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”Musiken har
varit mitt liv”
Mats Westling
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Tankar i maj

genomsnittlig överlevnadstid på 6-9 månader och
en femårig överlevnadsfrekvens på < 10%.

Jag sitter i bilen, på väg hem från
goda vänner i Småland. Det är en
jobbig period i mitt liv och jag
sitter och funderar på hur livet
kommer att se ut framöver.

Swish till insamling 079-301 51 51

Ur bilens högtalare strömmar musik
från en spotify-lista. Plötsligt dyker
en låt upp som jag inte hört förut, men som fastnar i
huvudet direkt. Jag spelar den om och om igen under
min resa. Den hjälper mig att bli på bättre humör och
lättar mitt sinne. Låten var “Solros” och det var första
gången jag lyssnade på artisten Mats Westling. Det
var två år sedan, i sommar har jag nöjet att hälsa Mats
välkommen till Visor Vid Vattnet, lördag 28 juli. I det
här numret kan du läsa mer om Mats Westling och
hans resa i musikens värld.

"Hon som alltid ger och bryr sig om andra utan
att blinka. Hon som aldrig tvekar på att finnas
för andra hur jobbigt hon än har det själv. Hon
som tar emot samtal på natten och alltid finns
för en vän i nöd. En att alltid lita på. Hon som är
så mycket kärlek"
Hösten 2014 fick vi veta att Tanja, mitt livs kärlek
och mamma till våra barn, drabbats av elakartad
cancer. Det som började med en knöl på huvudet
som läkarna bedömde som ofarlig visade sig vara
starten på en mardröm.

Livet är skört. Ett besked om en allvarlig sjukdom kan
vända upp och ner på tillvaron på en sekund. När
sjukdomen slår till är det inte mycket annat i livet som
betyder något. Familj och vänner, alla påverkas av
ett sjukdomsbesked från en närstående person som
man älskar och som är en naturlig och kär del i ens liv.
Ofta står man maktlös och vet inte riktigt hur man kan
hjälpa till på bästa sätt. Den här gången väljer jag att
publicera ett brev på min ledarsida som berörde mig
mycket när jag läste det första gången. Texten och
bilden är publicerad på Facebook, och jag publicerar
den här intill med stöd av familjen.

Knölen undersöktes igen och vid det här laget
hade cancern hunnit sprida sig runt om i kroppen. Operation på operation följde och medicinering. Samt den nya immunterapin. Tyvärr var
Tanja inte en av dem som det gav positivt resultat
för.
Tanja har idag den allvarligaste formen av
malignt melanom, stadie 4, med en
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En riktig tygaffär!

Vi har kommit i kontakt med en kvinna från USA
som hade samma typ av cancer som Tanja och
hon har blivit helt frisk med hjälp av alternativa
metoder. Kliniken som kvinnan har blivit behandlad på ligger i Mexico. De kan erbjuda flera olika
metoder, beroende på hur patienten svarar på
behandlingen. Tyvärr så kan en behandling kosta
så mycket som 200.000 kr, och det kan behövas
upp till 10 behandlingar för att bli botad.
Vi har inte de pengar som krävs för att själva
kunna bekosta alternativa behandlingar och tiden
börjar rinna ifrån oss. Så därför har vi startat
denna insamling för att försöka kunna ge Tanja
all den möjlighet som finns, för att få vara mamma och min älskling så länge det går. Jag hoppas
ni har möjlighet att hjälpa oss i detta.
Vi är tacksamma för varje bidrag och hoppas att
detta kan ge Tanja många många år tillsammans
med mig och barnen och i bästa av världar också
bekämpa cancern helt.
Har ni möjlighet och vill ge en gåva så swisha till
079-301 51 51 (Tanja Rodas).
Snälla!!!! Hjälp oss dela och sprid detta.
Kramar Peter, Ida och Oscar

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

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

Udda
Örngott

15:-/st
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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George & Eli Tabib

Lugnet. Atmosfären. Den goda maten.
Välkommen till ”Kossan”!
Öppettider
Måndag-torsdag 15.00-21.00
Fredag 15.00-22.00
Lördag 15.00-22.00
Söndag stängt
Stängningstiderna kan variera beroende på väderlek
Boka bord: 0155-26 99 88, 070-60 68 650, info@crazycow.se
Brunnsgatan 41 A • Nyköping • crazycow.se

