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NYKÖPING-OXELÖSUND

Nyfiken på

Dag Bergentoft

Oppositionsråd Oxelösunds kommun

Ingen kan göra allt - men alla kan göra något!
År 2012 bildades den ideella
föreningen “Nyköping tillsammans
mot cancer” av ett antal eldsjälar
som fått nog av att så många
nära och kära drabbades av
cancer. Man ville göra något
istället för att bara titta på.
Genom olika evenemang
samlar föreningen in pengar
till cancerforskningen.
Vartannat år anordnas en
familjedag och en festkväll. Årets
familjedag anordnas lördag 26
maj, se annons här intill. Besök
aktiviteterna på Träffen och bidra
till föreningens arbete!
I en värld som idag alltför
ofta präglas av mycket ondska
och förtryck känns det tryggt
att se att det trots allt finns
många människor som
visar engagemang och
medmänsklighet för de som har
det svårt. I detta nummer kan du läsa
om flera exempel på hur människor
i Nyköping och Oxelösund ställer upp utan
ersättning för den goda sakens skull. “Nyköping
tillsammans mot cancer” är ett exempel.
Men det finns fler.
MAGASINET - en produkt av
Mediamix Event & Media

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

Årets Röda Korset gala äger rum den 8 maj.
Den lokala artist- och teater-eliten ställer upp
utan ersättning för att dra in pengar till Röda
Korsets lokala arbete.
Ljus & Värme i Oxelösund får från och med i
år en vår-version som bland annat samlar in
pengar till Räddningsplankan, som är Svenska
Kyrkans akuta hjälpkassa för behövande i
Oxelösund.

Familjedag på Träffen!
Lördag 26 maj 11-16
Entré: 1 guldpeng

I Oxelösund finns ett antal frivilliga som valt
att hjälpa till i sökandet efter människor
som av olika skäl kommit bort i otillgängliga
skogsområden. Search and Rescue Södermland
rycker ut när andra går hem. Drivkraften är
medmänsklighet och lyckan över att finna någon
välbehållen i sitt sökande.

• Glassutdelning

All respekt till alla dessa människor som utan
tanke på ersättning engagerar sig och på olika
sätt visar medmänsklighet.

• Och mycket,

Till sist, visst är det underbart när ljuset och
värmen kommer tillbaka. För att citera ett slitet
uttryck; “Vår bästa tid är nu”. Hoppas ni håller
med!

• Hoppborg
• Riddare
• Uppträdanden
mycket mer!
Välkomna!

Med varma hälsningar
Torbjörn Dahlström/Ansvarig utgivare

Nästa nummer: 27/5 2018
På omslaget: Dag Bergentoft
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.

En riktig tygaffär!

Lunch på Pitchers!
Markisväv

98:/meter

Välkomna!
Öppet:Vardagar 10-18, lördagar 10-14
Lunchstängt 13.30-14.30
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10
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Vi serverar klassisk
Svensk Husmanskost
Måndag-fredag 11.00-14.00
Välkomna!

www.pitchers.se
Facebook:
Pitcher´s Nyköping

Östra Storgatan 8 • Nyköping
0155-21 21 21

VÅRENS HETASTE ERBJUDANDE

Solglasögon med din
styrka på köpet!
Välj och vraka bland 30 modeller!

2895:Värda upp till

+ gratis synundersökning. Värde 395:-

Köp kompletta glasögon med vår bästa behandling,
iProtection NT, så får du solglasögon med din styrka!
Fördelarna med
iProtection NT
u Maximalt reptålighet

Köp enkelslipade glasögon (fr. 2095:-), få enkelslipade solglasögon (solglas
1000:- och båge 595:-). Progressivt första par (fr. 3395:-) ger progressiva solglas
(solglas 2300:- båge 595:-). Pris på 1:a par är med iProtection NT.

u Minimalt med reflexer
u Maxskydd mot UV-ljus
u Smuts- och vattenavvisande
u Förlänger glasets livslängd
u 3 års garanti

1/2 PRISET PÅ TILLVAL! Förbättra dina solglasögon med t ex
polariserande glas. Alla tillval för halva priset på ditt andra par!
Eller byt upp dig till en het märkesbåge från Boomerang,
för bara 500 kr i tillägg (ord pris 1095 kr).

MADE IN

SOLGLASÖGON PÅ KÖPET!

Just nu: Köp en årsförbrukning med kontaktlinser i samband med din års- kontroll, få
polariserande solglasögon! Eller lägg till 500
kr och få ett par heta Boomerang-bågar!

VÄRDEKUPONG

GERMANY

Gratis synundersökning

395:-

Boka din synundersökning enkelt på:

www.glasogonmagasinet.se

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

Synundersökningen avser glasögon och utförs av
legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept,
remiss etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-07-01.

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 sNo.4
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BOLLIRARE
ELDSJÄL
1 –– Fredrik Berggren

42 år gammal drar ”Berra” på sig
Runtunas fotbollströja även säsongen
2018. Berggren framstår i dagens
fotboll som ett unikum med sitt
prästbetyg och stora klubbhjärta.

KLOTRULLARE
– Anna Staflund
ELDSJÄL
2 –

Den 44-åriga bowlaren får käglorna att
rasa i både Brios herr- och damlag.
Men så upptar också Annas karriär ett
SM-guld i lag och ett antal 300-serier –
12 strikar i rad. Varje bowlares dröm.

Värre var det för kamraterna som påtvingades
rollen som indianer med verkningslösa pilbågar
av vidjegrenar och en fasanfjäder på huvudet.
Utgången var given. Indianerna föll alla i rask
följd till marken när sheriffen Wyatt Earp pepprade på med sina ettöres knallpulverskott.
Nu var det inte större skada skedd än att
samtliga livlösa indianer återuppstod när det var
dags att knata hem och äta kvällsmat.
Oxelösund var trots allt inte Tombstone.
Hur det är idag känner jag inte närmare till.
Det var länge sedan jag plockade av mig den
blänkande sheriffstjärnan och revolverhölstret.
Däremot har jag hört att ett antal lokala entusiaster i Nyköpings kommun tänker sig popularisera centrumkärnan vars skepnad efter klockan
18.05 på vardagar antar exteriören av en avfolkningsbygd
i Västerbottens
myrrika inland.
Viktigast egenskap
tålamod.
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som
kan
skilja
är
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torget som en gång i världen
upplevde två timmar av berömmelse när Hep Stars parkerade
sin turnébuss därstädes.
Sedan dess har absolut
ingenting hänt på platsen.
Malmtorget har i mer än ett
halvt sekel varit lika tomt på
folkliv som en champagneflaska på bubbel på nyårsdagen. Till och med fästingarna
i buskagen har övergivit jaktområdet
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TEXT LEIF KÖNIG
TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com
E-POST leifkonig@telia.com

TYNGDLYFTARE
– Hampus Lithén
ELDSJÄL
3–

Kraftkarlen från Nyköping tävlar i olympiska lyft, ryck och stöt. 26-årige Hampus favoritmoment är stöt där han för
dagen är Sverigebäst genom att ha hivat
upp hiskeliga 201 kilo över huvudet.

HJÄLP I TRÄDGÅRDEN?
4
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Ring 0155-40 04 09

Drömmer du om sommarstuga?
Med egen trädgårdstäppa? Vare sig du ska köpa fritidshus,
villa eller bostadsrätt erbjuder vi de lån du behöver. Vi hjälper
också till om du ska renovera eller bygga nytt.
Hos oss är du trygg genom hela bostadsaffären. Prata med
oss så hittar vi rätt lösning för just dig.

0771-350 350 | sormlandssparbank.se
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Nyfiken på - ett samtal med

Dag Bergentoft
- oppositionsråd i Oxelösunds kommun
Av en slump kom Dag in i politikens värld.
- Jag hade flyttat till Oxelösund. I tidningarna
skrevs det mycket om saker som hände i
Oxelösund, det var en stark opinion mot de
styrande i vår kommun. Jag satt hemma och
gnällde; vad var det för kommun vi levde i?
Men då sa min fru; sluta gnäll och gör något
åt det istället. Det blev startskottet för min
politiska bana.

Dag Bergentoft har arbetat heltid som gruppledare för Moderaterna och oppositionsråd i
Oxelösund sedan valet 2010. Med sig hade han
erfarenheter från sitt yrkesverksamma liv som
polis och egen företagare. Men allt började i
Råby utanför Nyköping.
- Jag växte upp i Råby, med mycket trygghet
och småskalighet, det var som en egen liten
värld, minns Dag. Små skolor, ofta med gränsöverskridande klasser där alla kände varandra
väl. När det var dags att börja högstadiet
bussades vi in till Nyköping och den nybyggda
Borgmästarhagsskolan. Här var klimatet
betydligt hårdare, men det var nyttigt, det kan
jag inse i efterhand.

Valet av parti var självklart för Dag.
- Jag har alltid varit Moderat, och alltid högaktat
friheten att själv få bestämma över min vardag.
2006 gick jag med i partiet och hamnade direkt
i hetluften, det var ju valår. Mitt uppdrag var att
hålla i slutkampanjen inför valet.

När det var dags att välja yrke fanns ingen
tvekan hos Dag.
- Jag skulle bli polis. Jag hade pryat som
journalist och hos polisen under högstadiet,
men jag bestämde mig för att bli polis.
Efter en förberedande skola och militärtjänstgöring blev det polishögskolan. Den
avslutande praktiken gjordes i Katrineholm
innan han fick sin legitimation.
- Jag fick rekommendation att bli hundpolis eller
trafikpolis. Men valet var enkelt, jag ville jaga
bus, som jag brukar uttrycka det. Så jag blev
hundförare.
I november 1977 fick Dag sin polislegitimation i
Katrineholm. I april 1978 började han tjänstgöra
i Oxelösund.
- Jag arbetade i drygt fyra år som polisassistent
i Oxelösund när chansen kom att utbilda mig till
hundförare.
Dag minns en speciell händelse från hundförartiden med tjänstehunden Nabbe.
- Vi ryckte ut på ett inbrott i nuvarande Team
Sportias butik. Nabbe sprang in och kom lite
för nära förövaren, som hade kniv och misshandlade min hund svårt. Jag fick bra hjälp
av en kollega som försökte stoppa det kraftiga
blodflödet. Därefter konsulterades en veterinär
och sedan blev det ilfärd till Strömsholm och
djursjukhuset. Det var dramatiskt, men Nabbe
opererades och fick två år till i tjänst.
Under 90-talet genomgick polisorganisationen
stora förändringar.
- Under tiden som jag hade kvar en tjänstehund
så vikarierade jag som yttre befäl, vakthavande
befäl, ställföreträdande chef på ordningsavdelningen och på utredningsavdelningen.
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Sakta men säkert växte Dag in i politikens
värld.
- 2009 fick jag frågan om att bli gruppledare för
Moderaterna, och 2010 var jag första namn på
valsedeln för partiet.

Men jag började känna att jag ville göra något
nytt. Guldklockan hägrade inte.
Tillsammans med tre kompisar hade Dag
tidigare ”snuddat” vid tanken att bli egen
företagare.
- Vi importerade och sålde idrottskläder till
idrottsföreningar på vår fritid, minns han.
Den stora chansen kom när Dag tillsammans
med tre kompisar satte sig ner och spånade på
en annan affärsidé.
- Vi skulle öppna ett behandlingshem för ungdomar med kriminell bakgrund och med drogproblem. Ungdomarna var i åldern 14 till 19 år.
Vi körde igång verksamheten i början av 2001
och på hösten lämnade jag tillbaka pistol och
polislegitimation efter 26 år inom polisen.
Det nya entreprenörsgänget kom på ytterligare
en affärsidé.
- Det var en spännande ide från början och i
en tuff konkurrens. Vi köpte och öppnade en
Restaurang-båt i Nyköpings hamn. Att vara
både restauratör och redare var nya och tuffa
utmaningar. En jobbig tid, men det gav bra
erfarenhet.

