottet

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

Välkomna!

En riktig tygaffär!

Butiken 

fylld med 

vårnyheter!
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Nyheter från Nyköpings kommun. Senaste nytt hittar du på nykoping.se 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.

Arr Nyköpings Arenor och Nyköpings Teaterförening.

Live på bio i vår.

På Nyköpings Teater

•  Flames of Paris, 4 mars kl 16  
balett från Bolsjoj

•  Semiramis, 10 mars kl 19  
opera från Metropolitan

•  Aida, 17 mars kl 15  
opera från Kungliga Operan

•  Così fan tutte, 31 mars kl 19  
opera från Metropolitan

•  Luisa Miller, 14 april kl 18.30  
opera från Metropolitan

•  Askungen, 28 april kl 19  
opera från Metropolitan

Upplev opera och balett direkt från Metropolitan i New York,  
Kungliga operan och Bolsjoj i Moskva.

Arbetet med att utveckla viktiga områden inom marknadsföringen av Ny-
köping fortsätter. Några områden som särskilt lyfts fram är att rekrytera 
nya medarbetare och företag samt att stödja besöksnäringen.

Med ett uthålligt arbete har Nyköping lyckats sätta ett platsvarumärke 
som ger oss en unik position i landet.

Investeringen i varumärket härstammar från 2005 och ger nu fördelar för 
många andra aspekter än att bara locka nya medborgare att bosätta sig i 
Nyköpings kommun. Därför fortsätter marknadsföringen med utökat fokus 
på rekrytering av nya medarbetare och företag samt att stödja besöksnä-
ringen. 

Eftersom kampanjen i tunnelbanan med de välkända bilderna är basfun-
damentet i marknadsföringen av Nyköping är den lika viktig för arbetet 
med att rekrytera medarbetare och företag och stötta besöksnäringen 
som för att locka inflyttare till vår region. Bo-kampanjen fortsätter därför 
både i tunnelbanan och i de webbaserade delarna.

En ny upphandling av konsulttjänster inom marknadsföring och varumär-
kesarbete inför 2019 påbörjas under senvåren.

Marknadsföringen av 
Nyköping fortsätter

Ta chansen och prova på ett av Sveriges viktigaste jobb! Vi söker dig som 
vill jobba som semestervikarie inom äldreomsorgen eller för personer 
med funktionsnedsättning.

Välkommen att ansöka
Om du har möjlighet är du välkommen att börja jobba hos oss redan 
under våren, ange i ansökan när du kan börja jobba. 
Ansökan gör du genom att registrera dig och öppna ett konto på jobbsaj-
ten Visma Recruit. Första gången du registerar dig och lägger in ditt CV 
tar det lite tid men den profil du lägger upp sparas tills nästa gång du 
ska söka ett jobb. Om du behöver hjälp med Visma Recruit vänligen ring 
supporttelefon 0771-101 029.

Var finns jobben?
Vi söker vikarier till äldreboende och demensboende, hemtjänst, gruppbo-
ende/serviceboende, boendestöd, korttidsverksamhet för barn och unga, 
personlig assistans och psykosocial verksamhet. 

Kvalifikationer
Du ska vara minst 18 år, behärska svenska språket i tal och skrift, ha 
datavana och gärna körkort. Du ska ha gymnasiekompetens. Det är 
meriterande om du har gått eller går Vård- och omsorgsprogrammet eller 
Barn- och fritidsprogrammet och har erfarenhet av omvårdnadsarbete.

 

Semestervikarier inom 
Social omsorg

Det var i januari 2017 som ettårsanställningar via OFTA-projektet drog 
igång, i samarbete med Arbetsförmedlingen. Idag, ett år senare, har 77 
personer skrivit på anställningsavtal och finns på arbetsplatser runt om 
i kommunen.

Ettårsanställningen i kommunen blir ett steg in i arbetslivet. Samtidigt får 
arbetsplatser hjälp med enklare "fixarjobb" som personalen gjort själva 
tidigare.

- Vi ser människor växa och utvecklas, många har aldrig haft en anställ-
ning tidigare. Tack vare ettårsanställningar får de ett lönekuvert, en merit 
till sitt CV och färska referenser. Allt fler kvinnor kommer ut i anställning. 
Det är få avbrott eller uppsägningar vilket visar att vi lyckas i match-
ningarna – rätt person på rätt arbetsplats, säger projektledare Birgitta 
Falkeborn.

Under 2017 har 77 personer skrivit på anställningsavtal som ettårsan-
ställda – 47 män och 30 kvinnor. Av dem har 45 personer tagit chansen 
att studera vid sidan av sin anställning.

Sedan projektet startade har kostnaderna för försörjningsstöd minskat 
med 2,5 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen bidrar bland annat med 
lönekostnaderna. Den ettårsanställde får lön för utfört arbete istället för 
försörjningsstöd.

Första året med 
ettårsanställda

Just nu är intresset stort för företagsmark i Nyköping. Till exempel är 
området Hemgården i stort sett fulltecknat: flera optionsavtal är skrivna 
och tillgänglig mark börjar ta slut just där.

Det är bland andra Nordströms Bygghandel AB (Rehns) som vill köpa 
mark i Hemgården. Enligt köpeavtal ska köparen inom två år från tillträ-
desdagen uppföra en byggnad på minst 7000 kvadratmeter. Förslag om 
optionsavtal är skrivna med ytterligare sju företag som vill etablera sig i 
bland annat området Hemgården.

- Det är såklart både bra och roligt att så många företag är intresserade 
av mark i Nyköping. Företagen är mycket viktiga för att Nyköping ska 
vara en kommun där människor vill bo, verka och vistas, berättar Olov 
Skeppstedt, mark- och exploateringschef  i Nyköpings kommun. Vi arbetar 
intensivt tillsammans med Näringslivsenheten med att se över möjligheter 
och synka det med företagens behov.

Andra företagsområden i Nyköping är Arnö västra och östra, Hinzens krog 
och Vida. I Påljungshage etapp 2 pågår förberedande arbete för framtida 
verksamhetsområde.

Stort intresse för
företagsmark
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ANNONS

GEMENSKAP 
– TRÄFFAR FÖR ALLA MED FIKA, 
PROGRAM OCH ANDAKT

Franciscusgården, Rosenkälla
Måndagar kl 13.30-15.30

S:t Nicolai församlingshem
Tisdagar kl 13.30-15.30

Mariagården
Onsdagar kl 13.00-15.00

Oppebykyrkan
Onsdagar kl 13.30-15.00

Alla Helgona församlingshem
Torsdagar kl 13.30-15.30

S:ta Katarina kyrka
Torsdagar kl 14.00-16.00

GUDSTJÄNST  
MED MUSIKTEMA
EN GÅNG/MÅNAD  
I FRANCISCUSKAPELLET

11 mars kl 15.00
Tema: Disney
Linda Widner, sång
Per Gustafsson, komp

8 april kl 15.00
Tema: Jules Sylvain
Ulla Börjars, sång
Per Gustafsson, komp

Kyrkkaffe

SPRÅKHJÄLP
SPRÅKCAFÉ
S:t Nicolai församlingshem
Måndagar kl 12.00–14.00
Fler svensktalande samtalsvänner 
behövs, kom när du kan!

SPRÅKHJÄLPEN
Mariagården
Tisdagar kl 14.00–16.00
För skolbarn och vuxna som behöver 
träna på svenska eller behöver hjälp 
med läxor.

MISSIONSDAG
Oppebykyrkan
Lördag 17 mars kl 17.00–19.30
TEMA: Kvinnors utsatta  
situation i världen

Jakob Sundmark, Svenska 
kyrkans internationella 
avdelning: ”Byutveckling och 
flickors skolgång i Egypten”.

Annika Wilhelmson, jour-
nalist på DN och f d freds-
observatör i Guatemala:  
”Stöd till kvinnor som 
utsatts för våldtäkter  
under inbördeskriget”.
Servering av mat

Lördag 24 mars kl 20.30–21.30  
är det dags för Earth Hour – största 
miljömanifestation som vuxit från 
symbolhandling till en rörelse som 
engagerar miljontals människor, 
företag och städer världen över. 

Tillsammans kan vi skapa enorm 
förändring, så varför inte låta årets 
Earth Hour bli startskottet för ett 
mer planetvänligt liv? 