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.5
o gMAGASINET
onmag
asinet.se
NYKÖPING/OXELÖSUND 2018
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Königs kåseri

Assimilering
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fulle husse och försvinner över stock
söndagsutflykt till Ikea istället för att
Jag
säger
bara
en
sak
–
Ostlänken.
ersättning till biblioteket. Han blängde
och sten och utom syn- och hörhåll.
uppsöka den anvisade vallokalen i
Däri går
inteför
alltatt
påglädjas
räls.
surt
flerasannerligen
dagar istället
Ni skulle bara veta hur lattjo lajnärmaste skolbespisning.
Det
hattas
så
till
den
milda
grad
över mitt visade litterära intresse.
bans det är att se husse snopen stå
Det är deras val. Och inget att säga
med
höghastighetståg,
Husse
är en gnidig typbibanor
och denoch
oföutdär i tallskogen med ett tomt koppel
Det
politiska
om. Det är förståeligt att det aktuella
stationer
att
vi
kommer
att
kunna
åka
sedda utgiften sved säkert ordentligt.
handen och ilsket nedkalla Guds
Hon är vad imöbelvaruhuset
och en korv med
charter
till planeten
Pluto
innan
Det skulle
inte förvåna
om
han den
straff över allt vad hundvalpar heter.
uppdraget
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för
att
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Det ett
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lydig hund
är en
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GRÖNFÄRGAD
ELDSJÄL
1 – – Louise Hallström

Den 19-åriga Ålbergatjejen står på
sjätte plats på Centerns sörmlandslista inför riksdagsvalet 2018 och är
tillika nyvald ordförande för nyligen
återuppstartade CUF Sörmland.

BLÅFÄRGAD
ELDSJÄL
2 – – Emil Ahmadi

Intressen: politik och idrott. 19-åringen
från Oxelösund är ny ordförande i MUF
Nyköping, som en tid legat i dvala, och
även ledamot i moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse i Sörmland.

syn på måttlöshet på det allmännas bekostnad.
Det karaktärsdraget infinner sig oftast med
tiden och heter på politikerspråk assimilering.
Jag har faktiskt röstat på riktigt en gång. Det
kan ha varit 1963, om minnet nu inte sviker mig.
Jag röstade för att vi skulle spela fotboll på
mellanstadiets friluftsdag. Det blev inget av med
den saken. Vi var fjorton killar och femton tjejer i
klassen och med en rösts övervikt vann majoritetens förslag – blomexkursion! Blomexkursion!
Det demokratiska systemet har sina brister.
Landstingsfullmäktige i Södermanland består
av 71 ledamöter med varierande partikulör.
Det är närapå fler personer än det finns mördarsniglar i en vanlig svensk villaträdgård. Därtill
i bägge fallen med diskutabel samhällsnytta.
Det betyder på intet vis att jag betvivlar deras
gudfruktighet
och oförvitlighet.
Viktigast egenskap
tålamod. Här avses i första
hand
fullmäktigeledamöterna.
Kallas
wheaten. Eller softis. Men ändå.
Behövssynnerligen
verkligen denna
anhopning av partiSoftis
missvisande.
valda ombud? Det väcker farhågor
om att landstingsfullmäktige lider
avKortslutning
parlamentarisk
elefantiasis.
i knoppen,
far iväg
Denen
stipulerade
uppgiftenrunt
för
som
blixt, meningslöst
dessa
herrar och går
damer
jufå
att
runt
i terrängen,
inteäratt
alltid tycka
somenden
gruppstopp
på trots
lbitegna
medhavd
ledaren – och Gud nåde aldrig
Onsalakorv.
uttrycka
en egen mening.
Kallas wheatenrycket.
Tokryck.
Det känns under dessa betingelser en aning överflödigt med
71 ledamöters mötesnärvaro.
Kostsamt blir det också.
Med kaffe och kaka till alla.
Efter att ha formulerat en
hel kolumn av gnäll och skäll
över det politiska tillståndet
i riket drabbas jag så här på
sluttampen av självrannsakan
och inser det kloka i följande
filosofiska strof: ”Att klaga är
som
attjag
sitta
i en
gungstoltillstå
–
Jodå,
kan
motvilligt
du
har
något
att
göra
men
du
att han är ganska gullig när
kommer
han
sover.ingenstans”.
Vilket han sällan gör.
Näe,
det
sant. Å andra
Viktigt
ärär
attsäkert
vara konsekvent.
sidan ska
just ingenstans.
Husse
ochjag
matte
har bestämt
än utfamiljmedlemen
med hunden. inte
attAnnat
den nya
ska få ligga i sängen. Så nu ligger
TEXT LEIF KÖNIG
TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com
E-POST leifkonig@telia.com