Nu stundar ytterligare ett val i höst.
- Jag har en bra känsla med mig inför valet,
efter alla samtal jag har haft med olika
människor på stan. Känslan är att vi kommer att
öka våra mandat i fullmäktige, sedan får vi se
hur långt det räcker.
Jag ber Dag plocka fram de viktigaste frågorna
inför valet i Oxelösund.
-Äganderätt och valfrihet. Sälja ut arrenden
till de som vill köpa och investera i att förädla
fastigheter för nybyggnation. Det är viktigt för
oss att människor få äga och bestämma själva
över vår egendom. Valfrihet, att själv få välja
exempelvis sin skola och hemtjänst.
Framtiden för Oxelösund?
- Det finns en oerhörd potential, Oxelösund kan
bli en av Sverige bästa kommuner. Nyckeln tror
jag blir hur vi kan få fram fler bostäder – gärna
centrumnära där behovet är stort idag.
Privat finns ett stort intresse, förutom barn
och barn-barn...
- Golf, jag har blivit väldigt biten på äldre dar.
Sedan simmar jag kontinuerligt och försöker
komma igång med löpningen igen.
Till sist, berätta kort om din personlighet.
- Jag är en glad kille, har lätt till skratt och gillar
ordning och reda. Blir jag arg brukar det gå över
fort.
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Är du med
människa?
På konserter och andra lite större sammankomster så händer det ibland att
någon ropar: – Är ni med? Med på vad
då, undrar jag?

alltid givande att vara givande! Som medborgare är
vi väl med och borgar för det? Är du med?

Vi människor är i grunden beroende av varandra och för mig är det vackert. Jag är dock
fostrad i en samhällsanda där motsatsen anses
Det mesta är
vara mycket finare, nämligen att vi ska vara
Det finns många sätt att vara med som människa
skojigare att
självständiga. Jag vill inte vara själv ständigt
på vår resa genom livet. Vi känner sällan till andras
och jämt! För mig synliggörs mitt beroende av
göra tillsamlivsmål och har kanske inte heller någon aning
andra genom den betydelse de har i min vardag.
om vart vi själva är på väg. Vi är både med och mot.
mans.
Ibland ber jag om hjälp för att få möjlighet att dela
Som medresenärer är vi på väg mot våra mål. På en
en upplevelse tillsammans, inte främst för att jag inte
arbetsplats kallas vi för medarbetare även om vi för tillfälkan klara av det själv. Det mesta är mycket skojigare att göra
let är mot något. Vi behöver faktiskt inte vara med jämt och
tillsammans. Jag vill vara en del av något större, en del som
ständigt, speciellt inte när vi vill motverka för att medverka
känns hel, och tillsammans med andra är jag en hel del.
till att fler kan samverka. Viss utveckling påbörjas först när vi
väljer att uttrycka ett motargument och får medhåll. Det är
Avskildhet är ljuvligt och ensamhet förskräckligt. Det finns
ju inte bara nu under valåret vi kan bestämma oss för att vara
alltför många som inte är med, som känner sig utanför av
medbestämmande över vår gemensamma omgivning. Det är
olika skäl. Att bli medtagen på något, ett kalas eller annat,
medför så mycket gott och den som inbjudit blir nog inte så
medtagen.
Det som sker mot oss kan påverka hur det är med oss. Att
be om hjälp och ta emot stöd är nog många otränade på
eftersom den där andan har påverkat fler än mig. Ibland kan
det kanske ta emot, att ta emot, men då brukar jag påminna
om den där härliga känslan vi alla känner inombords när vi
själva gör något för någon. Den känslan ger vi som gåva till
andra när vi låter de ta plats i vårt liv.
Att vara beroende och medberoende förknippas oftast med
något ohälsosamt, därför har jag valt att ladda de orden med
en positiv känsla denna gång. Jag vet att mitt sätt att använda
svenska språket inte alltid överensstämmer med Svenska
Akademins OrdLista (SAOL), men det känns ok att inte vara
överens med allt de gör.
Att vara ordagrann är exempelvis enligt mig ett sätt att vilja
klä livets mening i en vacker språkdräkt för att skapa vackra
handlingar. Ibland möter jag personer som inte riktigt är
medvetna om sina egna handlingars konsekvens och då brukar jag tänka att de egentligen är medvetslösa.
Jag vet att motsatsen till medveten är omedveten, men
medvetslös är ett mycket bättre ord tycker jag. Det förklarar inte bara hur den personen upplevs av andra utan det
kan bidra till att förädla mitt eget beteende. En person som
är medvetslös bemöts förhoppningsvis på annat sätt än en
omedveten. Prova själv nästa gång du känner igen ovanstående situation!

Anna
Källdén
Ordläkaren
info@ordlakaren.se
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Jag tror att vi människor har en medfödd medkänsla för
medmänsklighet som utvecklas ju mer den används, så låt
många hjälpa till så kan vi vara med människor som är medmänniskor. Är du med?

Prova Elhybrid
1,95

Festivalränta

Gäller under
13 - 20

Prova Elhybrid

1,95

Festivalränta
Festivalränta

YARIS
ELHYBRID
TOUCH & GO
EDITION
Pris från

AURIS
ELHYBRID
TOUCH & GO
EDITION
Pris från

YARIS
2.395 kr/mån
MED TOYOTA FLE X
ELHYBRID
PRIVATLE A SING

AURIS
2.995 kr/mån
MED TOYOTA FLE X
ELHYBRID
PRIVATLE A SING

• Toyota Touch® 2 med
GO Navigation (fria
kartuppdateringar i 3 år)

GO Navigation (fria
kartuppdateringar i 3 år)
• Smart Start & Smart Entry

TOUCH
& GO
• 15” aluminiumfälgar
EDITION
Pris från

2.395 kr/mån

TOUCH
& GO
• Toyota Touch® 2 med
EDITION
Pris från

2.995 kr/mån

Gäller
Gäller under
under
13
13--20
20

AURIS TOURING
SPORTS
ELHYBRID
TOUCH & GO
EDITION
Pris från

AURIS
TOURING
3.095 kr/mån
MED TOYOTA FLE X
SPORTS
PRIVATLE A SING
ELHYBRID
• Toyota Touch® 2 med
TOUCH
& GO(fria
GO Navigation
EDITION
kartuppdateringar i 3 år)

• Smart Start & Smart Entry
Pris
från

3.095 kr/mån

*Övermil (Yaris 8,00 kr/mil, Auris 10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och
MED
MED
MED
MED TOYOTA
TOYOTA FLE
FLEX
X
MED TOYOTA
TOYOTA FLE
FLEX
X
MED TOYOTA
TOYOTA FLE
FLEX
X
aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Bränsleförbrukning vid blandad körning 3,3 – 4,0 l/100 km, CO2PRIVATLE
PRIVATLE
PRIVATLE
PRIVATLEA
ASING
SING
PRIVATLEA
ASING
SING
PRIVATLEA
ASING
SING
utsläpp 75 – 92 g/km. Med reservation för ev. tryckfel och prisändringar. Erbjudandet gäller endast privatpersoner t o m 30 juni 2018.

•• 15”
•• Toyota
15” aluminiumfälgar
aluminiumfälgar
Toyota Touch®
Touch® 22 med
med
•• Toyota
GO
Toyota Touch®
Touch® 22 med
med
GO Navigation
Navigation (fria
(fria
GO
kartuppdateringar
GO Navigation
Navigation (fria
(fria
kartuppdateringar ii 33 år)
år)
kartuppdateringar
i
3
år)
•
Smart
Start
&
Smart
Entry
kartuppdateringar
i
3
år)
•
Smart
Start
&
Smart
Entry
NYKÖPING,

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

•• Toyota
Toyota Touch®
Touch® 22 med
med
GO
GO Navigation
Navigation (fria
(fria
kartuppdateringar
kartuppdateringar ii 33 år)
år)
•• Smart
Smart Start
Start &
& Smart
Smart Entry
Entry

Bilförsäljning:
10–14 vid
*Övermil
Auris
och
normalt
slitage
*Övermil (Yaris
(Yaris 8,00
8,00 kr/mil,
kr/mil,
Auris 10
10 kr/mil)
kr/mil)Måndag–fredag
och skador
skador utöver
utöver10–18,
normaltLördag
slitage debiteras
debiteras
vid återlämning
återlämning av
av bilen.
bilen. UppläggningsUppläggnings- och
och
Verkstad
och
Reservdelar:
Måndag–fredag
07–17
aviavgift
aviavgift samt
samt skatt
skatt och
och avgifter
avgifter från
från Transportstyrelsen
Transportstyrelsen tillkommer.
tillkommer. Bränsleförbrukning
Bränsleförbrukning vid
vid blandad
blandad körning
körning 3,3
3,3 –– 4,0
4,0 l/100
l/100 km,
km, CO
CO22-utsläpp
reservation
utsläpp 75
75 –– 92
92 g/km.
g/km. Med
Medwww.toyotanykoping.se
reservation för
för ev.
ev. tryckfel
tryckfel och
och prisändringar.
prisändringar. Erbjudandet
Erbjudandet gäller
gäller endast
endast privatpersoner
privatpersoner tt oo m
m 30
30 juni
juni 2018.
2018.
Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70

NYKÖPING,
NYKÖPING,
INDUSTRIGATAN
INDUSTRIGATAN 10,
10,

MOTORCITY . NYKÖPING
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TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

När en person inte kommit
hem - åker vi ut!

- Vi finns och är en resurs för samhället.
Vi samverkar med polisen och är beredda att ta
vid när det gäller eftersök av person i svårare
terrängavsnitt.
Patrik Andersson är en av 16 personer med
anknytning till Oxelösund som ingår i Search
and Rescue Södermanland.
- Vi kallar oss för ”professionella frivilliga” och har alla
en specialutbildning i hur man klarar sig och överlever
i svåra terrängförhållanden. Dessutom har flera av oss
militär bakgrund som bland annat hundförare inom
Försvarsmakten.
Varje år försvinner ett antal människor av olika
skäl, det kan vara skadade, dementa, barn som
gått vilse eller personer med psykisk ohälsa.
- Allt började med att vi deltog i en sökinsats under
Missing Peoples ledning 2012. Men så småningom
fortsatte vi sökandet i egen regi, som en frivillig
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sökresurs som tar sig fram i svår terräng, med hjälp
av specialutbildning och sökhundar.
Patrik och två kompisar började söka i vänskapskretsen efter specialister på överlevnad i svår
terräng.
- Nu är vi ett komplett team på sexton personer som
övar ihop två gånger per månad och är ständigt beredda att rycka ut och hjälpa till i sökandet efter försvunna
människor.
Search and Rescue Södermanland går endast
ut och söker på uppdrag av polisen. Basen är i
Oxelösund och i snitt har man ryckt ut en gång
per månad de senaste tre åren och jobbar i hela
länet.
- Vi hörde av oss till polisen och erbjöd våra tjänster.
Idag har vi ett mycket bra samarbete, och vi har även
varit och föreläst om våra kunskaper för dom.

Det finns en viktig sak som skiljer Search and
Rescue från andra sökresurser.
- Förutom utbildning i att hitta folk, har vi även utbildning i att kunna rädda personer. Alla har en gedigen
första hjälpen kunskap, säger Patrik. Det kan ibland
vara skillnaden mellan liv och död.
Arbetet är helt ideellt.
- Det har blivit något av en livsstil för oss. Vi använder
vår kunskap för att hjälpa någon där ute som behöver
hjälp i en svår situation. Polisen kan ringa oss dygnet
runt och vår belöning är att kunna medverka till att
hitta någon som inte kommit hem till sina nära och
kära, Vi är i beredskap alla dagar året runt och är väl
förberedda. Våra väskor står packade hemma och basutrustningen är ständigt packad i bilen, avslutar Patrik.

Förhöj, livet hemma

Vitvaror eller köksprylar, enkelhet eller design, lyxigt eller bara
funktionellt? Inga problem. Vi erbjuder lösningar som gör den
praktiska delen av livet hemma så bekymmersfritt som möjligt.
Så att du kan ägna mer tid i vardagen till att bara njuta.

149

För picknick med mersmak
Grillning förgyller helt klart en picknick. Den här lilla kolgrillen är bekvämt
bärbar genom låsningen av locket. Grillyta på 34 cm räcker till mycket.
Tång och grillfärdig kol på köpet.