Nyköpings församling uppmärk-
sammar denna manifestation  
med en konsert i nedsläckt kyrka. 

Ungdomskören Cantemus sjunger  
i ett program som de valt att kalla 
”Hopp om ljus till nattsvart jord”  
(se rutan till vänster). Efter konserten 
bjuds det på lite dryck och tilltugg.
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EARTH HOUR  
– TILLSAMMANS FÖR PLANETEN

www.svenskakyrkan.se/nykoping

Kyrkan väjer inte från svårt ämne
TEXT OCH FOTO MALÉN ENEBERG

Ulrica Stigberg, präst 
för EFS och pedagogen 
Karin Eckerdal. 
Foto: Malén Eneberg

Ulrica Stigberg är författare 
och präst i Fryshuskyrkan i 
Fryshuset, som bedriver verk
samheter för unga. För några 
år sedan blev hon ombedd 
att hålla i ett seminarium om 
nätporr. Hon tackade nej med 
motiveringen att hon inte 
hade kunskap nog.
   – Men så sökte jag på den 
pornografisk sida, som jag fått 
veta att många unga tittade på. 
Det jag fick se gjorde mig för
bannad och ledsen. Hur kunde 
jag ha arbetat med ungdomar 
i 17 år utan att ha förstått vad 
som mötte dem på nätet?

Hon bestämde sig för att ta 
uppdraget och det blev bör
jan till boken Visuell Drog – 
om barn, unga och nätporr. 

Sedan dess har Ulrica Stigberg 
skaffat sig mycket kunskap 
inom området. Hon har
intervjuat forskare, psykolo
ger, poliser och – framför allt 
– ungdomar.
   – Otroligt många  berättade 
att de tittade på porr mer än 
de ville, att de inte kunde sluta 
titta och att de kände skam. 
Många berättade också att 
gränserna för vilken typ av 
porr de konsumerade snabbt 
förflyttades. Och att de sena
re, när de hade egna sexuella 
relationer, var inspirerade av 
pornografin.
         I somras föreläste Ulrica 
Stigberg på ett ungdomsläger 
på Stiftsgården Stjärnholm. 
Karin Eckerdal, pedagog i Ny
köpings församling, var en av 

lägrets ledare och blev 
tagen av det som hon 
fick höra.
  –          Ulrica pratade bra 
om ett svårt ämne. 
Jag köpte och läste 
boken, tänkte att alla 
vuxna borde läsa den.
   Det är bakgrunden till att 
Nyköpings församling bjöd in 
Ulrica Stigberg. Under en ef
termiddag i slutet av januari 
mötte hon 80 konfirmander. 
Och på kvällen höll hon en 
föreläsning, öppen för alla.

När Ulrica Stigberg talar väl
jer hon att inte moralisera. 
Hon vill inte skuldbelägga nå
gon – varken barn eller vuxen 
– som ser på porr.
   – Jag vet ju att det är jätte
spännande för barn och unga 
med sex. Men nu, när porno
grafin är så lättillgänglig – 
bara ett klick bort på mobil
telefoner, Ipads och datorer 
– så behöver de rustas för att 
göra hälsosamma val.

   Hon förordar filter som 
blockerar pornografi 
på all teknik, ansluten 
till internet, som barn 
har tillgång till.
– Filter gör inte att 

man inte samtalar. 
Tvärtom. Det initierar 

samtalen mellan barn och 
vuxna.

Vuxna kan berätta att por
nografi finns på nätet, att fil
tret installerats och varför det 
gjorts.
  Enligt en undersökning 
gjord av Uppsala universitet 
är medelåldern för att börja 
söka aktivt efter porr 12,3 år 
för pojkar och ett år senare 
för flickor. Ändå pratar få för
äldrar med sina barn om porr.
  – En del vuxna har ingen 
aning om att pornografi i dag 
är mycket grövre än den var 
när de var unga. Andra vet och 
känner skam över att de vet.
  Ulrica Stigberg jämför kon
sumtion av pornografi med 

Hur påverkas barn och unga av pornografi på 
nätet? Och hur pratar föräldrar om det med 
sina barn? Det var temat när Ulrica Stigberg 
föreläste, inbjuden av Nyköpings församling.

bruk av alkohol, hon lyfter 
fram att båda kan vara be
roendeframkallande.
  – Vi vuxna har olika tänk 
kring alkohol, en del är nyk
terister, andra inte men vi 
kan vara överens om att vi 
inte vill att skolan tillhan
dahåller alkohol till våra 
barn och unga. Likadant är 
det med pornografin, oav
sett vad vi tänker om vux
nas porrkonsumtion kan vi 
förenas i att vi inte vill ut
sätta våra barn för porno
grafi innan de har vetskap 
om vad som är lagligt och 
lämpligt. Vi vill senarelägga 
barnens debut tills deras 
hjärnor är mer mogna.

Efter föreläsningarna var 
Karin Eckerdal nöjd. Hon 
tycker det är bra att kyrkan 
inte väjer för ämnet.
   – Här är vi bra på – och 
beredda på – att skapa 
trygga möten, där vi kan 
samtala om svåra ämnen.

Vår livsstil påverkar  
världens fattiga allt mer
Sverige klättrar på listan över länder 
med störst ekologiskt fotavtryck. 
Senaste Living Planet Report visar  
att vi som bor i Sverige har det  
tionde största genomsnittliga  
ekologiska fotavtrycket i världen. 

Vi lever som om vi hade 4,2 jordklot. 
Vår konsumtion leder till arbets
tillfällen men i allt högre grad även 
till fattigdom, flykt och krig i andra 
länder. Visst är det orättvist? 

Det finns mycket du själv kan göra. 
Vad satsar du på i år – kanske vill du 
dra ned på köttet eller handla mindre 
nytt och mer secondhand?   

Jag vet att 
det är jätte
spännande 
med sex.
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TA TRE, 

BETALA 
FÖR TVÅ!

Gäller Husqvarnas  
inbyggnadsvitvaror, vid  
köp av Bäcklundakök*

JUST NU!
50 månader
räntefritt!

50 månaders räntefri delbetalning vid köp av valfritt 
Bäcklundakök senast 18 mars 2018.

50 månader räntefritt. Uppläggningsavgift 695 kr och aviavgift 30 kr/månad, dvs total 
kreditkostnad 2 195 kr. Exempel vid ett kreditköp på 30 000 kr: Du betalar i genomsnitt 644 
kr/månad i 50 månader för att vara slutbetald när den räntefria perioden upphör. Effektiv 
ränta 10,14% (jan 2018) förutsatt att hela köpbeloppet återbetalas inom räntefri period. Lägst 
månadsbelopp att betala under räntefri period är 100 kr. Efter räntefri period gäller: Du betalar 
lägst 1/24 av skuldsaldot inkl. räntor och avgifter, dock lägst 150 kr/månad. Aviavgift f. n. 
30 kr/månad. Årsräntan är rörlig och f. n. 19,95% (jan 2018). Kreditavtalet löper tills vidare. 
Kreditgivare Santander Consumer Bank. För fullständiga villkor, prata med personalen i butiken.

* Vid köp av Bäcklundakök för mer än 25.000 kr kan du välja tre Husqvarna 
inbyggnadsvitvaror men betala för bara två (den billigaste varan för 0 kr). 
 
Erbjudandet gäller 19 feb–18 mars 2018 och kan användas endast en gång per kök. 
Gäller bara Husqvarna-produkter från vårt lager. Läs mer på elon.se

- Stilren, nordisk design. 

- 25 års funktionsgaranti.

- Certifierade butiker och medarbetare – 
professionell hjälp när du ritar, beställer  
och bygger.

- Platta paket ger enkel hantering.

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

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

Kök på bilden: Grå matt lucka 25.128 kr
Priset avser skåp, gavelsidor, sockel, bänkskivor och handtag enligt bilden.  
Priset är exkl. belysning, diskho, blandare, vitvaror och leverans.

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

Butik Adress Telnr Öppettider

VITVAROR FÖR 

HALVA 
PRISET

Snabbhetspremie på utvalda  
vitvaror från Siemens vid 

köp av Bäcklundakök*

JUST NU!
50 månader
räntefritt!

50 månaders räntefri delbetalning vid köp av valfritt 
Bäcklundakök senast 12 nov 2017.