RÖDFÄRGAD
ELDSJÄL
3 – – Minna Uller

Drivande 19-åring som står bakom nystarten av SSU Nyköping. Den S-märkta
Ålbergatjejen höll med den äran ett tio
minuters långt anförande vid årets första
majfirande på Träffen i Nyköping.

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

No.5 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

5

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Nyfiken på - ett samtal med

Urban Granström
Kommunalråd Nyköpings kommun
12 år som kommunalråd. Hur ser du på utvecklingen i Nyköping under den perioden?
- Det har varit och är jättespännande att verka
i en stad som växer och där det händer massa
bra saker. Vi har ett rikt kultur- och fritidsliv och
massor av mötesplatser i form av caféer och
restauranger. Jag ser en fortsatt utveckling och
att Nyköping kommer att fortsätta växa. Resecentrum och Ostlänken ger oss stora möjligheter men ställer också krav på oss att bygga ut
barnomsorg, skola och äldrevård.

Den eftertänksamma norrländska ådran
lyser igenom klart och tydligt. Trots relativt
ung ålder har Urban Granström 12 år som
kommunalråd i Nyköping bakom sig.
- Jag är född i Luleå och uppvuxen utanför
Piteå.1998 kom jag till Nyköping. Jag utbildade
mig till gynmnasielärare och fick erbjudande
om ett jobb här. Det blev sammanlagt åtta år
som lärare på Gripenskolan. Nu har jag bott i
Nyköping i tjugo år och här blir jag kvar, säger
Urban övertygande. Nyköping är en lagom stor
och vacker stad med massor av fantastiska
människor och det öppna landskapet som det
havsnära läget erbjuder. Dessutom är mina två
barn födda här och känner sig hemma i staden.

Vilken blir den viktigaste frågan lokalt inför
höstens val?
- Skolan, utan tvekan. Att vi kan ta hand om våra
barn, från tidig ålder till de går ut gymnasiet. Vi
ska se till att stå väl förberedda. Nyköping kommer att växa och förändras. Det är viktigt att vi
kan känna oss trygga i förändringen, på stan, i
skolan och i den övriga vardagen.

Innan flytten till Nyköping visste Urban inte så
mycket om staden.
- Jag kände till Nyköpings Gästabud och
Nyköpingsbrännvin. Sedan hade jag några
kompisar i Stockholm och visste att Nyköping
låg nära huvudstaden.
Fram till 20 års ålder var det stora intresset
idrott i olika former för Urban.
- Det var främst fotboll som gällde dygnet runt.
Jag spelade som bäst division 4 fotboll i ett
lag som hette Norrfjärden. När jag kom till
Nyköping spelade jag några år i Nyköpings FC.
Sedan blev det spel i Lokalsportens korplag.
Från korpen till eliten. Favoritlag?
- Liverpool sedan Tipsextra på 1980-talet. Ser
alla lagets matcher sedan dess. Ser fram emot,
och är redan nervös inför Champions League
finalen den 26 maj. (Liverpool spelar final mot
Real Madrid).
Numera har Urban lagt skorna på hyllan.
- Det blir istället många och långa promenader
för att hålla igång kroppen. Däremot har besöken på gymmet blivit glesare, erkänner Urban.
Tillbaka till tiden som lärare på Gripenskolan.
- Jag var aldrig politisk aktiv i min ungdom,
däremot har jag alltid haft ett stort intresse för
samhällsfrågor, inte minst genom mitt arbete
som lärare i samhällskunskap och historia.
Åsikter som jag luftat i olika sammanhang.
På Gripenskolan blev jag fackombud och 2001
blev jag medlem i Socialdemokratiska partiet.
Medlemskapet blev en start på Urbans
politiska bana i Nyköping.
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- 2002 blev jag ersättare i Barn- och ungdomsnämnden på fritidsbasis och 2005 blev jag ersättare i kommunstyrelsen. När Göran Forssberg
sedan berättade att han skulle sluta fick jag
frågan av valberedningen om jag ville ta över.
33 år gammal och relativt ung och grön som
politiker. Hur tänkte du när du fick frågan?
- Först och främst blev jag stolt och glad över att
få förtroendet, dessutom visste jag att det fanns
många erfarna personer runt mig. Jag har också
alltid haft uppfattningen att om man engagerar
sig i olika frågor måste man också vara beredd
att ställa upp. Vill andra att jag ska göra det
tycker jag det är min skyldighet att göra så.
Vill man påverka saker i samhället krävs det att
någon ställer upp.
Som ledande politiker blev du helt plötsligt en
offentlig person. Är du bekväm över att stå i
centrum?
- Jag ser det som att jag har en roll som politiker och gör det rollen kräver. Ibland kan det vara
lättare att prata inför 1000 personer än inför
2 peroner. Om rollen kräver att jag står inför
mycket folk och pratar så gör jag det. Det är inte
samma sak som att jag som privatperson har
dom egenskaperna. I grund och botten är vi alla
människor...