ORD PRIS 299

Kolgrill Picnic GC BBQ Black
A+
Energiklass
133/831
Volym
kylskåp/frysskåp
84,5 cm
Höjd

Kyla för liten lya

fr.

Snyggt, smått och naggande gott för
studentlyan eller dig med litet utrymme.
Modellen finns även som frysskåp med
tre transparenta lådor som gör det lätt
att hitta det du ska ha.

2.395

A++
Energiklass

Kylskåp vit CKS2851V 2.395 kr (2.795 kr),
rostfri CKS2851X 2.495 kr (2.995 kr)
frysskåp vit CF2851V 2.395 kr (2.795 kr),
rostfri CFS2851X 2.695 kr (3.195 kr)

ORD PRIS 2.795

194/109 l
Volym
kyl/frys

4.495

174,5 cm
Höjd

ORD PRIS 5.295

899

Bjud in vännerna

ORD PRIS 1.195

Gilla att grilla
Ordna enkel matlagningsmöjlighet i
uthyrningsrummet med en kompakt
mikro. Funktion för snabb tillagning
och grillning! 25,5 cm roterande
glastallrik, fem effektlägen, belysning,
enkel rengöring.

3.495

För dig som har ytorna – satsa
på en rejäl grillstation! Tre
rostfria brännare, ett system
för optimal värmespridning
och kraftigt gjutjärnsgaller
bäddar för perfekt resultat.
Fällbara sidobord.

Gasolgrill Triton PTS 3.0

ORD PRIS 1.195

Mikrovågsugn 20 l rostfri CMU3201 X
Gäller så länge lagret räcker t o m 6/5 2018. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Slipp gissningsleken
Perfekt skåp när du vill hitta råvarorna
och komma igång snabbt med dagens
middag. Välplanerat, energieffektivt
skåp med glashyllor, transparenta
lådor och LED-belysning som ger
perfekt överblick av innehållet.
Smart teknik minimerar behovet
av avfrostning i frysen.

Kyl/frys högerhängd EN3201MOW-H,
vänsterhängd EN3201MOW-V

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

Torggatan 19, OXELÖSUND
0155-306 20 . elonnyox.se
Må–To 10–18, Fr 10–16 (lö stängt)
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Minnen från förr

Mer mopedhistoria
En uppföljning av “Påhängsmotor och moped” (Magasinet Nr 1, 2018.)

Bo Zenk från Aspa-Ludgo, Nyköping, började sälja mopeder och
verktyg redan i tonåren. Mopeder som han beställde från fabrik
kom till Tystberga järnvägsstation, där de fick lösas ut mot kontant
betalning. En kund som Bo sålde verktyg till var Olle Nordström
som arbetade på “Nyköpings Radioaffär” på Östra Storgatan i
Nyköping. Förutom Radio och TV-apparater sålde firman även
cyklar. Affären kom att bli till salu vilket Olle nämnde till Bo. De
kom därefter att köpa företaget tillsammans. De utökade även
sortimentet med mopeder under firmanamnet “Nordström & Zenk”.
Under 1950- och 60 talet var
julskyltning en stor händelse som
fick många Nyköpingsbor att
promenera utmed Storgatan. En
del affärer satte t.o.m. papper för
fönstren, så att ingen skulle se vad
de skyltade med innan söndagen.
Vid en julskyltning hade N & Z en vit
Puch tillsammans med en Tomtenisse. “Nissen” var en ung Stefan
Rüdén, som senare kom att inleda
en karriär som sångare. Den låt
som han framför allt förknippas
med är “Sofia dansar GO-GO”.
Låten kom in på Svensktoppen
1973, och den kan man fortfarande
få höra på radion, samt att vid de
tillfällen omnämns den ofta varande
en riktig “kultlåt”.
N & Z kom även att sponsra en
ombyggnad av en Puch- moped
för deltagande i bantävlingar (Road
racing). Det var då en relativt ny
sport för mopeder.
Som konstruktör, och även förare
anlitades Tage Pettersson, Nyköping.
Innan mopeden var helt klar
skulle den provköras. De sökte
tillstånd för att göra det på en av
landningsbanorna vid F11 flygflottilj,
vilket kom att beviljas. När mopeden
var helt klar beräknades den nå en
hastighet på över 100 km/tim.

flyttade med familj till Sundsvall.
Där fick han anställning på
företaget SUNDEMA, som bl.a.
gjorde affärer på östeuropa.
Tillsammans med Lars Åke
Bengtsson, kom de att besöka
skidfabriken ELAN, i nuvarande
Slovenien. Besöket resulterade i
att Sundema blev återförsäljare för
fabrikens skidor, samt att de även
blev generalagent för Europa!
Till en viss, ung Ingemar Stenmark,
kom det senare att skickas ett antal
skidpar inför hans deltagande i
Kalle Anka Cup i Tärnaby. Stenmark
kom sedan att bli skidmärket
trogen under hela sin karriär.
- Om det berodde på de här
skidorna får väl vara osagt!
1977 flyttade Bo med familj tillbaka
till Nyköping, där han kom att starta
firman “Bo Zenk AB”.

Källa: Bo Zenk.
Foton: Olle Hagelrot.

Projektet kom dock att avbrytas då
det visades sig att “fabriksstallen”
hade betydligt större resurser för
att utveckla sina mopeder.

Arne Andersson
Gästskribent

1966 sålde Bo sin del i affären och

arne.andersson@comhem.se
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Affären på Östra Storgatan 32, 1959-66.
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Olle Nordström och Bo Zenk vid jubileum för hundra sålda Puch-mopeder i Nyköping, 1962.

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

MO

R

UFF
GSB
A
D
S

É 27

/5 –

A
BOK

BOR

D!

BOKA PÅ

0155-24 62 28

Välkommen till det vilda
LUNCH Månd – sönd, kl 11.30 – 14. Serveras som

buffé med två varmrätter, sallad, dryck och kaffe.
MORSDAGSBUFFÉ Fira mor med en utflykt.

Buffén serveras söndag 27/5 fr kl 12.00. Boka bord.
Verkstadsgården.

WILDLIFE PARK Upplev skogens vilda djur på
nära håll. Läs mer på vår hemsida.

Besök vår hemsida, ostermalma.se, för en försmak
av SOMMARENS AKTIVITETER!
KONFERENS från 1.335 kr ex moms per person.

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

LEDIGA LOKALER

Julskyltning, vit Puch och Tomtenisse.

NYKÖPING
Kontorslokal
300 kvm

Den ombyggda mopeden.

Blommenhovsvägen 22 B • 611 39 NYKÖPING
jurgen.vilhelmsson@sbbnorden.se • 070-398 56 32 • sbbnorden.se

No 4 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

13

Granskning om
resecentrum startar

Politiker diskuterade extremism
Nyligen deltog samtliga politiska gruppledare i Nyköping i en föreläsning om Nyköpings högstadiums arbete med integration.

- Vi har till exempel gjort om en trafiklösning för att kunna bevara en
fastighet. Vi planterar flera nya alléer för att säkerställa den gröna och
lummiga upplevelsen berättar Johan Palmqvist, projektledare för Nyköpings resecentrum.

- Syftet med mötet är att skapa förståelse samt kunskap över blockgränserna för ett gemensamt ansvar för integration. Vi har haft en lärorik
eftermiddag som handlat om utbildning, integration och framtidshopp.
Men vi har också tagit del om hur parallellsamhällen, hedersförtryck
och religiös/politisk extremism existerar och hur det påverkar förutsättningarna för utbildning och integration, säger Kent Pettersson, ordföranden i Barn- och Ungdomsnämnden.

Det är bostadshuset på fastigheten Konduktören 19 i korsningen Södra
Bangårdsgatan/Brunnsgatan som nu kan behållas genom en justerad
trafikkorsning. De äldre delarna av godsmagasinet, inklusive villadelen,
bevaras också och flyttas västerut längs Södra Bangårdsgatan. Öppet
hus om Nyköpings resecentrum sker i maj.

Bo i Nyköpingkampanj lockar
nya invånare

Nu är det bearbetade förslaget till detaljplan för Nyköpings resecentrum
klart och Nyköpingsborna ska få tycka till igen.

Förra veckan visades vårens Bo i Nyköping-kampanj i Stockholms
tunnelbana. Den leder årligen till att nyfikna från andra städer kommer på besök och bland annat följer med på en arrangerad rundtur i
staden. Deltagarna på rundturen åker buss genom bostadsområden,
får se Nyköping från havet och guidas genom staden. Alla aktiviteter är
kostnadsfria. Bor du i Nyköping och vill att vänner eller familj ska flytta
hit? Skicka ett vykort med inbjudan till rundturen. Mer info på nykoping.
se/boinykoping

Allt fler tar sin examen
Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga rapport om gymnasieelever som når examen inom 3 respektive 4 år och uppnådd högskolebehörighet visar att något fler elever i Nyköping tar examen efter tre år
och att betygen har stigit jämfört med de senaste åren. Betygspoängen
har ökat från 12,7 till 13,3, men ligger fortfarande under rikssnittet
på 14,2. ESF-projektet #jagmed i Nyköping och Oxelösund har sedan
augusti 2015 haft som uppgift att hitta metoder för att få fler elever att
ta gymnasieexamen.

Många önskade i sina synpunkter att de historiska byggnaderna i
området ska bevaras samtidigt som de nya byggnaderna både ska
knyta an till historien och upplevs moderna och nyskapande. De två
entrébyggnaderna byggs av tegel med mycket glas och den bärande
konstruktionen har hämtat inspiration från dagens tak på perrongen.
Illustration: SWECO arkitekter

Nu kan du felanmäla direkt
i mobilen
Ute i vårsolen och ser fel i gatumiljön? Kanske en felparkerad bil, skadegörelse eller överfull papperskorg? Nu kan man felanmäla till Nyköpings
kommun direkt i mobilen.
Den som laddar ner appen ”Felanmälan Nyköpings kommun” till mobiltelefonen kan utnyttja tjänsten. Där väljer man kategori för felanmälan,
sedan är det enkelt att ange var felet finns, antingen på den aktuella
adress du befinner dig på eller genom att pinna fast det aktuella felet på
en karta. Man kan också fota felet och skicka med i anmälan.

Ge bort en busstur gratis
Nu kan du som van bussresenär visa vägen till ett smartare resande:
bjud på ett buss-o-gram!
Det är Nyköpings kommun, Eskilstuna kommun och Sörmlandstrafiken
som lanserar kampanjen. Buss-o-grammet innebär att du som har en
periodbiljett på ditt resekort kan bjuda någon som inte åker buss på
ett lyxigt förpackat busskort, hemskickat direkt till dörren – med en
hälsning från dig. Kampanjen är till för att få fler att resa klimatsmart tillsammans och med buss i stället för bil.

Stigtomta reningsverk ska
byggas om
Avloppsreningsverket i Stigtomta är byggt på 60-talet och i behov av
upprustning. Ombyggnationen ska minska utsläppen till närbelägna
sjöar och minska risken för dåligt lukt. Planen för ombyggnationen är
ute på samråd fram till den 21 april 2018.

Nyheter från Nyköpings kommun. Senaste nytt hittar du på nykoping.se
14
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Välkommen ombord på
Briggen Tre Kronor!
15 maj – 18 maj • Nyköpings hamn
Briggen Tre Kronor af Stockholm seglar åter mot Nyköping med en ny miljöutställning från Hållbara hav.
Bli en miljöambassadör och lär dig hur du kan göra stor skillnad för våra vatten och vår miljö.
Rabattkuponger för båtbottentvätten delas ut. Kom även och titta på Nyköpings vanligaste skräp.

Program för stadsbesöket
Tisdag 15 maj
• Kl 18 Briggen Tre Kronor af Stockholm
anlöper Nyköpings Hamn.
Onsdag 16 maj
• Kl 14–20 Öppet Skepp – gå ombord
för rundvandring och upplev SeaRoom
– en ny utställning om klimat, miljö och
hållbarhet i Östersjöregionen.
Aktiviteter på kaj med bland andra
Länsstyrelsen, Naturum, Sportfiskarna,
Nyköpings kommun och Turistbyrån.