* Gäller vid köp av Bäcklundakök, inklusive bänkskivor, till ett värde av 25.000 kr. Erbjudandet gäller t.o.m 12 november 2017. Läs mer på elon.se 

Exempel vid ett kreditköp på 10 000 kr som återbetalas under 50 månader: Uppläggningsavgift 595 kr och aviavgift 30 kr. Månadskostnad 242 kr i 50 månader. Totalt belopp att betala är då 12 095 kr. Under räntefri period betalar du lägst 
100 kr/mån. Effektiv ränta är 9,68 % (oktober 2017) förutsatt att beloppet återbetalas under räntefri period. Efter räntefri period och vid kontantuttag är räntan f.n. 19,95 %. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

Kök på bilden: Grå matt lucka 25.128 kr
Priset avser skåp, gavelsidor, sockel, bänkskivor och handtag enligt bilden.  
Priset är exkl. belysning, diskho, blandare, vitvaror och leverans.

- Stilren, nordisk design. 

- 25 års funktionsgaranti.

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

- Platta paket ger enkel hantering.

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

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

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

Pål Jungs Hage Nyköping
 0155-29 13 00 • elon.se

Må-fr 10-19, lö 10-17, sö 11-17

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

Jag går ofta på tur men inte så som de gör 
i vissa delar av Norge för när de går på 
tur så innebär det att de fjällvandrar.

Det finns olika sätt att färdas på och den här 
gången har jag valt att skriva krönikan i form 
av en mini-Ordbävning, vilket jag kallar mitt 
sätt att färdas med orden. Spänn fast säkerhets-
bältena och kliv in mellan raderna på ett verbalt 
äventyr, en resa tur och retur för att få tur i retur. 
Jag tror nämligen att det går att återvinna det  
mesta, inte bara papper, plast och tillit, utan även  
hur vi tar oss fram. 

Det är verkligen tur att det finns olika sätt att ta sig fram  
i livet. Att flyga i luften, att se gla’ ut i skärgården, att  

promenera på nerverna eller klättra på karriärstegar 
är bara några exempel. Jag tycker om att cykla, 

men inte vintertid, även om det troligtvis finns 
de som tycker att jag är ute och cyklar ändå, 
rent tankemässigt alltså. Vi lever i en livscykel 
där vi lär oss att trampa på för att få det gå 
runt och för att ta oss vidare, även om det 
ibland inte känns något vidare. Vår livscykel 

börjar när vi föds till världen och enligt mig 
döms vi sedan till olika lång livstid. Livstids-

domen är uppdelad på olika delar där den första 
kallas för barndomen, den andra för ungdomen och 

den tredje för ålderdomen. Men alla de vuxna då, tänker 
kanske du? 

Några av er har säkerligen sett barnprogrammet ”Fem 
myror är fler än fyra elefanter” och där fanns det en lek där 
Brasse tog fram fyra saker från en resväska och frågade 
Magnus och Eva vilka tre av dessa fyra saker som hade  
något gemensamt. Om vi leker med dessa fyra ord; barn-
dom, ungdom, ålderdom och vuxna, vilka tre ord är lite  
mer lika? Vilket ord ska bort? Vuxna? Min fråga till er blir då:  
– Vilket ord kan vi använda i stället för ordet vuxna? Vilket 
ord beskriver bäst den delen av livet? Jag har frågat hundra-
tals människor de senaste 15 åren på mina föreläsningar  
om ord och mening. Jag har fått många bra förslag på ord, 
men ni som har sett barnprogrammet vet redan hur Brasse 
brukade svara; – Fel, fel, fel, jag har ett mycket bättre  
förslag! Mitt förslag i denna ordbävning är ordet ”lärdom”.  
Efter ungdomen går vi vidare in i lärdomen och först där-
efter kommer ålderdomen. Vuxna har mycket att lära av 
barn, ungdomar och äldre. Visdomen finns, men den är 
enligt mig helt ålderslös. 

I januari är det många som börjar motionera och det är ju 
ytterligare ett sätt att ta sig fram. Det finns även olika sätt 
att motionera och vissa verkar mer hälsosamma än andra. 
Ledamöternas främsta uppgift är att motionera, att väcka 
förslag till beslut. Jag brukar först väcka mig själv för att 
sedan ta beslut om jag ska motionera. Beslutsfattare är 
för övrigt ett bristyrke tycker jag. Det behöver finnas fler 
beslutsfattare som fattar hur besluten som fattats påverkar 
de som omfattas. Det verkar fattas beslut ibland där sådana 
beslutsfattare fattas.

Mitt sätt att gå på tur är kopplat till min grundläggande 
livsinställning där jag utgår från att turen ingår. Den turen är 
utmärkt, men inte på kartan. Det är ingen fara på färde  längre 
när jag ska fara på färden och nuförtiden följer jag rutten utan 
att känna mig rutten. Jag har nog alltid haft en inneboende 
tur, som finns med mig var jag än är, som jag kallar för turbo. 
Varje liv är en egotripp, en tripp där man e’ go! Jag går på tur 
i retur. Jag har återvunnit min livsresa, min åktur. Hoppas du 
trivs med din tur! Snart är det dessutom vår, tur!

Tur  
i retur

Fel, fel, fel, jag 
har ett mycket 
bättre förslag.

Anna 
Källdén

Ordläkaren
info@ordlakaren.se 
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Historiska bilder - Oxelösund

Oxelösunds första skolor

Bild ID: 016773

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 

1842 beslutade Sveriges riksdag om att allmän folkskola skulle införas. I Oxelösund uppfördes den första skolan 1887 och fick namnet 
A-skolan. Följande skolor som byggdes fick namn i bokstavsordning. I detta nummer publicerar vi några bilder från A- och B-skolan i 
Oxelösund med tillhörande lärare och elever.

A-skolan 
Oxelösunds första skola, A-skolan, uppfördes 1887 till en kostnad 
av 6000 kr. Den hade plats för 48 barn. Senare byggdes den till 
med ytterligare en skolsal och lärarbostad. Barnen undervisades av 
lärarinnan Lotten Sturm. Från och med 1 januari 1923 erhöll den nya 
biblioteksstyrelsen skolrådets tillstånd att inhysa biblioteket i en ledig 
skolsal i A-skolan och verksamheten bedrevs av ABF. 1955 övertogs 
biblioteket av Oxelösunds stad och samma år flyttades verksamheten 
till C-skolans källare på grund av att A-skolan revs 1955 för att ge 
plats för Folkets Hus. 
Källa: Skolstyrelsens arkiv, Boken om Oxelösund. Fotograf: Okänd År: Okänt

A-skolan, skolbarn och lärare
Den här bilden rymmer samtliga skolbarn och lärare i Oxelösund.
A-skolan byggdes 1887, innan dess fick alla barn gå till Stjärnholm. 
A-skolan låg där Folkets Hus numera finns. 
Reinhold Eriksson gick 1890 i småskolans första klass och sitter 
inringad i sjömansblus i främre raden. Lärarinnan i övre raden hette 
Charlotte Sturm och småskolelärarinnan som sitter i mitten hette 
Stenström. Längst ut till höger på bilden står Ernst Gustaf  Lööf, född 
22/11 1883, död 1953.
Källa: Södermanlands Nyheter den 3 mars 1967. Fotograf: Carl Jette. År: 1890

B-skolan 
B-skolan, som byggdes 1899,låg vid korsningen Malmgatan - Gamla 
Oxelösundsvägen. B-skolan tjänstgjorde även som kyrksal, S:t Bot-
vidssalen, och kommunhus, även tandklinik sedan 22 år tillbaka.
Byggnaden revs 1962 för att ge plats åt Domuskomplexet.
Källa: Södermalands Nyheter 1960-11-01.Fotograf: okänd. År: okänt

Elever på B-skolan
Övre raden från vänster: Arne Hallberg, Maj-Britt Håkansson, Gullan 
Bergman, Tore Bengtsson, Gunnel Åberg, Nils-Olof  Bäckström, okänd, 
Anne-Marie Sundin och Maj Hamnström. Mittenraden från vänster: 
Lars Gustavsson, Solveig Sandin, Ulla Forsma, okänd och Karl-Gustav 
Andersson. Nedre raden från vänster: Gun Tidlund, Bertil Franzén, 
Åke Sandberg, Rolf  Bengtsson,  Kurt Hammarstrand, Roland Nilsson, 
Nils-Erik Nilsson, Margareta Åhlund och Britt Dolk. Lärarinnan var 
Linnea Danielsson.
Källa: Roland Nilsson .Fotograf: okänd. År: Ca 1936

Vi har mycket att vara stolta 
över i Oxelösund!