Hur ser privatpersonen Urban Granström ut?
Är du frekvent gäst bakom grytorna i köket?
- Jag tycker om att laga mat och är nog rätt
hyfsad på det. Det spelar ingen roll vilken mat
det gäller, gillar att prova det mesta.
Övriga intressen?
- Jag läser mycket, lyssnar på musik, och tittar
på fotboll. Romaner, deckare och faktaböcker,
jag är allätare. När det gäller musiken är det
också lite spretigt, Dylan, First Aid Kit och en
grupp som heter Wilco, för att nämna några
favoriter. Jag föjer den lokala fotbollen och så
Liverpool, givetvis.
Till sist, om du skulle beskriva dig själv, hur
skulle det se ut?
- Jag är nog en lugn och eftertänksam person i
botten, men har en enorm tävlingsinstinkt som
jag var sämre på att hantera när jag var yngre.
Jag gör det jag kan och som känns rätt och jag
inbillar mig att jag är bra på att koppla av jobbet
när det behövs. Trivs bäst tillsammans med min
familj och när Liverpool spelar fotboll.
Dags för fotografering. Givetvis har bollen en
viktig roll. Politikerkostymen har bytts ut mot
en ledigare klädsel och det går inte att ta miste
på glädjen hos Urban när han börjar ”lattja med
trasan”. Kroppen svarar och tekniken sitter där.
Bra speluppfattning och hyfsad på att styra
spelet är goda egenskaper inom både fotbollen
och politiken.
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Så nära
– Sån ära!
– Oj, det där var nära ögat! Sa jag till
en lite äldre kvinna som höll på att bli
påkörd av en cyklist häromdagen, när
hon gick över torget. Hon tittade på
mig och såg förbryllad ut.

Häromdagen läste jag litegrann om våra närliggande
kommuner. Människor kan vara närstående och
kommuner är tydligen närliggande och vissa
kanske ligger lågt. Funderar på om jag skulle
kunna kalla mina kollegor som närsittande,
eftersom vi oftast sitter ner när vi möts. Jag vill
Snacka om en
förstå, för det är först då som jag kan stå upp
nära-livet-upp- för
det jag tänker och säger, men jag har på
Ja, det som skedde var ju faktiskt inte ens i närlevelse!
senare år valt att sluta stå för mina åsikter, för
heten av någons öga, även om jag har öga för att
då syns de ju inte, jag står hellre bakom dem. Jag
se detaljer i det som sker i vardagens förunderliga
befinner
mig numera i en sits där jag står upp för
finurlighet. Vi använder oss av en hel del idiom i vårt
mig
själv,
eftersom
jag har ett höj- och sänkbart konspråk som kan skapa både förvirring och glädje, och det är
torsbord. Jag står upp och skriver ner.
bra att bli påmind om att alla inte känner till dem. Det går
att träna våra sinnen så att vi kan se, höra, känna och till och
med läsa av det som står mellan raderna i det som sker. Det
i sig innebär ju förstås inte att vi blir närstående, men det kan
bidra till att vi kan stå varandra lite närmare.