• Kl 16 Invigning med Evelina Ohlsén vid
rodret. Kommunalråd Urban Granström hälsar
välkommen, barnunderhållning med bland
annat clownen Ottilia på tema vatten och
miljö, Musikskolan och á la Taube kören.

Medverkande: Bjarne Tutturen, kommun
ekolog, Richard Gustafsson, Sportfiskarna,
Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund,
Kalle Lindeborg, naturpedagog och konstnär.

Torsdag 17 maj

• kl 13–17 Öppet Skepp och SeaRoom

• kl 14–18 Öppet Skepp och SeaRoom.
• Kl 18–19.30 Föreläsning med fokus på
hjälpåtgärder för Östersjön och hur du
kan göra skillnad. Fri entré men boka plats
på www.nykopingsguiden.se

Arrangör: Nyköpings Kommun i samarbete med Länsstyrelsen
Södermanlands län, Naturum, Sportfiskarna, Nyköpingsåarnas
Vattenvårdsförbund, Kiladalens Vattenvårdsförening, Kustbevakningen,
Musikskolan, Nyköpings Kanotklubb, Automobilsällskapet och Städa Sverige.

Fredag 18 maj
• Kl 17–21 Middagskryssning.
Boka via www.nykopingsguiden.se
Läs mer och se hela programmet på
www.nykopingsguiden.se/briggen

TEXT OCH FOTO MALÉN ENEBERG

Nyköpings första kyrkokör
1918 bildades Nyköpings första kyrkokör.
I år fyller Allahelgonakören 100 år.
Det uppmärksammas med en jubileumskonsert i Alla Helgona kyrka söndagen
den 27 maj klockan 18.
1918 hade kören 23 med
visning här varje gång!
lemmar. I dag består
säger Per Öhrling tack
den av cirka 35 kvin
samt.
nor och män. Ålders Det är så roligt
– Ja. Och det är
spannet är stort,
så
roligt att få sjunga
att få sjunga
medelåldern ganska
tillsammans,
fyller
tillsammans.
hög och de manliga
Maud Alexis i.
rösterna lite för få. Men
Hon återvände för ett
sången är himmelsk.
par år sedan till kören hon
– Det viktigaste är att vi för sjöng i 1957, som 15åring. Ker
medlar ett budskap och berör. stin Hartwig har också en för
När vi lyfter blicken, låter mu ankring i körens historia.
sik och ord få liv och riktning,
– Min morfar sjöng i kören.
då händer det något i rummet, Mina föräldrar också. Jag sjöng
säger körledaren Jenny Tjärn tidigare i Vrena Gospel, men
ström.
bytte hit eftersom jag vill upp
rätthålla familjetraditionerna.
Körens medlemmar sluter upp
Körledaren Jenny Tjärn
när det onsdagskvällar är repe ström beskrivs av en tidigare
tition i församlingshemmet.
körsångare som ”starkmjuk”.
– Tänk att vi får gratis under
– Det ligger nog något i det.

Jag vill aldrig vara en dirigent
som skäller och skrämmer in
noter i mina sångare. Jag tror
på att entusiasmera, inspirera
och uppmuntra, på att lära
med glädje och lekfullhet!
Om sångaren och musikern
är trygg i gruppen så hörs det
också i musiken.
Allahelgonakören har genom
åren klarat av många krävande
musikaliska utmaningar, bland
andra Händels ”Messias”, Bachs
”Juloratorium” och Haydns
”Skapelsen”. Vid jubileumskon
serten framför kören bland an
dra Rathbones ”Rejoice in the
Lord” och Mozarts ”Laudate

Dominum”. Finalen på konser
ten blir Henry Purcells “Come,
ye Sons of Art”.
– Det är festmusik kompo
nerad för en drottnings fö
delsedag. Värdigt en 100årig
kör, eller hur?! utbrister Jenny
Tjärnström.
Medverkar gör även ung
domskören Cantemus samt
Östgöta barock med konsert
mästare Torbjörn Köhl.
Efter konserten bjuder Nykö
pings församling in till festming
el med bubbel och snittar i Pro
sten Pihls gård. I Stallet kan man
efteråt beskåda dokumentatio
ner sammanställda av Hjördis
Hultgren och Annette Wåtz.

ANNONS

FOTO: MAGNUS ARONSON

MED FOKUS
PÅ BARNEN
VARDAGSGUDSTJÄNST
MED ÖPPEN FÖRSKOLA
Oppebykyrkan
Fredag 18 maj kl 10.30
Lunch: Pizza och sallad

SJU SKÄL ATT GIFTA SIG I KYRKAN
• Gud är kärlek. I kyrkan sätts er
kärlek in i ett större sammanhang.
• Symbolrik akt. Kyrkans beprövade
traditioner hjälper er att uttrycka det
stora i ert beslut att dela livet med
varandra.
• Frihet. Det finns stora möjligheter
att tillsammans med präst och musiker påverka utformingen av er vigsel.
• Erfarenhet. Svenska kyrkan har
en stor traditionsbank med allt från
bröllopsmusik till formuleringar om
kärlekens väsen och innehåll.
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• Vigselsamtal. I god tid före vigseln
får man möjlighet att samtala med
sin vigselpräst.
• Vackra rum. Vi har många vackra
kyrkorum för både stora och små
vigslar.
• Kostnadsfritt. Är minst en av er
medlem i Svenska kyrkan är vigseln
kostnadsfri, oavsett i vilken församling ni gifter er.
Vill ni boka vigsel?
Kontakta församlingsexpeditionen
på telefon 0155-751 02.
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FAMILJEGUDSTJÄNST
MED BARNMUSIKAL
Alla Helgona kyrka
Söndag 20 maj kl 10.00
Barnkörerna G-klaven,
Pysslingen och Pyttekören
Kyrkkorv
FAMILJEGUDSTJÄNST
MED VÅRKONSERT
S:t Nicolai kyrka
Söndag 20 maj kl 14.00
Barnkörerna Minikvittrarna och
Sångfåglarna. Korvgrillning och
festligt fika i trädgården. Trollkarlen
Mr Goran kommer och bjuder
på trolleri & ballongfigurer

VÅRFEST
Oppebykyrkan
Onsdag 23 maj kl 16.00–18.00
Uteaktiviteter, tipspromenad
och korvgrillning. Gammaldags lekar
och utställning om dem av Inger
Ahlberg
VÅRFEST
S:ta Katarina kyrka
Söndag 27 maj kl 14.00
Barnkörerna Kattis och Nova.
Grillning på innergården, fiskdamm
och ansiktsmålning.

www.svenskakyrkan.se/nykoping

fyller 100 år
Körens
historia
i korthet

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
I OPPEBY
Måndag 30 april
19.00 Vårkonsert i Oppebykyrkan
Kantaton, På Väg och Oppekören,
flöjt, dragspel och bas
Kollekt till Hope for Children
– utbildning för utsatta barn
och unga i Etiopien
19.45 Fackeltåg till Släbroberget
Vårtal av Kjell Wiklund, vårsånger,
försäljning av korv, lotterier m m

RETREAT
Alla Helgona kyrka och
Prostens Pihls gård med trädgård
Lördag 5 maj kl 09.00–18.00
Gemensam frukost och avslutas med
en enklare gudstjänst med nattvard
(mässa) kl 17. Mässan är öppen för alla.
I tystnad kommer vi till ro i vårt inre och
får möjlighet att ge våra tankar plats.
Enklare lunch samt fika. Det kommer
att finnas möjlighet till meditation och
enskilt samtal med en diakon.
Kostnad 150 kr. Begränsat antal
deltagare. Anmälan och info: Anne
Bjurström, tel 0155-751 15, anne.
bjurstrom@svenskakyrkan.se

FOTO: DANIEL ÅHS KARLSSON

FOTO: LOTTA WISS

FOTO: KRISTINA STRAND LARSSON

1918 bildades
kören av organist
Reinhold Bystedt.
1944–1963 hade
kören flera olika
ledare – bland
andra Hans Eng
och Jan Forsmark.
1964–1975 Åke
Kullnes utveck
lade kören – fram
till sin pension.
1976–2014 Bengt
Fridén breddade
körens repertoar
och lotsade den
genom satsningar
på större körverk.
Sedan 2014 leder
Jenny Tjärnström
kören.

MUSIKGUDSTJÄNSTER

KONSERTER I MAJ
PINGSTKONSERT
Svärta kyrka
lördag 19 maj kl 18.00
Svärtakören

MED ALLSÅNG
Franciscuskapellet
Söndag 6 maj kl 15.00
Alice Tegnérs musik
Solist: Marija Meiszner
Söndag 3 juni kl 15.00
Lasse Berghagens musik
Solist: Tessan Cambrant

GÖKOTTA

VÅRKONSERT MED ALLSÅNG
S:ta Katarina kyrka
Tisdag 22 maj kl 18.30
S:ta Katarinakören

Kristi himmelsfärds dag, Rosenkälla
kulle. Torsdag 10 maj kl 7.00
Michael Erensjö, trumpet
Ta gärna med kaffekorg och något
att sitta på. Vid regn är vi i kapellet.

JUBILEUMSKONSERT
Alla Helgona kyrka
Se artikel ovan
FÖRSOMMARKONSERT
Franciscuskapellet
Tisdag 29 maj kl 19.00
Nicopiakören
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TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Lindqvist Gummi lever vidare och
kompletteras med Mekonomen Bilverkstad
Peter och Eva Lindqvist säljer Lindqvist Gummi och övrig verksamhet
i den egna fastigheten på Båggatan
i Oxelösund. Köpare är Richard
Åndberg och företaget Motorkonsult
i Nyköping AB.
- Jag kommer självklart att driva verksamheten vidare i samma anda som
Peter och Eva, säger Richard. Men jag
tänker också utveckla verksamheten i
Oxelösund och bygga upp en Mekonomen Bilverkstad i fastigheten.
Richard driver tillsammans med
Annelie Hansson Mekonomen Bilverkstad i Spelhagen, Nyköping samt
Skavsta Biltvätt, sedan tidigare.
- Vi såg möjligheten att ta över en välskött och välrenommerad verksamhet
med möjlighet att bygga till en Mekonomen Bilverkstad. Vi tror på vår affärsidé
och på att etablera oss i Oxelösund,
fortsätter Richard.
Richard och Annelie tar över verksamheten 1 juni.

- Vi kommer att rulla på med den tidigare verksamheten och samtidigt bygga
bilverkstad och en liten Mekonomenbutik enligt ”Shop in shop” - modell.
Ambitionen är att vi ska stå klara med
den ”nya” anläggningen så fort som
möjligt.
Liksom tidigare kommer kunderna
att kunna tanka bensin och diesel.
Ingo-stationen blir också kvar.
- Vi hälsar alla gamla kunder välkomna,
och vi ska göra allt för att serva dom
i samma anda som Peter och Eva,
avslutar Richard och Annelie.
Efter 59 år lämnar Peter och Eva
Lindqvist nu över nycklarna till
Richard och Annelie.
- Jag låg och kröp på golvet här när min
pappa byggde macken, minns Peter.
Det som från början var en kiosk
byggdes på i olika etapper.
En Esso-mack föddes.
- Pappa var även duktig på däck, och

Eva och Peter Lindqvist säljer Lindqvists Gummi. Richard Åndberg och Annelie Hansson tar över.

startade Lindqvist Gummi i nuvarande
lokaler som Carlssons Glas har, minns
Peter. Så småningom flyttade verksamheterna ihop på Båggatan.
Peter tog över efter sin far på
1980-talet, och på senare tid har
Ingo ersatt det som från början var

Esso och störst fokus har lagts på
gummiverkstaden.
- Nu har vi valt att sälja verksamheten,
vi vill gärna sluta medan vi har hälsan i
behåll, säger Peter och Eva. Det känns
jättebra att Richard och Annelie tar över,
vi önskar dom lycka till med sina planer.

JUST NU!
25%
PÅ ALLA
SOLGLASÖGON

Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15
Smarteyes Nyköping
Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08
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Designa
dina egna
solglasögon
i din egna
styrka
Erbjudandet gäller nybeställningar t.o.m. 31/5 2018.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden vid samma köptillfälle.