Vad är ett platsvarumärke?
- Ett platsvarumärke är ett paraply att samverka under. Med platsen 
Oxelösund menar vi hela den yta som ryms inom kommungränsen. Ett 
platsvarumärke är en gemensam budbärare och en gemensam avsändare. 
Det ersätter inte de egna varumärkena eller grafiska profilerna utan de 
samverkar sida vid sida. Företag, föreningar och andra aktörer kan an-
vända märket i sin marknadsföring. Det används då tillsammans med det 
egna varumärket. Kommunen är bara en av alla aktörer i Oxelösund och 
vår logotyp kommer att vara densamma även i fortsättningen.
För oss ger platsvarumärket möljligheten att skilja på platsen Oxelösund 
och Oxelösunds kommun som organisation.

Varför är det viktigt?
- Om så många som möjligt samverkar kan vi stärka bilden av Oxelösund 
än mer. Tanken med platsvarumärket och #oxls är att alla ska kunna vara 
med och bidra för att lyfta fram allt det positiva som finns och görs i 
Oxelösund. Genom att företag, föreningar och andra aktörer använder 
märket i sin marknadsföring stärker vi gemensamt bilden av Oxelösund. 
Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och använda märket.

Vem har tagit fram konceptet?
- Arbetet med platsvarumärket startade i näringslivsprogrammet som en 
av flera strategier för att nå kommunens mål vad gäller näringslivsutveck-
ling. I processen har invånare, föreningar, näringsliv, skolelever, kommuna-
la tjänstemän och politiker deltagit.

Vad skiljer Oxelösund från andra platser?
- Vi ska bygga upp vårt platsvarumärke kring det havsnära läget, den 
levande industrin och människorna i staden. Platsvarumärkeskonceptet 
#oxls – We are Oxelösund ska lyfta fram fyra utvalda värden – havet, indu-
strin, människorna och läget. Vi ska lyfta fram kontrasterna i Oxelösund 
mellan den levande industrin och en naturskön skärgård, samtidigt som 
vi lyfter fram människorna i Oxelösund genom deras berättelser om 
Oxelösund. Dessa berättelser bildar sedan tillsammans den gemensamma 

- Utan människor är en plats bara en plats. Därför handlar berättelsen om Oxelösund om alla oss som bor och verkar här, och om vår relation till 
havet, naturen och kontrasterna som är en så stor del av våra liv. Det är alla vi tillsammans som är Oxelösund. Nu har platsen Oxelösund fått ett 
platsvarumärke att samlas kring. Magasinet har träffat Ylva Sanfridsson från Oxelösunds kommun och ställt lite nyfikna frågor kring det nya 
platsvarumärket som lanseras i mars.

bilden om Oxelösund – vårt Oxelösund som vi alla är en del av – We are 
Oxelösund.

- Genom att lyfta fram goda ambassadörer och starka oxelösundskaraktä-
rer via storytelling ”oxelösundstories” under rubriceringen We are Oxelö-
sund kommer positiva budskap om Oxelösund föras fram och bidra till 
helhetsbilden.Samverkan med näringslivet, föreningslivet och medborgar-
na gör att vi stärker helhetsbilden av Oxelösund.

Varför #oxls?
Märket #oxls kan användas i olika sammanhang. Till exempel kan företag 
och föreningar lyfta fram det de gör. We are Oxelösund och #oxls står för 
något nytt, företrädesvis på sociala media, och handlar om platsen Oxelö-
sund och framför allt oxelösundarnas egna historier om Oxelösund.

Hur kan den som vill hjälpa till att sprida bilden av Oxelösund?
- Dela med dig av dina bilder av Oxelösund som plats att leva, bo och 
verka på genom att tagga dem med #oxls på instagram. Eller varför inte no-
minera någon du tycker ska vara nästa oxelösundsprofil på hemsidan oxls.se.

Jonathan Fröberg, Susann Borg och Kjell Andersson. Några av de oxelösunds-
profiler som berättar om sitt Oxelösund.

I Oxelösund lever vi sida vid sida med havet. Här njuter vi av fågelsång till tonerna av en hamn som aldrig sover. Här finns en industri i världsklass och ett näringsliv på 
framväxt. Det här är platsen där våra själar kan få ro och där vi alltid har nära till världen utanför. Det här är Oxelösund. En plats med många ansikten. En plats för dig 
och mig.
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Ett tryggare sätt att 
byta fönster.

Boka ett kostnadsfritt hembesök 
av våra lokala projektledare på:
020-66 78 77  |  www.morups.se

Vi mäter upp, 
tillverkar och monterar.
Trygghet är att slippa ringa runt och jaga fönsterleverantörer och
hantverkare. Därför tar vi hand om hela fönsterbytet. Våra
fönster och altandörrar tillverkas i vår egen fabrik i Falkenberg
och är inbrottsklassade och utrustade med antikondensglas som
standard. Installationen sker hos dig av våra duktiga hantverkare.
Och din personliga projektledare är med dig genom hela processen
och tar ansvar för leveransen från rådgivning till slutlig genomgång.
Självklart erbjuder vi räntefri delbetalning i 36 månader.

JUST NU!
Altandörr 
på köpet*

* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

”Att sjunga tillsammans är friskvård”

- Måndag är bästa dan på hela veckan! Då får 
vi åka till Oxelösund och sjunga! Tjejerna från 
Nyköping har åkt till Oxelösund och PRO-loka-
len för att ha kul och tillsammans med 30-talet 
andra sjunga i kör.

Gabriel Forss är en välkänd körledare som är 
van att leda stora körer på upp till tusen perso-
ner. Nu har Gabriel tagit fram ett nytt koncept 
som har fått namnet ”JustSing”.

- Det är precis vad det handlar om, bara sjung för 
nöjes skull, för att det är så kul, säger Therese 
Cambrant Berg, som ansvarar för verksamheten 
i Oxelösund. Tio måndagskvällar under våren är 
det full fart i PRO:s lokaler. 
- Vi har fått ett fantastiskt gensvar och har drygt 
trettio personer anmälda redan första terminen. 
Men det går bra att anmäla sig redan nu till 
höstens körsång.

Oxelösund är först ut i landet med det nya kon-
ceptet, men tanken är att det ska växa.

- Vi brukar skämtsamt säga att målet är att 
alla ska kunna sjunga med oss, från Örebro till 
Sydafrika, säger Therese. 

Körledare rekryteras lokalt på olika orter, men 
konceptet är framtaget av Gabriel Forss.

- Gabriel och hans bror Jocke har tagit fram 
bakgrunder och stämmor, som vi använder när 
vi sjunger. 

Glädjen att sjunga i grupp går inte att ta miste 
på. Inga förkunskaper krävs för att vara med. 

- Det är inne att sjunga i kör nu, folk blir glada 
över att sjunga och mår bra av det, det är frisk-
vård på ett utmärkt sätt, säger Therese. 

Någon avslutande konsert inför publik är inte 
planerad. Sången är målet.  

- Vi har kul tillsammans och det låter bra när 
vi sjunger. Vi har inga noter, utan sjunger direkt 
från hjärtat. Det enda jag skulle kunna önska är 
att fler män var intresserade av att vara med.

Trots ivriga försök att få undertecknad med i 
körsången från körledaren lyckas jag smita iväg, 
men visst verkar det riktigt kul att ”bara sjunga”. 
Therese sprudlande energi och bakgrundsmusi-
ken inspirerar och gör att även mina endorfiner 
börjar röra på sig i kroppen.

Men jag stannar vid att uppmana andra män 
att fundera på om ”JustSing” inte vore något att 
fördriva måndagskvällarna med i höst.

För mer info: www.justsing.se  

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Uppvärmningen har börjat inför kvällens körsång. Therese Cambrant Berg leder kvällens övningar.

TRYGGA DITT HEM! – ett seminarie om ?????????????