Att ha närhet till det vi behöver till vardags är en framgångsfaktor oavsett var vi bor, men vi har olika behov. Att
känna närhet till andra är ett av våra grundläggande behov.
En av mina närmaste vänner befinner sig sedan en tid tillbaka
i Karibien och även om jag önskar att vi bodde närmre, så är
hon så nära hela tiden och det är en sån ära att få uppleva
det. Vänners vänlighet känns nära oavsett geografisk närhet.
Jag läste nyligen att vänner som varit nära varandra i över 7 år
kan räknas som familj. Jag och mina vänner är snabbare än så
och det kan bero på att vi har skapat det vi kallar för familj med
dem vi känner oss vänligt familjära med. Något vi kan ha saknat i vår biologiska släkt, både på grund av skilsmässor, långa
avstånd och kanske ointresse. Ibland ses vi inte på länge, men
vi finns med varandra i vår vardag på ett sätt som jag omöjligen kan förklara. De dyker upp hos mig som filosofiska tankar, dofter, kreativa idéer eller då jag befinner mig på en plats
som påminner om dem. Jag stannar upp en stund, skrattar
eller bara ler inombords, och har ofta en inre dialog med just
den vännen, utan att jag behöver ringa, skriva ett sms eller
inlägg på Facebook. Ibland händer det att just den vännen
kontaktar mig precis då. Snacka om en nära-livet-upplevelse!
Det gör att det känns lika naturligt att ha liknande samtal med
min mamma, som dessvärre dog då hon bara var 60 år. Hon
känns ändå så nära – Sån ära!

Anna
Källdén
Ordläkaren
info@ordlakaren.se
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Att vara vardagsnära varandra på detta sätt ger mig livsviktig
näring och det är för mig den bästa innebörden som ordet
näring kan ha. Precis som att ordet käring är ett gammalt ord
för någon du håller kär, så borde ju ordet näring kunna vara
ett fint ord för någon du håller när, nära din själ och hjärta.
Jag har ett rikt näringsliv…
Kan kanske förklara det här lite närmare, men det betyder
ju inte att jag behöver stå någon nära eller stå nära någon,
för då kan det ju upplevas som närmanden, vilket inte ska
förklaras närmare det heller. Avslutningen på denna krönika
är därför nu nära förestående och jag hoppas att alla som
känner sig nära är förstående.

VÄLKOMMEN IN
TILL OSS!
HELGÖPPET 2–3 JUNI
Lördag 10–1 5 . Söndag 11–1 5

PROVA
ELHYBRID
PROVA ELHYBRID

id

1,95Välj friskare luft – välj Toyota Elhybrid

Välj friskare
luft – välj Toyota Elhybrid
Köp bil innan skattehöjningen 1 juli 2018!

Gäller under
13 - 20

Köp bil innan skattehöjningen 1 juli 2018!

OURING

ID

O

YARIS ELHYBRID
TOUCH & GO
/mån EDITION

AURIS ELHYBRID
TOUCH & GO
EDITION

AURIS TOURING
SPORTS ELHYBRID
TOUCH & GO EDITION

EX

AURIS ELHYBRID
212.900
kr
TOUCH & GO
EDITION
Industrigatan 10

AURIS
220.900
krTOURING

Pris från

YARIS ELHYBRID
2 med 174.900 kr
(friaTOUCH & GO
ngar i 3 år)
För mer info se www.toyota.se
Smart
Entry
EDITION
ÖPPETTIDER:
ÖPPETTIDER
Mån-fre 10-18, lör 10-14
Pris
från
www.toyotanykoping.se

Pris från

Pris
från
0155-21
71 70

Bilförsäljning:
Måndag–fredag 10–18, Lördag 10–14
len. Uppläggningsoch
3,3 – 4,0 l/100
km, CO2- och Reservdelar: Måndag–fredag 07–17
Verkstad
er t o m 30 juni 2018.