Ny musik med
Staffan Hellstrand
Staffan Hellstrand äger en snart
30-årig karriär som artist när han
den 20 april släppte sitt sextonde
album. Nu väljer Staffan att ta
saken i helt egna händer.
Under två år har han skrivit och spelat
in allting själv i sin egen studio på Söder
i Stockholm. Resultatet är ”Svaret På
Allt”, ett album där han bara tar hjälp
av några få utvalda gäster, som t ex
Jon Rekdal, trumpet, Lisa Långbacka,
dragspel och Cajsa Siik, sång.
- Jag har utforskat lite nya stigar för att
ta min musik vidare, berättar Staffan.
Framför allt har jag gett mig själv tid att
mejsla fram exakt vad jag vill uttrycka.
”Svaret På Allt” är ett album byggd på
Staffans osvikliga melodikänsla och
hans helt egna fåra av rocklyrik.
Med inspiration av samtida pop- och
rockmusik visar det också upp en ny

sida av en artist som aldrig stannar.
Och gärna återuppfinner sig själv.

Röda Korset gala
Röda Korset gala

Culturum, Nyköping
Culturum,
Nyköping98maj
maj19.00
19.00
Alla intäkter9går
oavkortat
till
Culturum, Nyköping
maj
19.00

Medverkande

Tessinskolans
Esteterteater
Nyköpings Stads
Medverkande
Miss
Winter
Nyköpingsrevyn
Nyköpings
Stads
teater
Nyköpings
Stads
Teater
Staffan
Hellstrand
Lotta
Malmström
Nyköpingsrevyn
Nomad
Sune,
Classe
& Ingo
Staffan
Hellstrand
Staffan
Hellstrand
Miss
Winter
Nomad
Why
Why
Not
MissNot
Winter
Oscar Stolpe Bello & Simon
Emelie
Lindqvist &
Why Not
Söderqvist
Erik
Henriksson
Emelie
Lindqvist &
Nyköpingsrevyn
Erik Henriksson
Robin
Stegmar
Henning
Ejnefjäll
Stegmar
She
ARobin
laSaid
Taube
Robin
Stegmar
A la Taube
Oscar
Stolpe Bello
Jonathan
FröbergBello
OscarGullans
Stolpe
Gulle
Gullefjun
Mathias
Andersson
Gulle Gullans
Gullefjun
Pwned
By Gravity
Mikael
Lindblom

Pwned By Gravity

Staffan återkommer varje år till sin
hemstad Nyköping och gästar Röda
Korset- galan. Tillsammans med övriga
artister ställer han upp utan ersättning
för att dra in pengar till Röda Korsets
lokala arbete i Nyköping.
- Det känns alltid roligt att komma hem
till Nyköping och spela. Och extra fint
att göra det för en bra sak, hälsar
Staffan.

Röda Korsets lokala arbete i Nyköping

Alla intäkter går oavkortat till
Röda Korsets lokala arbete i Nyköping

Kvällens värd: Lasse Lindberg
Kvällens
värd:
LasseKorset,
Lindberg
Arrangör:
Röda
Nyköping
Arrangör:
Röda
Korset,
Biljettpris:
Vuxna
200:-,Nyköping
Ungdom t o m 19 år, 100:Biljettpris:
Vuxna
200:-, Ungdom t o m 19 år, 100:Serviceavgift
tillkommer.
Serviceavgift
tillkommer.
Biljetter: Kupan,
Röda Korset samt Culturum
Biljetter: Kupan, Röda Korset samt Culturum

Triggen Förvaltning

MikaelFörvaltning
”Limpan” Lindblom
Triggen
Christers
Christers
Blommor
Blommor

Lördag 28 juli • Femöre Kanal • Oxelösund
Mediamix Event & Media presenterar

Visor Vid Vattnet
Thomas Di Leva

Anna Källdén

The Mercury Boys

Mats Westling

Biljettsläpp 1 maj. Biljettpris maj-juni 200:-. Juli 250:-. Serviceavgift tillkommer.
Biljetter: www.visitoxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum, förbutiken • ICA Oppeby, förbutiken.
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Historiska bilder - Oxelösund

Oxelö Marknad genom åren
Andra lördagen i maj arrangerar Lions i Oxelösund Oxelö Marknad. Så är fallet i år och så har det varit sedan 1983. Lions kan stolt konstatera att
med mellan 20-25.000 besökare varje år tillhör Oxelö Marknad det mest välbesökta årliga arrangemanget i regionen. Saken blir inte sämre av att
marknaden varje år inbringar ett netto på cirka 100.000 kronor som oavkortat går till välgörande ändamål. Magasinet har letat fram ett antal bilder
från åren som gått.

Redan första året blev Oxelö Marknad en succé med över 20.000 besökare.
På Järntorget trängdes folkmassan framför scenen, som låg framför
dåvarande Domus. Bilden är från 1987. Fotograf: Okänd.

Musikkåren spelar på Oxelö Marknad. Bilden tagen vid Färjeläget 1986.
Fotograf: Okänd

Lottodragning med Lars-Gunnar Björklund framför Domusvaruhuset 1984.
Fotograf: Okänd
Oxelö Marknad 1986. Underhållningen startade redan klockan 10 då fyra
blåsorkestrar slog sina påsar ihop för en gemensam konsert. Klockan 11
kom sen dragspelaren Roland Cedermark och på eftermiddagen fick Leif
”Burken” Björklund och Rockfolket marknadsbesökarna att sjunga med i
”Hej Baberiba” och annan gammal gladrock. Barnfavoriterna Mora Träsk
rundade av det hela vid fyratiden. Fotograf: Okänd.
Källa: Folket 1986-05-12

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
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Fullpackat var det på ångtåget som tuffade fram och tillbaka på järnvägen
mellan Nyköping och Oxelösund 1986. Fotograf: Okänd
Källa: Folket 1986-05-12

Lions Oxelö Marknad
LÖRDAG 12 MAJ

ETT ARRANGEMANG AV LIONS CLUB I OXELÖSUND

PROGRAM PÅ STORA SCENEN
09.00
Musikskolan blåser in marknaden
11.00
Allsång med Gott & Blandat och
12.00
12.15
14.00
15.30
17.00

gästartist
Lions stipendieutdelning
Äldre OSK-ares stipendieutdelning
Miss Winter
Musikskolan
Marknaden stänger

11.00

14.00
AKTIVITETER HELA DAGEN

Sörmlands
Veteranjärnväg

• Björkmans Event Tivoli
Stora parkeringen
• Lions Loppmarknad vid
Koordinatens entré
• Glasögoninsamling vid Lions
marknadskontor utanför
Hotell Ankaret
• Ponnyridning vid kommunhuset, Stjärnholms
Ryttareförening
• Sörmlands Kaninhoppare
vid Kommunhuset
Med reservation för ev ändringar.

• Helikopteruppstigning
Frösängsgärde
(om vädret tillåter)
• Byt dina SSABOxhamn/
Proplate/Oxelö Energi/Kustbostäder-biljetter till korv &
festis vid Lions tält utanför
Hotell Ankaret
• Hemvärnet ﬁnns på plats
• Steeltown MC ﬁnns på plats
vid Vårdcentralens parkering
• Oxelösunds Veteranmopedförening på plats

ÖVERSKOTTET FRÅN MARKNADEN GÅR TILL HJÄLPVERKSAMHET
Mediamix
event & media
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ANNONS

D-skolan i Oxelösund

L
Lörd

Vä
Välkom
jul

L
P2

julstäm
m
med s

Vi prioriterar barns lärande

D-skolan satsar på:

Alla elever som går på D-skolan ska ges förutsättningar för
en lyckad skolgång.

Barn skriver böcker. En bok varje år. Välkommen att
besöka vårt digitala bibliotek på www.bokisonline.se

Det finns inte bara en väg till lärdom och kunskap, vägarna
är många.
Prioriterat är att alla elever ges förutsättningar att få
kunskap och bra betyg samt behörighet till gymnasiet när
de lämnar grundskolan. Därför har vi bland annat startat en
studiegård med lärare och speciallärare.
D-skolan är en mångkulturell skola och tillsammans talar
vi 27 olika språk. På skolan har vi många elever som spelar
olika instrument och är talangfulla ”konstnärer”. Tillsammans
är alla med olika bakgrund en stor tillgång på skolan.

Vi utarbetar metoder för ökad inlärning. En väg är att barn
•B
rör på sig ofta varje dag. Vi utvecklar rörelsen kombinerad• Stor julm
med teoretisk inlärning utifrån vetenskaplig erfarenhet.
•J
• Barntivo

1

j
Vi arbetar för att D-skolan ska vara En hälsosam skola. • Juldans

•H
julgodis

P

Barnen på D-skolan har startat en Skol Idrotts Förening.
•E
Syftet är att alla barn ska ges möjlighet att pröva olika
• Hantve
idrotter. Skolans fritids är en del i skolidrottsföreningen.
• In

Vi söker företag, organisationer, föreningar och privatpersoner som vill vara med och erbjuda D-skolans barn
att på sin fritid, under skolidrottförbundets ”paraply” pröva på olika idrotter.
Att pröva på en idrott på Rosvalla kostar med resa och planhyra cirka 3.000 kronor för 3-4 tillfällen.
Exempel: 3 gånger friidrott 3.000:-

Ju
På sc
oc
Julmus
V
och gä
Dm
Dess
•S
J

Exempel: 3 gånger brottning, 3.000:- Exempel: 3 gånger ridning 3.000:-

Välkommen till D-skolan lördag 25 augusti!
För andra året i rad har vi vår MÅNGKULTURELLA FESTIVAL och vi firar att
skolan fyller 100 år.

O
S
•R

• Eken tä
•J
• Insamli

• Julcafé

E
SM
S:t B
A
tilT

• Rotary d

W
We

tillsam
F
”C

”Celt
Ent

D
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Entré 150
Hä

is

till R
Hälften av

2

ljus
&
Lördag
ljus
&
ljus
&
Lördag
värme
29
november!
29 november!värme
ljus & värme

25

ljus &
värme

Lördag 5 maj

Välkommen till en trevlig dag

med mycket ljus och värme på

”Solljus & Vårvärme”

Järntorget i Oxelösund
10.00-14.00

11.30 Kristi Myhedin – vinnare av regionfinalen i Imagine 2018 (f.d. Musik Direkt), sång
och gitarr.

ljus
&
ljusvärme
&
ljus
&
värme
ljus
&
värme

12.00 King of the jungle – Gatushow med
25
danskompaniet ReAct.
Sex dansare leker med
situationer, konventioner och bilder som är
25
vanligt förekommande på ett torg och i en
stad.

Ola Sandra Dahlberg
West
Eden
Konsert
i S:tofBotvids
Sandra
Dahlberg
E.L.D.A.-gruppen

Kyrka

år med Björn Afzelius musik och Ikaros,
berättar Lennart Wantzin, leadsinger och en av
grundarna till bandet.

Björn Afzelius musik har berört många genom
åren. Bandet Ikaros från Oxelösund reste under
tio år runt hela landet och spelade Björns musik
och berättade om hans liv. Mellan år en 20002010 gjorde man 120 konserter. Efter åtta års
uppehåll är det nu dags för en återkomst - och
den första konserten ges i S:t Botvids kyrka i
samband med Ljus & Värme, lördag 5 maj.

2018, den första blir den 5 maj i S:t Botvids
kyrka, i samband med Ljus & Värme.