Kallelse till ÅRSMÖTE i tre delar
TID OCH PLATS: Torsdagen den 22 mars klockan 18.00 
på Stjärnholms slott 

Nyköping och Oxelösund går ihop och blir EN FÖRENING
Anmälan och mer information på hemsidan:  
www.villaagarna.se/oxelosund och www.villaagarna.se/nykoping

OBS! Obligatorisk anmälan

MEDVERKANDE:
Villaägarna,  
Roger Lindahl,  
Regionschef 
Valfrågor inför  
valet 2018
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I kommunen fi nns Sveriges
viktigaste jobb! Under 3 veckor i
sommar har du chans att prova
på något av dessa arbeten.

Vad är det för jobb?
Arbetsplatserna fi nns bl a inom
vård- och omsorg, kök, barnomsorg
och utomhusarbete.

Vem kan söka?
Du ska vara skriven i Oxelösunds
kommun och sommaren 2018
ha slutat årskurs 9 eller 1:a
eller 2:a året i gymnasiet.

Läs mer på vår hemsida.

www.oxelosund.se

Feriearbete i Oxelösunds 

kommun 2018

        

med lågmäld röst till oss. Och 
så påskdagen – från död till 
liv. Det lågmälda förbyts till 
glädje och jubel! 
Också under resten av kyrko-
året står musiken i centrum 
i kyrkan. Psalmer och 
lovsånger är en omist-
lig del i detta. Det 
finns psalmer med 
ursprung ända från 
medeltiden fram till 
våra dagar. 

En kulturskatt där vi kan välja 
och vraka bland de musika-
liska godbitarna. Det finns 
mycket att bevara, utveckla 
och föra vidare i detta mu-
sikaliska arv! Och det gör vi 
kyrkomusiker på orgel och 
piano och som körledare till-
sammans med våra körer. 

Idag finns i församlingen 
barnkör, kyrkokör, damkör 
och finsk kör. Musiken finns 
inte bara i kyrkorummet i St 
Botvids kyrka med sin fina 

akustik och sin fantastiska 
orgel. Församlingen står ock-
så för musik på kommunens 
äldreboenden, i mötesplatsen 
Kaffedralen i församlingshem-
met och i Frösängskapellet. 

Förutom detta ger vi 
konserter ofta av hög 
klass med lokala och 
inbjudna musiker i 

kyrkan och sommartid 
i kapellet. Vår rika och 

varierade musikverksamhet 
ger mycken glädje åt både 
utövare och åhörare! 

Just körsång är en stor folkrö-
relse i Sverige och att sjunga i 
kör skapar hälsa. Det är roligt 
att sjunga och ännu roligare 
tillsammans med andra. 

Det finns plats för både allvar 
och skoj i en körövning. Allt 
ifrån sången till fikarasten. 

En samvaro genomsyrad av 
musik och varm gemenskap!

ANNONS

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

26/2, 5/3, 12/3 kl 13-15 Kuoro-
harjoitukset, St. Botvidin kirkko
27/2, 13/3 kl 13:30-15:30 Lau-
lukahvittelut Sjötångenin tiloissa
6/3, 20/3 kl 17-19 Ompelu-
seura, srk-koti
7/3, 21/3 kl 14:15 Hartaus. St. 
Botvid
8/3, 22/3 kl 18-20 Naisten 
sauna, Stjärnholm
1/3,15/3 kl 18-20 Miesten 
sauna, Stjärnholm
2/3, 16/3 kl 9:30-11:30 Laulu-
kahvittelut Björntorpin tiloissa 
2/3, 16/3 kl 15-17 Kerhotunnit, 
lapset aikuisen kanssa

su 25/3 kl 11:00 Kaksikielinen 
Pääsiäisnäytelmä
su 25/3 kl 15:00 Messu S:t 
Botvidin kirkko. Kirkkokahvit. 
Kirkkotaksi pätee. Nyköpingin 
ja Oxelösundin yhteinen messu. 
Mikko Peltola.

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!

Musik & gemenskap!

FAMILJE-
FRUKOST
kl 9-11 i församlingshemmet. 

9/3
 kl 9.00

Det är inte något nytt påstå-
ende att musiken är viktig 
för människan. Genom hela 
livet finns musiken omkring 
oss. Det är omöjligt att före-
ställa sig en värld utan toner, 
en värld full av bara tystnad.

Musik har utövats vid dop, 
vigslar, begravningar och guds-
tjänster ända från kyrkans be-
gynnelse. Musiken har en själv-
klar och viktig plats. Ända från 
kyrkoårets början med jublande 
och glad musik i adventstid, 
Lucia och julfirande. Då vill 
alla vara med – kyrkokörerna, 
barnkören, solister och allmän-
heten! Trumpeten har sin givna 
plats och inbjudna musiker gör 
det hela extra vackert. 

De högljudda jublande to-
nerna dämpas när fastetiden är 
inne."Se vi går upp till Jerusa-
lem” sjunger församlingen till 
milda orgeltoner. Långfredagen 
har sin särskilda plats i guds-
tjänstlivet. Då talar musiken 

KAFFEDRALEN
Onsdagscaféet för alla åldrar i 
församlingshemmet 13:30-16:00
Sång & musik ojämna veckor 
kl 14:00:
28/2  Irina Söderberg. Psalmer i  
 folkmusikaliska toner.
14/3  Bengan Olsson 
Kreativa hörnan! Med inspirerande 
pyssel för alla åldrar.

Gudstjänster
25/2  Mässa kl 11.00 – 2 i fastan. Mattias Bähr, Bengt Fridén.
4/3  Mässa kl 11.00 – 3 i fastan. Ingvar Lindetun, Irina Söderberg.  
 Sång av Oxelbären under ledning av Kerstin Bornetoft.
7/3  Morgonmässa kl 8.30
10/3  Musikandakt kl 16.00. Christine Ankarswärd, 
 Söndagskvartetten, Irina Söderberg, Eva Henriksson.
11/3  Mässa kl 11.00 – Midfastosöndagen. Sebastian Söderberg,  
 Bengt Fridén.
18/3  Mässa kl 11.00 – Jungfru Maria beb.dag. Mattias Bähr, Irina  
 Söderberg, Eva Henriksson. Sång av Ulla Börjars. Nya 
 kyrkofullmäktige hälsas välkommen i gtj. Följt av "Söndagsöppet"  
 kl 12.00-14.00 med bl.a ”Korsask”.
21/3  Morgonmässa kl 8.30
25/3  Familjemässa kl 11.00 – Palmsöndagen. Kom och se på när  
 församlingens medarbetare, frivilliga, förtroendevalda 
 framställer påsk spelet – Hönan, Åsnan och den finska Björnen  
 söker efter ”Påskäggets hemlighet”.
 kl 15.00 Finsk mässa Mikko Peltola, Maria R. Samarr. Oxd o Nyk 
 kl 17.00 Mässa i taizéanda
 Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.

KAFFEDRALEN KARIN LAGERGREN
”Skön som månen, utvald som 
solen” – En berättarkonsert om 
sången i den heliga Birgittas kloster.
OBS ny tid kl 16:00! Fri entré, läm-
na gärna frivillig kollekt som går till 
församlingens musikverksamhet.

24/3
 kl 16.00

Påskspel!

Åsnan, Hönan och Björnen

Maria RasmussenIrina Söderberg Bengt Fridén

Åsnan, Hönan och Björnen
25/3
 kl 11.00

MUSIKANDAKT 
i fastetid 10/3 kl.16.00 
med Eva Henriksson, Christine 
Ankarswärd, Söndagskvartet-
ten och Irina Söderberg.

FAIRTRADE
Försäljning i 
församlings-
hemmet, 

Öppet exp.tider, 
se tider nedan.
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Fiskehamnen i Oxelösund
070-213 40 61  •  0155-317 92

sailorkickis.se  •  info@sailorkickis.se

Öppettider Sailor 
Tisdag-fredag 11.30-14
Lördag-söndag 12-16

Grupper även under annan tid

Öppettider 
Rökeriet

 Torsdag-fredag 11-16
Lördag 11-15

Med reservation för 
ändringar



26   No.2 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018  No.2  MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018       27

Alla kan dansa i nytt 
dansprojekt
Dansa Oxelösund! är den uppmanande titeln på ett lite annorlunda dans-
projekt som går av stapeln i mars. Under tio vårkvällar ska ett dans-
stycke av och med vanliga Oxelösundare växa fram. Magasinet fångar 
koreografen Jenny Franke i flykten för att få veta mer.