174.900 kr
www.toyotanykoping.se

Pris från

SPORTS ELHYB
TOUCH & GO ED

Pris från
MOTORCITY . NYKÖPING

212.900 kr

220.900 k

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70

För mer info se www.toyota.se
ÖPPETTIDER Mån-fre 10-18, lör 10-14

www.toyotanykoping.se

Industrigatan 10
0155-21 71 70
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TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Företagarna Nyköping/Oxelösund
Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla
och äga företag i Sverige. Vårt
arbete är att verka för företagande,
företagares rättigheter och bidra
till ett klimat som gör det lätt och
attraktivt att driva företag.
Så står det på Företagarnas hemsida,
vi ber ordföranden i Företagarna
Nyköping/Oxelösund, Ulrika Juul,
berätta varför man som företagare
ska vara med i föreningen.
- Som medlem kan man få hjälp i
olika frågor kring sitt företagande,
vi värnar främst om de mindre
företagen och deras vardag. Men
det viktigaste är nog möjligheten att
skapa nätverk, att under otvungna
former diskutera gemensamma
problem och möjligheter som företagare. Erfarenhetsutbyte utan krav på
motprestation.
Alla företag är välkomna, stora som
små. Givetvis även unga företagare
och helt nystartade företag.
- Vi är ute i gymnasieklasserna och
berättar om entreprenörskap, säger
Ulrika. Förhoppningsvis kan vi inspirera unga människor med bra idéer
att starta eget företag.

Företagarna jobbar aktivt under året
för att förbättra företagsklimatet i
regionen Nyköping/Oxelösund.
- Vi är med som samarbetspartner på
Morgonsoffan, sitter med i kommunernas olika utvecklingsgrupper,
utser ”Årets Företagare” och varje
år arrangerar vi Näringslivets Dag,
berättar Ulrika.
Näringslivets Dag går i år av stapeln
den 26 oktober. Kristin Mordal
Spaarf är projektledare för dagen.
- Näringslivets Dag är årets viktigaste mötesplats för näringslivet i
Nyköpingsregionen. Dagen innehåller inspirerande föreläsningar och
panelsamtal om några av de största
utmaningarna för näringslivet som
kompetensfrågan och tillväxt. Under
dagen delas det också ut ett antal
priser, bland annat till Årets Unga
Företagare och Årets Nyföretagare.
Evenemanget bjuder naturligtvis
också på en mässa (B2B), men i en
enklare form med ståbord för företag
som vill visa upp sig och få möjlighet
att träffa nya och befintliga kunder,
samarbetspartners eller ny personal.
Ulrika Juul, ordförande i Företagarna Nyköping/Oxelösund. Till vardags driver
Ulrika Oscarsbergs Trädgård i Nyköping.

Dags att nominera årets företagare!
Nu är det dags att nominera den
person och företag som du tycker
förtjänar att ta hem det prestigefyllda priset ”Årets Företagare” i
Nyköping respektive Oxelösund.
- Vi vill ha din nominering senast 30
juni. Du är välkommen att nominera
flera personer om du önskar, säger
Örjan Berg, medlem i styrelsen Företagarna Nyköping/Oxelösund.
Årets Företagare har delats ut i
drygt 20 år på lokal och regional
nivå. Sedan 2007 koras även Årets
Företagare i Sverige. Utmärkelsen
ges till en företagare som visat
prov på att vara extra kreativ och
företagsam, och som fungerar som
en inspirationskälla och förebild för
andra företagare.
- Företagarna delar ut Årets Företagare för att vi vill lyfta fram människan
bakom företaget. Vi vill synliggöra de
företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar
hårt för att driva och utveckla sina
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verksamheter och göra allt bättre
affärer. Bättre affärer leder till tillväxt
som ger välstånd, något som alla vill
ha, fortsätter Örjan.
Årets Företagare delas ut till en
företagare som utfört en prestation i
sin kommun och som genom sitt sätt
att vara fungerar som en förebild för
andra företagare. Duktiga företagare
bidrar genom sina idéer och sitt
arbete till att samhället utvecklas.
- Det råder inget tvivel om att den
svenska tillväxten i mångt och mycket ligger i händerna på de svenska
företagarna. De kommersialiserar
och säljer goda idéer. Dessa företagare gör att människor har något att
köpa. Det är det som skapar tillväxt,
leder till arbetstillfällen och i sin tur
till välstånd. Därför ligger det i allas
intresse att lyfta fram de goda förebilderna, avslutar Örjan Berg.
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Ahmad Eid - Årets Företagare
i Nyköping 2017.

Kicki Orha - Årets Företagare
i Oxelösund 2017.

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare
ska följande kriterier uppfyllas.
Företagaren ska...
• inneha ett betydande ägande av företaget
• aktivt driva företaget
• ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
• genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
• ha uthålligt god lönsamhet
• inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
• inte nyligen vara dömd i domstol
Du nominerar genom att gå in på Företagarnas hemsida
www.foretagarna.se/foreningar/nykoping-oxelosund
eller skicka ett mail till; orjan@oxbom.se alternativt tobbe@media-mix.nu

ERBJUDANDENA GÄLLER ENDAST HOS JYSK I NYKÖPING FR.O.M. 7/6 T.O.M. 13/62018.