Det finns en stor låtskatt från Björn Afzelius att
Under arbetet föddes idén om en återkomst.
välja på.
- Frågorna har varit många under åren efter att
- Han har skrivit ca 165 sånger, så det finns att
©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02
vi slutade spela, fortsätter Lennart. När kan
ta av. Just nu pågår diskussioner kring vilka
vi höra er spela igen? Så jag funderade på om
låtar vi kommer att spela den 5 maj, säger
det inte var dags för en återkomst, ringde runt
Lennart. Så mycket kan jag säga, ingen Björn
till grabbarna och alla var positiva. Det kändes
Afzelius-fan kommer att bli besviken.
rätt att träffas och spela Björns musik igen. Nu
är ambitionen att göra några konserter under

- Jag ville samla alla intryck från tio år med
Ikaros och fick ihop ett album med bilder,
annonser och artiklar från händelserika tio

”Celtic Christmas”
Modevisning
E.L.D.A.-gruppen
delar Modevisning
utBandet
stipendium
till
årets
eldsjäl
13.00 på
scendagen
Dessutom
under
S:tIkaros
Botvids
Entré
kronor. 17.00
tolkar Kyrka
Allsång
och150luciatåg
Björn Afzelius musik. Hälften avisskulptör
• tävlingar • godisregn
entréintäkterna går
S:t
Botvids
Kyrka
17.00
Modevisning
till Räddningsplankan, SvensTårtutlottning
S:t Botvids
Kyrka 18.00.
Allsång ochkaluciatåg
julpyssel
på Koordinaten
kyrkans
akuta hjälpkassa
för människor
i nöd i OxelöBotvids
Kyrka
17.00
tillsammans
med
Oxelökören
Biljetter:
visitoxelosund.se
Fyrverkerier
sund. utställningar • erbjudanden från

IKAROS

West of Eden

Allsång
och
luciatåg
Tårtutlottning
West
ofChristmas”
Eden
”Celtic
Tårtutlottning
est
of Eden
llsammans
med Oxelökören
Fyrverkerier
ICA Kvantum, Förbutiken
Biljettpris 150:- + serv.avg.
butikerna
Biljetter:
Förbutiken

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

Återkomsten

och mycket mer…

ICA under
Kvantum dagen
Entré 150Dessutom
kronor.

Halva entréintäkten går till
Räddningsplankan.
Hälften av entréintäkterna går

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

Presenterar Björn Afzelius
Program/sånghäfte för dagen hittar

isskulptör • tävlingar
• godisregn
du veckan innan på ICA Kvantum,

Arrangörer: Oxelö Energi och Kustbostäder i samarbete med
©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02
Mediamix Event & Mediabyrå
Hasse Johansson Håkan Herlogsson
Övriga samarbetspartners:
Lars Fornarve Jonny Andersson
Christer Fredriksson
Bas
Sologitarr
Dragspel ICAKeyboard
Svenska Kyrkan i Oxelösund, Kungshem, Borox Piano,
International,
Kvantum Oxelösund, Trummor
Mandiolin, Flöjt
Dragspel Lennart Wantzin
Sofia Hertz
Koordinaten Oxelösunds kommun, Lions i Oxelösund samt Sörmlands Sparbank
Sång, Gitarr

Sång

Kultur & Fritid, Oxelösunds
kommun
samt Svenska
i Oxelösund
Dessutom
under
dagen
BotvidsKyrkan
Kyrka,
tic
Christmas”
mediamixS:t
H5 Oxelösund
• erbjudanden
från
tré 150
kronor. utställningar
www.oxeloenergi.se

för människor i nöd i OxelöJulmarknad i samarbete
med Fastighetsförvaltning
Kungshem
Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
sund.
Katarina Hoffman
Tel 0155-20 51 30. www.kungshem.se
Event & Mediabyrå

IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER

Lördag 5 maj 18.00
Dessutom
under
dagen
butikerna
och
mycket •
mer…
kronor.
isskulptör
•
tävlingar
godisregn
älften av entréintäkterna går
Räddningsplankan, Svens• tävlingarför dagen
• godisregn
Program/sånghäfte
hittar
vsskulptör
entréintäkterna går
Sörmlands Sparbank

En riktig mataffär

Biljetter: Förbutiken

Järntorget 2, 613 30 Oxelösund
0771 - 350 350 www.sormlandssparbank.se

H5

Biljetter: www.oxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum Förbutiken. Biljettpris: 150:- + serviceavgift
Arrangör: Oxelösunds Centrumförening. Konserten är en del av Ljus & Värme Våren 2018
Halva entréintäkten går till Svenska Kyrkan i Oxelösund och Räddningsplankan

ICA Kvantum
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Arrangörer: Oxelö Energi och Kustbostäder i samarbete med

©Fotograf Peter Knutson

X
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Oxelösunds
Centrumförening
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ICA Kvantum

Koordinaten

Hur får Räddningsplankan in sina medel?
Räddningsplankans medel består av insamlade pengar såsom gåvor, från exempelvis Ljus
& Värme och kollekter, vilka kan göra stor
skillnad för framför allt barn och ungdomar i
ekonomiskt utsatta familjer.

till
Räddningsplankan,
Svensmmans
med
Oxelökören
Fyrverkerier
CelticLjus
Christmas”
Centrumhandlarna,
Koordinaten eller på
& julpyssel
Värme
- ettpå
arrangemang
av Centrumföreningen
i Oxelösund i samarbete med
Koordinaten
ka kyrkans
akuta hjälpkassa

HÖJDGATAN
24 • •613
30 OXELÖSUND
Höjdgatan
24, Oxelösund
Bagaregatan
17 B, Nyköping
TEL
01550155-28
- 28 2121
0000• FAX
0155 - 28 55 22
Telefon
• www.media-mix.nu

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

Vad är Räddningsplankan?
Oxelösunds församling har
möjlighet att ge ekonomisk
hjälp lokalt genom bidrag ur
en av våra hjälpkassor, Räddningsplankan.
Gungbrädan är en annan hjälpkassa,som
kyrkan har, men skillnaden är att pengar, som
kommer in till Gungbrädan är öronmärkta för
barn och barnfamiljer.

ICA Kvantum

erkare, julpyssel
och15.00
ljusstöpning i Koordinaten
Ola
• Eken tänds
S:t Botvids Kyrka 17.00
Allsång och Nu
luciatåg
spelas Björn Afzelius musik igen
nsamling
Räddningsplankan
•till
Insamling
till Räddningsplankan
änds
15.00
Sandra Dahlberg
• Julcafé i församlingshemmet,
öppet 10-17
10-17
Tårtutlottning
Julcafé
i församlingshemmet,
öppet
ing till Räddningsplankan
• RotaryE.L.D.A.-gruppen
delar ut stipendium
till
årets
eldsjäl
på scen
tillsammans
med13.00
Oxelökören
Fyrverkerier
delar ut stipendium
till årets
eldsjäl
13.00 på scen
éRotary
i församlingshemmet,
öppet
10-17
Ikaros - återkomsten

Biljetter: Förbutiken
Biljetter: Förbutiken

• Rotary delar ut stipendium till årets eldsjäl 13.00 på scen

Mattias Bähr,
kyrkoherde i
Oxelösund

butikerna butikerna
och mycket
mer… mer…
och mycket
”Celtic
Christmas”
tillsammans
med Oxelökören
Fyrverkerier

• Julcafé i församlingshemmet, öppet 10-17

West of Eden
tillsammans
med
Fyrverkerier
Tårtutlottning
West
ofOxelökören
Eden

• Insamling till Räddningsplankan

Entré 150 kronor.

• Eken tänds 15.00

Hälften av entréintäkterna går
till Räddningsplankan,
SvensHälften
av entréintäkterna går
ka kyrkans akuta hjälpkassa
till Räddningsplankan, Svensjulpyssel
på
kyrkans
akuta hjälpkassa
för människor i nödka
i Oxelöför människor i nöd i Oxelösund.

• Hantverkare, julpyssel och ljusstöpning i Koordinaten

12.30 Ethnic Quartet (från FlenVärldsOrkester) bjuder på musikaliska resor till världens
olika hörn, bl a Sudan, Syrien, Grekland,
Italien och Argentina.

Entré 150 kronor.

med start 10.00

julgodis till alla dansande barn

• Rotary delar ut stipendium till årets eldsjäl 13.00 på scen

• Juldans med Oxelö Gille, 11.00 och 12.00,

• Julcafé i församlingshemmet, öppet 10-17

• Barntivoli och Jultomte

• Insamling till Räddningsplankan

med mycket
10.00-16.00.

• Stor julmarknad med kvalitetsknallar

• Eken tänds 15.00

På scenen
11.00-15.00
Välkommen
till en trevlig dag

Lördag 1 december

Dessutom
under
dagen
Järntorget
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Oxelösund
medJärntorget
mycket
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Julmusik
med
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Hillman
i Oxelösund
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och
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under
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Ingen kostnad
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under
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Välkommen till en trevlig dag med mycket

070-734 60 02

Lördag
Lördag Lördag 1 december
29
november!
Lördag
1 december
Lördag
29
november!
På scenen 11.00-15.00
29 november!”Tända Ljus & Mänsklig Värme”

älkommen till en trevlig dag med mycket
mmen
till enpåtrevlig
dag medi mycket
lstämning
Järntorget
Oxelösund
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070-734 60 02

Lördag 1 december
dag 1 december

På scen under dagen

©Fotograf Peter Knutson

värme

Loppmarknad på torget

070-734 60 02
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utställningar
• erbjudanden från
sund. utställningar • erbjudanden från
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25
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OXELÖSUNDS FÖRSAMLING

Den blomstertid
nu kommer...
Nu knoppar det på kyrkogården och
våren är här. För oss på kyrkogårdsförvaltningen innebär det mycket
arbete med vårstädning, plantering
av blommor mm.
Vår arbetsledare Alexander
Ceder har arbetat på
kyrkogården i 10 år. Han
är utbildad Arborist och
brinner lite extra för kyrkogårdens skogsbeklädda
omgivning. Det är viktigt att
kyrkogården ska vara en vacker
och värdig viloplats samt en rofylld plats som skänker stillhet
och tröst.

Alexander Ceder, Arbetsledare på kyrkogården

Kyrkogårdens äldsta del anlades
redan 1930. Både den och Frösängskapellet formgavs av arkitekten Gunnar Asplund under samma
tidsperiod som han arbetade med
Skogskyrkogården i Stockholm. I
anslutning till kapellet står klockstapeln som från början uppfördes
på berget där S:t Botvids kyrka
nu står i Oxelösund. I samband

med att kyrkan byggdes flyttades
klockstapeln ner till kyrkogården,
på den plats där den står idag.
Klockstapeln restaurerades 2011.
I norr ligger den vackra minneslunden på en ekbevuxen
höjd där vattnet porlar
stilla.
Skötselavtal
Ägarna till gravplatserna
(Gravrättsinnehavare) ansvarar själva för skötsel och
smyckning samt att hålla gravplatsen i ett fint och värdigt skick.
De kan själv välja att sköta om
graven eller att teckna ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. I skötselavtalet ingår att
tar bort vinterkransar, uppluckra
och göda planteringsytor, vattna
blommor, ta bort vissna blommor i vas, kratta sandytor, klippa
gräsytor mm.
Det går även att välja ett mer
omfattande skötselavtal där val
av vårblommor, sommarblommor

ANNONS

Magasinet april.indd 1

Gudstjänster
29/4 Mässa kl 11:00 – 5 i påsktiden. Ingvar Lindetun, Irina Söderberg.
Sång av manskören Phontonerna. Söndagsöppet kl 12-14 med Frälsarkransvandring.
6/5 Familjemässa kl 11:00 – Bönsöndagen. Sebastian Söderberg, Maria
Rasmussen, Tessan Cambrant Berg, Gunilla Östberg, Barnkören.
kl 17 Mässa i taizéanda Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.

KAFFEDRALEN

OXELÖ MARKNAD 12/5

Öppet onsdag 2 maj mellan kl
13:30-16:00 i församlingshemmet.
Därefter stänger vi pga renovering.

Kl 9-16 Café Kyrkbacken
har öppet. Fika, loppis, lotteri,
fairtrade, hantverk, prästost.

Håll utkik när onsdagscaféet
öppnar igen!

Kl 16 Konsert: Orgelmusik i
S:t Botvid med Stefan Therstam &
Irina Södergberg. Fri entré, frivillig
kollekt.