Nu kommer konceptet Ljus & Värme att anordnas även på våren i 
Oxelösund. Oxelösunds Centrumförening har tagit beslutet att konceptet 
även ska få en vårversion, med underrubriken ”Vårvärme och Solljus. 

Lördag 5 maj är datumet då första 
Ljus & Värme - vårversionen anord-
nas. På torget under dagen kommer 
en stor torgloppis att äga rum. I 
samarbete med Oxelösunds kommun 
anordnas även ett språk-café under 
dagen. På Koordinaten blir det också 
full fart, bland annat med bokloppis. 

På kvällen anordnas en konsert i 
S:t Botvids kyrka. Då får vi höra 
gruppen Ikaros, som under många år 
reste landet runt och spelade Björn 
Afzelius musik. Ikaros återkommer 
nu på scenen. Mer information kring 
detta i nästa nummer av Magasinet. 
Biljettsläpp 26 mars. 

Under dagen samlas pengar in till 
Räddningsplankan, som är Svenska 
Kyrkan i Oxelösunds akuta hjälpkassa 
för behövande i Oxelösund.

Ljus & Värme nu även på 
våren i Oxelösund

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

www.tandlakareherbring.se Ansök: 0155-400 409 nykoping@veteranpoolen.se

EXTRAJOBB FÖR 
PENSIONÄRER
– Just nu söker vi dig som vill jobba 
med måleri eller hemstäd. På egna 
villkor. Välkommen till oss!

På gång i Oxelösund
Läs mer på visitoxelosund.se

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

Program den kommande månaden: 

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

facebook.com/
visitoxelosund

instagram.com/
visitoxelosund

Galleri K, Koordinaten 17 feb – 13 mars
Boris Zats och Annelie Westin ställer 
ut i en gemensam utställning med 
stor bredd på Koordinaten. Här ryms 
grafik, kroki, akvareller, oljor och 
bronsskulpturer. 
Arr: Konstföreningen Fokus

Boris Zats och 
Annelie Westin

Jessica Fleetwood
Sexuellt ofredande
Koordinaten 10 feb – 6 mars
Jessica Fleetwood, född i Oxelösund 
och skapare av verket Ståltheten, är 
aktuell med en ny utställning. Verken i 
Sexuellt ofredande skapades långt före 
den högaktuella #metoo-kampanjen, 
men anknyter till temat. Här finns stål-
bröst som bär spår av slag och blod.

Barnlördagsliv 
Koordinaten 17 mars 10.00 – 15.001/3   

8/3 

15/3

 
22/3

Arr: Kultur och fritid, Anhörigcentrum
och frivilligorganisationerna i Oxelösund

Föreläsning: Seniorträning
Med Ulrika Jerräng från Medley

BIGGE
Från visa till pop med Birger 
Kareliusson

Gubbröra
Country & bluegrass

SPF dans
Spelmän inleder stunden

Why Not Country 
Koordinaten 21 mars 19.00

Pärlor från Dixieland
Koordinaten 28 feb 19.00
Jazzbandet Arne Ericson Hot Five gäs-
tas av Jesse Lindgren, trombonist och 
en av landets mest välkända profiler 
inom New Orleans Jazz/Dixieland.

Arne Ericson Hot Five
med Jesse Lindgren 

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Vårnyheter från 
soyaconcept

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

3 för 2 på munvård
Billigaste på köpet.
Rek. pris 16-139:-/st
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O X E L Ö S U N D

BARNlördagsliv 
på Koordinaten

Oxelö marknad 

På gång i Oxelösund i maj
Läs mer på visitoxelosund.se

Seniorcafé

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

www.facebook.com/
visitoxelosund

www.instagram.com/
visitoxelosund

Galleri O, Koordinaten 6 – 30 maj
I utställningen Ljus och mörker ställer 
Irem Babovic ut en serie porträtt 
målade i olja med fokus på starka 
kontraster och människans splittrade 
natur. Utställningen behandlar även 
skiktmåleritekniken, som en hyllning 
till de gamla mästarna. 

Irem Babovic

Rigmor Gustafsson
Koordinaten 4 maj 19.00
Jazzsångerskan Rigmor Gustafsson 
är unik på den svenska jazzscenen. 
Tre av hennes album har sålt guld, ett 
enastående facit som hon är alldeles 
ensam om. På Koordinatens scen ger 
hon en intim konsert tillsammans med 
pianisten Mathias Algotsson.

4/5   

11/5 

18/5

25/5

Allsång med Ulf Melin

Ari Haatainen
Dragspelsmusik. Samarrang-
emang med Anhörigcentrum 
och Finskt förvaltningsområde. 

Hillfilllies
Amerikansk bluegrass och 
stämsång

Kristi himmelfärdsdag
Inget café!

Innebandy by night
Ramdalens sportcenter 30 apr 18.00
Innebandycup på valborgsmässoafton 
för Oxelösundselever i årskurs 6-9. Alla 
är välkomna att vara publik!

Lördag 13 maj
Arr: Lions club Oxelösund

Malin Biller
Galleri K, Koordinaten 8 apr – 2 maj

Medverka i Sörm-
ländsk fotosalong!

Inlämning av verk 15 – 21 maj
Läs mer på oxelosund.se/fotosalong

Koordinaten mån & 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

Magasinet var på plats, liksom cirka 
350 barn som fick ta del av ansikts-
målning, tipspromenad,bokutläm-
ning, sångstund, sagostund och 
massor av pyssel. Lions i Oxelösund 

i samarbete med Svenska kyrkan 
och Koordinaten arrangerar i slutet 
av mars varje år, en heldag för alla 
barn. Magasinet fångade några av 
barnen på bild.

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

3 för 2 
på fina fötter!

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

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

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

Beställ studentskylten
senast 31 maj!

VI har många mallar att välja mellan.

Vi fixar ditt 
ID- & 

körkorts-
foto!

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Dampiké
299:-

Boka oss idag

0155-400 409
www.veteranpoolen.se

Vi tar gärna hand 
om din trädgård.

Smail och Foad pysslar.

Lions delar ut böcker.

Filip läser 
en bok 
med stort 
intesse.

Jack koncentrerar sig under 
ansiktsmålningen.

Vad skulle du visa upp för en lång-
väga gäst? Vilka platser skäms du 
för eller undviker för att de är otryg-
ga? Vad tycker du kan utvecklas och 
vad saknas? Det är frågor som kom-
munens kulturkoordinator Marie 
Anstadius och turismansvarige Jo-
hanna Åkerman vill ha svar på i en 
lite annorlunda undersökning.

Tre stora skärmar står upp-
ställda i Koordinatens tu-
ristbyrå. Den första pryds 
av ett träd med blad i olika 
gröna nyanser. Går man när-
mare ser man att varje blad bär på 
handskrivna ord och meddelanden, 
”Gamla Oxelösund”, ”Badklipporna 
på Femörehuvud”, ”Alla fina cykel-
vägar”.  På nästa skärm sitter en 
karta över Oxelösund, full med röda 
och svarta nålar fastsatta på olika 
platser. På den tredje skärmen har 
människor präntat ner idéer på olik-
färgade moln och nålat upp dem på 
en blå himmel.  

Kulturkoordinator Marie Anstadius 
förklarar vad det är vi ser framför 
oss. ─ Det här är en insamlings-
central för uppfattningar och idé-
er om Oxelösund. Bladen, nålarna 
och molnen har satts dit av besöka-
re som velat ge sin bild av platsen.  
Turismansvariga Johanna Åkerman 
fortsätter: ─ Jag arbetar med en be-
söksnäringsstrategi och Marie med 
en kulturplan åt kommunen. Vi ville 
båda ha invånares och besökares 
input på nuläget och framtiden i Ox-
elösund så vi slog våra påsar ihop.  
Hur får ni folk att stanna upp och 
tycka till?
─ De flesta människor har ju åsikter 
och tycker om att dela med sig av 

dem. Att insamlingsmetoden dess-
utom är enkel och visuell, där man 
kan se andras bidrag lockar nog ock-
så. Dessutom bjuds alla som bidrar 
till insamlingen på fika. Det hjälper 
förstås till, skrattar Marie.

Johanna fortsätter:  ─ Vi har redan 
fått in en hel del synpunkter. 

Mycket som var väntat men 
också lite nya vinklar och 
idéer. Flera har till exempel 
föreslagit att man borde 

bygga ett nytt kallbadhus, 
andra efterfrågar mer grönska 

i centrum, fler bänkar och ett roli-
gare torg. 

Vad händer med alla synpunkter ni 
samlar in? 
─ De kommer att sammanställas 
och ligga till grund för våra respek-
tive planer, tillsammans med övrig 
kartläggning som vi gjort. En del idé-
er kan bli verklighet, säger Johanna.
Marie: ─ I våra jobb träffar vi ju var-
je dag människor som arbetar med 
besöksnäring och kultur och vi vet 
vad de vill och önskar sig. Nu vill vi 
lyssna på ”användarna”, de som bor 
i eller besöker Oxelösund.

Så det är inte bara Oxelösundare 
som får lämna in sina synpunkter?
─ Nej, alla som har en relation till 
Oxelösund är välkomna att dela med 
sig, oavsett om de bor i Nävekvarn, 
Nyköping  eller Norrtälje, avslutar 
Johanna Åkerman.

Ge din bild 
av Oxelösund!

Insamlingsutställningen kommer att
finnas på Koordinaten under hela maj 
månad. Från mitten på maj är den 
placerad på bibliotekstorget, längre 
in i lokalen.

Barnlördagsliv 17 mars 
på Koordinaten 
Lördag 17 mars mellan 10.00-15.00 är det åter dags för ”Barnlördags-
liv” på Koordinaten i Oxelösund. Evenemanget är kostnadsfritt och 
brukar locka cirka 350 barn som får ta del av ansiktsmålning, tips-
promenad, bokutlämning, sångstund, sagostund och massor av pyssel.

Lions i Oxelösund i samarbete med 
Svenska Kyrkan och Koordinaten 
står som arrangörer. 

Bilderna nedan är hämtade från 
förra årets Barnlördagsliv. 

Oxelösund

För mer info kring Ljus & Värme, torgloppis m m; tobbe@media-mix.nu

Jenny, vad är Dansa Oxelösund? 
– Dansa Oxelösund är ett så kallat 
community dance-projekt, en pro-
jektform där människor i lokalsam-
hället skapar dans tillsammans med 
en professionell koreograf, med må-
let att visa det hela i någon form. 

Vad går det ut på?
- I community dance är gruppen 
lika viktig som koreografen, delta-
garna är aktiva skapare istället för 
att ta emot ett färdigt dansstycke. 
Alla blir dansare, alla blir kreatörer! 
Man kan kalla det för en skapande 
mötesplats där dansen är mediet vi 
kommunicerar genom. Och så fikar 
vi förstås, det är viktigt! 

Vem kan vara med?
– Det här projektet vänder sig till 
alla från åtta år och uppåt. Är man 
under tolv ska man ha en vuxen 
med sig som deltar aktivt. Det finns 
ingen övre åldersgräns. Community 
dance är just ”samhällsdans”, 
ibland riktar man sig till en speciell 
åldersgrupp eller yrkesgrupp. I det 
här projektet valde vi att göra så 
här för att överbrygga generations-
gränserna. Det enda kravet är att 

man kan vara med på de tio träffar-
na som vi har under våren. 

Tips för den som vill men kanske 
inte vågar?  
– Det kan vara bra att veta att man 
är välkommen oavsett förmåga och 
kapacitet. Dansen anpassar sig 
efter deltagarna. Du behöver alltså 
inte ”kunna dansa”, det behövs 
inga förkunskaper – bara tid och 
lust! 

Berätta mer om dig
– Jag är koreograf  och pedagog med 
den skapande människan som mitt 
största intresse, hur vi förhåller oss 
till musik, föremål och till rummet 
och varandra. Jag bor  utanför Gnes-
ta med tre katter och tät kontakt 
med min vuxna dotter. Jag älskar 
sjöar och havet, där bor ständig 
rörelse och inspiration. Min särbo 
(eller kärbo, som vi kallar varandra) 
bor i Uppland och kommer att med-
verka med levande musik till vår 
grupp vid några tillfällen. I övrigt är 
jag en ”sån där dansmänniska som 
ser dans i allt” som min gamla dans-
mentor uttryckte sig för länge sedan. 
Och det hade han rätt i! 

Fakta, Dansa Oxelösund
Tid: Tisdagar 19.00-20.30 med start 20 mars
Plats: Peterslundsskolans gymnastiksal, Oxelösund. Det färdiga resultatet 
kommer att visas på annan plats. 
Kostnad: Gratis
Anmälan: Görs man direkt till Jenny, dansadingava@hotmail.com
Arrangör: Scenkonst Sörmland i samarbete med Oxelösunds kommun

FOTO: FREDRIK DAHLGREN



28   No.2 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018  No.2 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018     29

Oxelösund i korthet Läs mer på www.oxelosund.se

ANNONS

Upphandlingen av nya för-
skolan och skolan är klar
Upphandlingen av ny förskola och skola är 
avslutad och tilldelningsbeslut har gått ut. 
Det var NCC som vann upphandlingen. Nu 
sätter vi igång med förberedelserna där 
vi tittar på hur vi ska arbeta ihop, och hur 
skolan ska utformas och vad den kommer 
att kosta. Bygget av den nya förskolan och 
skolan kommer förmodligen att påbörjas i sommar, och planen är att 
den ska vara klar så att eleverna kan börja där höstterminen 2020. NCC 
bygger i dag en liknande skola i Flen och har även byggt det nya museet i 
Nyköping.

Utställning av översiktsplan 
Oxelösund 2030
Nu är kommunens omarbetade förslag 
till översiktsplan ”Oxelösund 2030” på 
utställning. Från 7:e februari till 8:e april 
är kommunens förslag till översiktsplan 
”Oxelösund 2030” ute på utställning och 
du kan tycka till om den framtida utveck-
lingen i Oxelösund.

Kommunen har som mål att öka befolkningen med 1 procent varje år 
vilket medför ett ökat behov av bostäder, handel och service. Den här ut-
vecklingen ska ske i samspel med bevarande av Oxelösunds starka värden 
som natur och skärgård.

Synpunkterna som kom in under samrådet har behandlats och planför-
slaget omarbetats. Arbetet med översiktsplanen går nu in i nästa skede, 
”utställning”, där medborgare och andra på nytt får möjlighet att lämna 
synpunkter. Synpunkterna som du skickar in behandlas i det fortsatta 
arbetet med översiktsplanen.

På hemsidan www.oversiktsplan.nu kan du se förslaget som en klickbar 
karta, läsa tillhörande dokument samt skicka in dina synpunkter, tankar 
och idéer till kommunen.

Matsedeln för våra skolor och 
äldreboenden finns som app
Visste du att du kan ladda ner en app 
där du kan se matsedlarna för skolor och 
äldreboenden i Oxelösunds kommun?

Appen heter AivoMenu och du laddar ner 
den där du vanligtvis laddar ner dina ap-
par. Du måste välja Oxelösunds kommun 
för att komma till våra skolor och boendes 
menyer. I appen kan du lägga till exempel 
din skola som favorit.Matsedeln ligger även som genväg på startsidan 
oxelosund.se

Nya ägare till Bodaborg
och Bodacamp 

Emil Viking och Charlie Pettersson heter de nya ägarna till Bodaborg i 
Oxelösund. Formellt tar de över 1 juli, men operativt är de redan igång.
- Superkul, säger båda med en mun. Det känns som ett naturligt steg för 
oss. Vi har jobbat här i tio år och är väl förtrogna med verksamheten. 

Emil och Charlie har målsättningen klar.
- Allt kommer att vara precis som det brukar vara på Bodaborg, fast 
bättre!

Bodaborg i Oxelösund har ett starkt varumärke. De senaste åren har man 
lockat cirka 50.000 besökare varje år.
- Vi räknar med att öka 10 % per år, det finns fortfarande en stor 
potential, säger Emil.

Båda pratar varmt om hur viktig den lokala satsningen är.
- Vi tror på samarbete och vill synas mer lokalt. Skapa stolthet över att 
Bodaborg finns i Oxelösund. 

Både Emil och Charlie konstruerar och bygger “questar” själva.
- Målsättningen är att vi ska bygga 3-4 nya questar varje år. Vi har precis 
öppnat vår senaste quest “Gravity”. En röd quest, vilket betyder att den är 
både klurig och fysisk, säger Charlie.