10/5 Gökotta kl 07:00 Samling vid kyrkan. Sebastian Söderberg.
13/5 Mässa kl 11:00 – söndag före pingst. Mattias Bähr, Bengt Fridén.
kl 14 Finsk gudstjänst, morsdagsfirande. Kim Bredefeldt, Bengt Fridén, Helen Kantokoski
Kviby. Sång av finska kyrkokören.
20/5 Konfirmationsgudstjänst kl 11:00
Sebastian Söderberg, Irina Söderberg. Calle Hellström, sång & Tobias Hellman, saxofon.
27/5 Mässa kl 11:00 – Hel. trefaldighets dag. Mattias Bähr, Irina Söderberg, Eva Henriksson. Sofia Hertz & Calle Hellström medverkar. Söndagsöppet kl 12-14 med
Dans med Therese Cambrant Berg.

Familjefrukostar i
församlingshemmet
4/5, 18/5, 25/5 kl 9-11
kostnad 20:-/vuxen

Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00, Öppet må, tis kl 9-12 och tors kl 13-16.
Kyrkogårdens
exp. NYKÖPING/OXELÖSUND
Kyrkogårdsv 4, 0155-29
24 No.4 MAGASINET
2018 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.

och vintersmyckning kan ingå.
Hör gärna av er till oss på 015529 34 20 om ni önskar teckna
eller ändra ett skötselavtal.

Följ oss på Instagram:
oxelosunds.kyrkogard

Kyrkogårdens Dag!
Den 29 maj är ni välkomna att
titta närmare på vår verksamhet
mellan kl 11-17. Vi bjuder på fika
och korv. Besök av olika utställare inom blommor, trädgård,
biodling, tipspromenad, begravningsbyråer, stenhuggare mm.

Välkommen till
första maj firande!
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet håller
demonstrationståg och torgmöte i Oxelösund

”Tillsammans för trygghet”

Kyrkogårdens Dag
29/5
kl 11
17

Varmt välkomna till Oxelösunds kyrkogård för att titta lite närmare
på vår verksamhet mellan kl 11–17. Vi bjuder på fika och korv. Utställare inom trädgård, biodling, begravningsbyråer, guidad visning av
kyrkogården, arborist visar trädklättring, tipspromenad mm.
Prata gärna gravplatser, skötselavtal
och återanvända gravstenar med oss.
Kyrkogårds- och
fastighetsförvaltningen
Kyrkogårdsvägen 4, 0155-29 34 20

Välkomna!

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

LOTTA JOHNSSON
FORNARVE
(V)
Riksdagsledamot

10.30 Samling vid D-skolan
10.45 Avmarsch
Cirka 11.30 Möte på Järntorget
Musikunderhållning: Dick Lundberg
och vänner
I samarbete med:

God, vällagad mat!

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö

26/5

Huvudtalare:
MARITA ULVSKOG
(S)
EU-parlamentariker

Välkommen till en genuin kvartersrestaurang
med den familjära känslan!

2018-04-19 07:39

kl 16.00

MÅNADENS KONSERT
Lördag 26 maj kl 16 i S:t Botvid
.
”Så skimrande var aldrig havet”
S:t Botvids kyrkokör under ledning
av Irina Söderberg & Bengt Fridén,
orgel/piano. Fri entré, lämna gärna
frivillig kollekt som går till församlingens musikverksamhet.

13/5

kl 14.00
Finskt
morsdagsfirande

Gudstjänst med Kim Bredefeldt
i S:t Botvid. Efteråt blir det fest
i församlingshemmet med bl a
”Bokstavsäventyr” för barnen.

7/5 17-19 Kuoroharjoitukset,
St. Botvidin kirkko
8/5 13.30-15.30 Laulukahvittelut
Sjötångenin tiloissa
1/5, 15/5 17-19 Ompeluseura,
srk-koti
2/5, 16/5 14.15 Hartaus, St. Botvid
3/5, 17/5 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
24/5 18-20 Miesten sauna,
Stjärnholm
11/5, 25/5 9.30-11.30 Laulukahvittelut Björntorpin tiloissa
11/5 15-17 Kerhotunnit, lapset
aikuisen kanssa
Ti 8/5 13.30 Kuoro laulaa
äitienpäivälauluja Sjötångenissa.
Pe 11/5 09.30 Kuoro laulaa
äitienpäivälauluja Björntorpissa.
Su 13/5 14.00 ÄITIENPÄIVÄ, St.Botvid.Pappi Kim Bredefeldt.
Kirkkokuoro laulaa, Lapsille ohjelmaa.
Oxelösundin ja Nyköpingin yhteinen
vietto.
Ti 15/5 10-15 Lastenpäivä Stjärnholmissa ilmoittautuneille
Pe 25/5 14-18 Laidunkauden avajaiset. Kevätpäättäjäiset. Grillausta,
kahvittelua, tietoveikkaus.
Ilmoittautuminen Perhepäivälle
Palstorps Hageen 12/6 viimeistään
1/6 Helenille 0707843407.
24-26/8 Perheleiri Missmyrassa.
Ilmoittautuminen ja maksu viim 27/6

George & Eli Tabib

Lugnet. Atmosfären. Den goda maten.
Välkommen till ”Kossan”!
Du hittar vår meny på www.crazycow.se
Boka bord: 0155-26 99 88 • info@crazycow.se
Brunnsgatan 41 A
Mån-fre 15.00 - sent, Lör 13.00 - sent, Sön stängt!

Följ och gilla oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/oxelosund
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Nystartad klinik för
medicinsk fotvård

Hamburgerbuﬀé
Högrevsburgare

Lördagar-söndagar 12-16

Pris: 129:- vuxen
79:- barn 6-13 år

På Torggatan 13 i Oxelösunds
hjärta har den diplomerade fotterapeuten Julia Pavlenko öppnat
kliniken Gå på moln – medicinsk
fotvård.

Folkegatan 23 • Oxelösund
0155-123 000
Lunchbuﬀé mån-fre 11.00-14.30
Öppet mån-tor 11.00-21.00
Fredagar 11-24
Lördagar 12-24 (vid evenemang 02.00)
Söndagar 11.00-22.00
Fullständiga rättigheter

Vi möter dig
med omtanke!
Vi möter dig
med omtanke!

Utbildad på en av Sveriges finaste
skolor erbjuder hon behandling av
befintliga problem liksom förebyggande vård. Nageltrång, hälsprickor, förhårdnader, liktorn, svamp är
endast en liten del av besvär som
behandlas, och en skön pedikyr
eller massage som avslut på behandlingen kommer garanterat att
ge dig känslan av att gå på moln.
Alla fötter ska få chansen att må
bra och därför erbjuds även hembesök för de som inte har möjlighet
att ta sig till kliniken.

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

25 %

kundklubben

vid köp av 2

20 % för dig som inte är medlem
Gäller utvalda produkter. Rek. pris 32-389:-/st:-

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

oteket 0418.indd 1

Erbjudandet gäller utvalda produkter
t o m 16/5 2018 eller så långt lagret räcker

Torggatan 13, Oxelösund
För gamla
& nya
Tel. 0155-316
60
medlemmar
www.tandlakareherbring.se

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Stöd Räddningsplankan!

Vi älskar att klippa gräs 2018-04-16 14:05
och vårstäda trädgården
Vi har plockat ut ett antal kavajer till specialpris
– särskilt hos dig!
Dessutom
skänker vi 10 %
av dagskassan
lördag 5 maj
till Räddningsplankan!

Boka trädgårdsskötsel: 0155-400 409
nykoping@veteranpoolen.se

Nu har
bytt till vi
n
rör i vår ya
solariuma
!

Öppet 7
-21
alla dag
ar!
Välkom
men in
i värme
n.

Drop-In Solarium
Järntorget 4, Oxelösund
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Kavajer 300:-/st
Har kostat 1.185-2.195:-

Pengarna går oavkortat till Räddningsplankan, Svenska Kyrkan i Oxelösunds
akuta hjälpkassa för behövande i
Oxelösund. (Gäller t o m 5/5)

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Färgstarka inslag på
vårens första torgfest
Urban dans, mångkulturellt fikabord och musik från världens olika hörn
är några av ingredienserna när vårtappningen av välgörenhetsevenemanget Ljus och Värme tar plats i Oxelösunds centrum.

På gång i Oxelösund
Läs mer på visitoxelosund.se

Karin Hedenvind
Tecknarglädje
Galleri K, Koordinaten 14 april – 8 maj
Konstnären Karin Hedenvind visar
ett urval av sina verk i olja, akvarell,
tusch, färgpenna och blyerts. I hennes
utställning Tecknarglädje får människor
och deras kroppar vara i fokus, ofta
fångade mitt i en i rörelse.
Arr: Konstföreningen Fokus

Måndagsmålarna
Inre och yttre landskap
Galleri O, Koordinaten 21 april – 8 maj
Gruppen Måndagsmålarna har målat
tillsammans sedan 2007 och är idag
åtta medlemmar och en ledare. I sina
tolkningar inom temat landskap finns
inte bara det självklara, utan även det
innersta av tankar och känslor som
naturen ger.

Kristi Myhedin och tre dansare ur gruppen ReAct
Evenemanget Ljus och Värme har
länge varit Oxelösunds traditionella
uppsamlingsheat inför julen men
nu har evenemanget fått ett syskon
i skönaste maj, även denna gång
till förmån för Räddningsplankan,
kyrkans lokala hjälpkassa för behövande. Utöver loppmarknad och
välgörenhetskonsert med Ikaros i
kyrkan på kvällen kan besökarna
hugga in på ett mångkulturellt fikabord samt låta sig underhållas av
Ethnic Quartet, sångaren Kristi Myhedin och danskompaniet ReAct.
Bandet Ethnic Quartet bygger
musikaliska broar mellan Östafrika, Syrien, Grekland, Italien och
Argentina och är en av många
konstellationer och samarbeten
som sprungit ur Flen VärldsOrkester, ett alldeles särskilt framgångsrikt integrationsprojekt i form av
en 30-mannaorkester med bas i
Flen. I kvartetten ingår oudspelaren
Milad Bahi, slagverkaren och sångaren Amir Mohammed, gitarristen
och Världsorkesterns startmotor
Lutte Berg samt sångaren Kristi
Myhedin.
Den sistnämnde hör vi även som
soloartist under dagen, då med
eget, mer pop-influerat material

med vilket han knep förstaplatsen
i regionfinalen av musiktävlingen
Imagine (f.d. Musik Direkt). Juryns
motivering löd ”Med en magisk
närvaro och en röst som berör
trollbinder han publiken genom sitt
berättande. Dynamiskt, tonsäkert
och professionellt.” 20-åriga Kristi
Myhedin kom till Sverige från Albanien för bara två år sedan men har
tack vare bland annat Flen VärldsOrkester fått en språngbräda rakt
in i en svensk musikkarriär.
Alla artister håller sig inte på scenen denna dag. Ute på det öppna
torget tar plötsligt en grupp jäktade
individer i skjorta och slips över
stadsrummet. I vild dans gränsande till akrobatik leker de med
situationer, konventioner och bilder
som är vanligt förekommande på
ett torg och i en stad. King of the
jungle är namnet på den halvtimmeslånga showen med dansgruppen ReAct.
Medan man avnjuter dagens underhållning kan man för en billig peng
ta för sig av det mångkulturella
fikabordet som kommunens språkvänner bullat upp, samtidigt som
man stöttar Räddningsplankan dit
allt överskott går från försäljningen.

Musiken och dansen presenteras genom ett samarbete mellan Scenkonst Sörmland, Oxelösunds kommun och Oxelösunds Centrumförening.
Vill du veta mer om speltider och annat som händer under
evenemanget, se evenemangskalendern på visitoxelosund.se.

Oxelö Marknad
Oxelösunds centrum
12 maj 09.00–17.00
Arr: Lions Club Oxelösund

Bokloppis

Koordinaten 5 maj 10.00 – 14.00
Fynda begagnade böcker, spel, pussel,
skivor och filmer!

Seniorcafé
Koordinaten mån & tors 10.00 – 12.00
En mötesplats för seniorer. På torsdagarna erbjuds underhållning och
fika för bara 20 kronor. Program den
kommande månaden:
3/5

Les strings
Blandade gamla godingar

17/5 Filmvisning med Monica
Tema: Tåg och Buss. Filmer:
Människor på tåg – reklamfilm
för SJ (1954) och Buss non stop
– om Scaniabussen & busshistoria (1978)

Innebandy by night
Ramdalens sportcenter 30 april 18–24
Innebandycup för Oxelösundselever i
årskurs 6-9. Välkommen som publik!