Emil och Charlie har känt varandra sedan länge, och båda har jobbat på 
Bodaborg cirka 10 år.
- När Stefan Kemi berättade att han ville sälja, frågade han personalen 
först om det var några som var intresserade av att ta över. Vi sa båda två 
att vi var intresserade, men bara om vi fick göra det med varandra. Detta 
utan att vi visste vad den andra tyckte. Vi funkar bra ihop. Visst har vi haft 
våra duster, men det har gjort att vi kommit närmare varandra.

Bodaborg och Bodacamp har fått nya ägare, som fortsätter i samma 
anda, men som gärna vill utveckla nya kluriga “questar” löpande.
- Självklart kommer vi också att behålla vår populära “Taco-buffet”, säger 
Emil avslutningsvis.

Emil Viking och Charlie Pettersson har tagit över Bodaborg och Bodacamp

– På Oxelögatan har vi nu in-
stallerat självdoserande tvätt-
maskiner på prov. En själv-
doserande tvättmaskin väger 
tvätten och doserar hur  mycket 
tvättmedel som behövs, berät-
tar Ann-Katrin Hultman, fastig-
hetsförvaltare på Kustbostäder. 
Självdoseringen gör att det 
aldrig blir någon överdosering 
vilket är gynnsammare för mil-
jön. Tvättmedlet är dessutom 
allerigvänligt. 
– Ytterligare en nyhet är att hy-
resgästen kan boka sin tvätt-tid 
via en mobil-app. Det gör det 
lättare för hyresgästen. 

– Vi kommer efter en tid att 
utvärdera projeket och efter 
det ser vi om det eventuellt 
blir aktuellt med fler tvättstu-
gor med självdoserande tvätt-
maskiner, avslutar Ann-Katrin 
Hulman. 

Självdoserande
tvättmaskiner
på prov
Tvättstugor med en ny typ av tvätt maskiner 
och bokning via mobil-app prövas nu hos  
Kustbostäder. 

Fastighetsförvaltare Ann-Katrin Hultman serverar hyresgästerna saft vid  
invigningen av tvättstugorna.

” Ytterligare en 
nyhet är att 
du kan boka 
din tvätttid  
via en app  
i mobilen.

ANNONS

Ny matavfallspåse i Oxelösund

Gratis hyttsten för avhämting

Nytt från renhållningen

Den nya matavfallspåsen med ”knytöron” 
är tillverkad av 100 procent återvunnen 
plast och är genom det mer slitstark och 
tät mot den tidigare biopåsen, vilket även 
förenklar hanteringen för dig som kund. 
Miljönyttan är densamma som med bio
påsen men den nya påsen fungerar  bättre 

i processen där matavfallet behandlas.  
De nya påsarna börjar delas ut under 
februari.Debrunapapperspåsarnafinns
kvar och den tidigare gröna biopåsen för
svinner. 
Bytet sker i sam arbete med Nyköpings 
kommun.

Nu kan du som privatperson 
hämta hyttsten, i storleken 08 
millimeter kostnadsfritt på åter
vinningscentralen, i Oxelösund. 
Hyttstenen kan med fördel använ

das hemma vid plattsättning, mar
kavjämning eller att sanda med.
Du lastar själv med spade den 
mängd du vill ha och det går ut
märkt att fylla både en hink eller 

en liten släpkärra. Hyttstenen är 
inte till för företagare och det är 
inte tillåtet att hämta med traktor.
Hyttstenen tillhandahålls i samar
bete med SSAB Merox.
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ANNONS

Visste du att Kommuncenter i Oxelösund har en egen podd? Den startade som en del av projektet  
Förändra radikalt som Oxelösunds kommun blivit uppmärksammat för i kommunsverige.  
Förändra radikalt är en satsning som fortfarande pågår och det handlar om verksamhets- 
utveckling genom tjänstedesign och brukardriven innovation.

Sara Littorin och hennes kollega Malin 
Lindén som är kommunvägledare började 
spåna på hur de skulle kunna förbättra 
kännedomen om Kommuncenter sam
tidigt som de ville sprida kunskap om alla 
de olika saker som kommunen gör
  – Medborgarna var nöjda med oss på 
Kommuncenter, men det var få som 
kände till oss, säger Sara Littorin som  
har jobbat på Kommuncenter  sedan  
starten 1 december 2015.
   Sagt och gjort, efter lite efterforskning 
om vilken teknik som krävdes satte de 
igång. 
   – Det första podden handlade om  
snöröjning, säger Malin.

Använder gärna fördomar
Det som tas upp i  Kommuncenterpodden 
bygger på frågor som kommer in till  
Kommuncenter från medborgarna, och  
de försöker ta de vanligaste frågorna.  
De använder sig gärna av fördomar som 
de frågat oxelösundarna om. Snöröjarna 
fick till exempel svara på om snöröjarna 
ger igen och skyfflar upp en vall framför 
ens utfart om man är dum mot dem. Kom
munjägaren fick frågan om hur många  
flanellskjortor han har i garderoben. 
   I skrivande stund finns tre poddavsnitt 
ute. Det första handlar som sagt om 
snöröjning, det andra om kommunjägaren 
och det tredje om konsumentfrågor. Kom
mande tre avsnitt planeras ha byggtema. 
Det finns också önskemål om en podd
avsnitt om försäkringar.

Hur hittar man podden?
Om du vill lyssna på podden hittar du den 
på www.oxelosund.se. Den ligger just 
nu som en nyhet på startsidan (en av de 
gröna rutorna). Du kan också gå in på 

www.oxelosund.se/kommunochpolitik/
kommuncenter så hittar du länkarna där.
   Första veckan hade Kommuncenter
podden hundra lyssningar och reaktio
nerna på podden har hittills varit positiva. 

Otvunget samtal
Sara och Malin försöker hålla nere tiden 
för ett poddavsnitt till tio minuter och det 
ska vara lättlyssnat.
   –   Det ska vara ett otvunget samtal med 
information som baseras på medborgar
nas frågor och fördomar, säger Sara. 
   –   Konsten att göra en podd är att det 
ska vara som ett samtal och den får inte 
vara för lång, säger Malin. 
   Förebilder de själva har inom podd
världen är Mia Skäringer, Anna Mann
heimer, Fritte Fritzon och Historiepodden 
bland andra.

Hur går det till?
Hur går det då till när Sara och Malin 

spelar in ett poddavsnitt? Vad krävs det 
för utrustning?
   –  Vi har spånmöten, sen spelar vi in och 
klipper ihop. Det tar inte så lång tid. Vi gör 
allt själva, säger Sara.
   –  En telefon, en mikrofon och en duk 
som vi lägger på bordet för att dämpa 
ljudet är allt som behövs, säger Malin. 

Vad är en podd?
Podd är egentligen en förkortning 
av podcast (podsändning). Det 
är ett radioprogram som man kan 
lyssna på när man själv vill. Podcast 
syftar på Apples mediaspelare iPod.

Vad vill du höra?
Har du förslag på något du vill 
höra en podd om och som rör 
kommunens ansvarsområde? 
Hör av dig till Kommuncenter. 
Du når Sara och Malin och 
deras kollegor på 0155380 00 
eller kommun@oxelosund.se.

www.oxelosund.se

En av Sveriges första 
kommuncenterpoddar?

Första veckan hade Kommuncenterpodden hundra lyssningar och reaktionerna 
har hittills varit positiva. På bilden: Sara, Malin och kommunjägare Fredrik  
Hammarqvist.

Sara Littorin och Malin Lindén har startat Kommuncenterpodden 
för att sprida kunskap om de saker som kommunen gör.  
Förebilder är bland andra Mia Skäringer och Anna Mannheimer.
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     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

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

Handla och samla poäng 
till kristallglas från Spiegelau

Vi på ICA Kvantum är väldigt glada över att kunna presentera ett 
helt nytt och spännande erbjudande för våra kunder. Handla hos 
oss på ICA Kvantum, samla 45 klistermärken och du får hämta ut 
ett valfritt 2 pack kristallglas från Spiegelau som gåva, helt utan 
kostnad. Därefter kan du börja samla på nytt, 45 nya märken och 
du får hämta ut ytterligare 2-pack kristallglas. Erbjudandet gäller 
t o m 17 juni 2018. Du kan hämta ut dina gåvoprodukter t o m 
söndag 1 juli 2018.

 

Vi älskar mat!