24/5 Lennart Wantzin
Svenska visdiktare
Arr: Kultur och fritid, Anhörigcentrum
och frivilligorganisationerna i Oxelösund

Valborgsfirande
Ramdalens idrottsplats 30 april 19.00

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

instagram.com/
visitoxelosund
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Familjen Delfi tillbaka i Oxelösund
Restaurang Delfi startade 2006 i
Oxelösund. När Rasul Delfi avled
2014 valde familjen att sälja
restaurangen.
Nu har sonen Davood Delfi tillsammans med sin sambo Rozalia Eklund köpt tillbaka restaurangen.
- Det känns jättebra, säger Davood.
Vi har fått ett fantastiskt mottagande, många människor har hört av
sig och är glada över att vi är tillbaka. Många av våra tidigare stamgäster har hittat tillbaka till oss.

- Sedan har vi en helt ny affärsidé,
säger Davood. Vi kör ut färdiglagade
matlådor, både till företag och privatpersoner samt ett antal matbutiker i både Oxelösund och Nyköping.
Genom lunchlådorna har vi hittat
nya samarbetspartners, t ex Tempo
som numera levererar nymald högrev till våra hamburgare.
- Vi tackar för det fina mottagandet
vi fått när vi köpt tillbaka restaurangen, säger Davood. Min far hade
ett bra rykte och det ska vi förvalta
på bästa sätt.

Affärsidén är som tidigare.
Lunchbuffé med vällagad svensk
husmanskost. Generösa öppettider
och fullständiga rättigheter.

Ny VD i Oxelösunds Hamn
Douglas Heilborn har utsetts till
ny VD i Oxelösunds Hamn AB efter
Erik Zetterlund som går i pension
i maj.
Rozalia Eklund och Davood Delfi driver numera Restaurang Delfi i Oxelösund.

Douglas tillträder befattningen den
1 maj. Erik kommer att finnas till-

gänglig som rådgivare för bolaget
fram till sin pensionering den 31
maj. I samband med VD-bytet så
tillträder Douglas Heilborn även
som VD i Oxelösunds Hamns helägda dotterbolag OxGas AB.

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

Säsongens
bästa priser!
2.995:Bästsä

STARKA OCH
STABILA!
Båttrailer,
30-80 km/h
Inkl magnet
belysning.

3.995:-

ljare!

4.5 hk 4-takts motor, 46 cm kniv,
självgående, uppsamlare.

845:-

Öppettider: Vardagar: 10-18
Lördag: 10-13, Söndag: Stängt

Park & Garden DYM1660

6.0 hk 4-takts motor, 51 cm kniv, självgående, ”3-1 funktion” med uppsamlare,
sidoutkast eller mulch/bioklipp.

Välkomna!

Timmermansgatan 7, Oxelösund - www.marinexpert.se - 073 91 222 43
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8.295:Bottenfärg
Nautical
Eroding AF
0,75L

Varta Marin 75 AH
Park & Garden DYM1656

Pris från

Kraftfullt batteri för marint bruk.
Underhållsfritt samt skaksäkert.

Polerande bottenfärg
med koppar. Lämplig
för de flesta båttyper,
förutom aluminium.
Priset gäller hela
maj månad.

149:-

ANNONS

Låt solen bli till el – köp
solceller från Oxelö Energi
Solceller ger 100 procent förnybar energi.
Oxelösund har ett gynnsamt läge med många
soltimmar per år. Det har Oxelö Energi tagit
fasta på och erbjuder nu möjligheten att köpa
färdiga solcellspaket.
– Solceller är ett nytt och spännande sätt att producera el
till det egna hushållet. För att
underlätta för Oxelösundarna
att installera egna solceller
finns nu möjligheten att köpa
färdiga solcellspaket från oss.
Vi har solcellspaket för fritidshus, villor, bostadsrättsföreningar och företag i Oxelösund,
berättar Nils Rönnkvist, ansvarig för Elnät på Oxelö Energi.
– I och med att Oxelösund

”

Vi hjälper till
hela vägen från
bygglovsansökan
till driftsättning
av din solcells
anläggning.

är en av de orter i Sverige som
har flest soltimmar per år och
borde vi även vara en av de

Intresserad
av solceller?
Vill du veta mer om solceller och
solcellspaketen?
Kontakta Oxelö Energi via mail,
nils.ronnkvist@oxelosund.se
eller på telefon 0155-388 40.

orter i landet som har flest solcellsanläggningar.
– Vi hjälper till hela vägen
från ansökan till driftsättning av
solcellsanläggningen. Det innebär att kunderna får hjälp med

bygglovsansökan, ansökan om
bidrag för solceller hos Länsstyrelsen. Vi monterar solcellerna och ansluter anläggningen
till Oxelö Energis elnät, berättar
Nils Rönnkvist vidare.
Vad kostar solceller?
– Utifrån fastighetens förutsättningar och var solcellerna ska
placeras, kan pris och effekt
variera lite. Vid intresse tar vi
fram en offert med ett pris som
gäller för just den fastigheten.
Producerar kunden mer el än
vad som används i hushållet,
skickas överskottet ut på nätet
och för detta får kunden betalt av Oxelö Energi och från
vald elleverantör, avslutar Nils
Rönnkvist.

ANNONS

Möt Martin Emtenäs
på Hållbarhetsdagen
lördag 26 maj

Några minuter ut
till öppet hav

Boka redan nu in lördag 26 maj 10.00–14.00 då Brannäs
våtmark 25-årsjubilerar ute i våtmarken. Det blir bland annat
fika, grillning och en tipspromenad med fina priser. Martin
Emtenäs finns på plats och du har möjlighet att tillsammans
med honom undersöka våtmarkens invånare som krälar,
kryper eller kväker.

Väljer du att ha din båt i någon av Oxelösunds båthamnar
får du nära till den yttre skärgården med sin vackra natur.

Under temat Hållbarhet samlar Oxelö
Energi aktörer som är intresserade av
klimatfrågan, djur, natur och friluftsliv
och gärna vill framföra sina kunskaper.

Vi har ett antal lediga båtplatser i varierande storlekar.
Intresserad?
Kontakta Kustbostäder
på telefon 0155-388 50.

Välkommen till en underhållande och
utvecklande dag.
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Från vänster; Lenita Holmgren Oxelösunds kommun, Gun-Britt Gustavsson,
Alim
Abdullah med
No.4Abdul
MAGASINET
NYKÖPING/OXELÖSUND
2018sin son, Lina Lännström och Zaki Zakkour.

”Vi har blivit som en
stor familj tillsammans”
Begreppet ”språkvän” har funnits i ett antal år. Tanken bakom är att matcha svenskar mot nyanlända för att
hjälpa till med språkkunskaper och integreringen i det svenska samhället. För två år sedan fanns 80 sökande
bland de nyanlända och en språkvän tillgänglig i Oxelösund. I oktober 2017 tillsatte Oxelösunds kommun en
ny tjänst för att samordna arbetet med språkvänner. Lenita Holmgren tillträdde.
- Min första åtgärd var att anordna
gruppträffar istället för individuella träffar,
säger Lenita. Vi ses en gång i veckan
och ägnar oss åt olika aktiviteter, det kan
vara allt från promenader och biobesök
till att vi bakar tillsammans. Och, framför
allt, vi pratar mycket med varandra, om
allt som rör vår vardag och våra olika
kulturer. Hela tiden på svenska. Grunden
till integration är att man kan språket i sitt
nya hemland.
Tjejgrupp startade i mars
- Jag märkte att unga kvinnor hade svårt
att komma till tals i en större grupp, och
startade därför en egen tjejgrupp. Nu är
vi tio tjejer, varav fyra språkvänner som
träffas, umgås och pratar mycket med
varandra.
Vem kan bli språkvän?
- Vem som helst kan i princip bli språkvän, vi ser gärna att man har goda
kunskaper i det svenska språket, säger
Lenita. Är man intresserad kan man kontakta Kommuncenter på Koordinaten eller
gå in på kommunens hemsida för mer
information och anmälan. Vi har idag ett
antal fantastiska oxelösundare som vågat
ta steget att bli språkvän, helt ideellt och
med stor portion medmänsklighet.
Vem kan få en språkvän?
- Grundkravet bland de sökande är att
man kan lite svenska, så att man har en
grund att stå på i samtalen.
Framtid i Sverige
Abdul Alim Abdullah och Zaki Zakkour
kommer båda från Syrien. Abdul har fru

och sex barn medan Zaki lever själv.
Båda ser fram emot ett bra framtida liv.
- Vi vill klara oss själva i det svenska
samhället och inte vara en belastning,
säger båda samstämmigt. Genom våra
språkvänner har vi hittat vänner för livet.
Vi pratar inte bara om hur vi kan utveckla
språket, vi pratar om allt som berör oss,
och som kan hjälpa oss komma in i det
svenska samhället.
Ville göra en insats
Gun-Britt Gustafsson fick kontakt med
Lenita och projektet språkvänner genom
Sveriges Pensionärsförbund. Hon hade
tid och plats och ville göra en insats för
de nyanlända.
- Jag önskade en familj där jag kunde
hjälpa till som ställföreträdande mamma
och mormor. Nu har jag kontakt med en
eritreansk familj med två barn, sex och
tio år gamla. De kommer hem till mig en
gång i veckan. Jag introducerar mamman
i det svenska köket, lär henne koka kaffe,
diska och namn på olika saker i köket.
Barnen leker med mina barnbarns leksaker och spelar ”memory” med svenska
ord, de har lätt för att lära in det nya
språket.
Språkvän via Kommuncenter
Lina Lännström blev ”matchad” via Kommuncenter när hon visade intresse för att
bli språkvän.
- Jag fick lämna uppgifter och blev sedan
uppringd och godkänd att bli språkvän
till Zaki Zakkour . Vi har blivit mycket
goda vänner och träffas mycket, träffar
där även min lilla son är med. Vi pratar

även mycket med varandra i telefon och
sms:ar, kort sagt kommunicerar på olika
sätt, alltid på svenska, säger Lina.
Mångkulturellt fikabord
I samband med Ljus & Värme den 5 maj
arrangerar Lenita och Oxelösunds kommun i samarbete med Finska Föreningen
ett ”Mångkulturellt fikabord” på torget.
- Jag ville hitta ett sätt att integrera
olika kulturer och vad är mer svenskt
än begreppet ”fika”. Vi samlas ofta runt
fikabordet. Under dagen kan man prova
på bakverk från olika kulturer. Överskottet
från försäljningen går till Räddningsplankan.
Stolt över mina språkvänner
Idag finns nyanlända från Syrien, Eritrea,
Kina, Azerbadjan, Sudan, Nigeria, Pakistan, Italien och Finland i Oxelösund.
- Det är viktigt för oss svenskar att välkomna alla nyanlända till vår stad. Jag är
mycket stolt över mina språkvänner som
gör ett fantastiskt medmänskligt jobb.
Samtidigt uppmanar jag fler att söka sig
till oss. Det finns alltid plats i vår gemenskap.
Lenita byter jobb under maj månad och
slutar därmed som samordnare för språkvänner. Efterträdare är ännu inte klar,
men tills vidare går det bra att kontakta
Kommuncenter.

www.oxelosund.se

No.4 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

31

men ti
m
o
k
Väl

ll din naturliga matvarub

ut i k !

Vi älskar glass!

Nu har vi laddat Förbutiken
med massor av god glass!
Mjukglass

Glass i olika former hör våren och sommaren till. Hos oss hittar du massor av olika sorter och smaker av glass. Mjukglass, kulglass
eller kanske vår nya smaksensation Il Primo, en ny italiensk glass, allt hittar du i vår förbutik. Självklart har vi alla tillbehör, strössel
och såser du önskar. Vi har alltid några smaker låglaktos glass och låglaktos mjukglass. Vi har även glutenfria våfflor.
Hälsa våren och sommaren välkommen med din favoritglass ! Välkommen in!

Mjukglass

Gilla

Kulglass Il Primo
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