Scandinavian Sleeping & Living

STOR ÖPPNINGSFEST

I NYKÖPING DEN 7/6 KL. 0920

Välkommen!

Spara

60%
Spara

BORD

60%

800:

STOL

300:

MADERUP BORD + LOMMA POSITIONSSTOL
Bord B90 x L150 x H74 cm i aluminium och slitstarkt, underhållsfritt konstträ. Lätta
6-positionsstolar i aluminium och slitstark textiline. Hopfällbara stolar för enkel förvaring.
Bord 1999:- Stol 749:-

´

SPARA 5080%

BASIC
BÄSTA

PLUS
KOMFORT

PRIS

& KVALITET

5

ÅRS
GARANTI

PÅ ALLA KUDDAR**

GOLD
EXKLUSIV
KVALITET

NORSK
PRODUCERAD

Spara

Spara

70%

KUNNA FIBERTÄCKE
Överdrag i 100% polyestermikrofiber. Hålfiberfyllning,
totalt 800 g.
Tvätt 60°C. 150x200 cm 199:-

60:

75%

TRONFJELLET FIBERTÄCKE
Fyllning av silikoniserat
fiberdun, totalt 1250 g. Överdrag
i 100% bomullscambric.
Tvätt 60°C. 150x210 cm 749:-

175:

GOLD
EXKLUSIV
KVALITET

80%

DOWNFEEL FIBERKUDDE
Exklusiv kudde med unik dunliknande fyllning av silikoniserat fiberdun,
totalt 800 g. Överdraget i 100% bomullscambric är behandlat med
mjukgörande aloe vera. Tvätt 60°C. Inkl. förvaringsväska. 50x60 cm 599:-

120:

Spara

75%

GOLD T65 - BÄDDMADRASS
Allergivänlig lyxmadrass, 8 cm tjock med kärna av tryckavlastande AIR memoryskum.
Mjukt stretchöverdrag, quiltat med AIR memoryskum. Överdrag med antibakteriell
Silpure silverbehandling. 80x200 cm 2299:-

Scandinavian Sleeping & Living

80x200 CM

550:

**Exkl. FAST LÅGT PRIS

Spara

90x200 cm 2599:- 600:20x200 cm 2999:- 900:-

JYSK.se
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Minnen från förr

Förekommer samma
bus och upptåg idag?
Del 1, pojkar

Under 1950- talet hade vi som 10-14 åringar en del bus för oss. Ett var
att “busringa” och då det inte fanns några nummer-presentatörer var
det fritt fram. Vi kunde t.ex. ringa Pressbyråns kiosker och fråga - Är det
Pressbyrån? Blev svaret ja - Jag har en kostym som behöver pressas!
Luren slängdes ofta på medan vi skrattade. En annan variant var att
ringa till någon som hette Storm, t.ex. - Är det Storm i Oxelösund? Blev
svaret ja - Håll då i hatten så den inte blåser av! Vi ringde även till en
kyrkvaktmästare Löv i Tystberga. Om han svarade ja på frågan - Är det
Löv i kyrkan? - Sopa ut det då så inte Jesus halkar! Men de här samtalen
lyckades sällan då han troligen fått alldeles för många liknande samtal.
Idag kan man tycka att det var barnsliga samtal - Men vi var ju bara barn!

En annan aktivitet var att åka “ledstång” i olika trapphus. Det var väl inget
större bus, men blev man påkommen blev man snabbt utkörd. I huset där
jag bodde kunde vi åka från vinden och fyra våningar ner. I bland hade vi
även tidtagning om vem som kunde åka snabbast.
Att i dag säga att en rolig aktivitet var att åka hiss kan nog inte många
av dagens unga förstå. Men under 1950- talet fanns det inte många
hissar som vi kunde åka i Nyköping. En favorit var “Punkthuset” på
Hemgårdsområdet. Huset på sex våningar var ett av stadens högsta som
hade hiss. Här fanns dock en “elak gubbe”. Hade man otur hörde han att
det var obehöriga i trapphuset och kom då snabbt ut för att “avlägsna”
oss. Två andra hissar var de i husen Bagaregatan 13, samt den bredvid
biografen Royal på Storgatan, men den senare gick bara en våning upp.
Att “dra plånbok” var också en favorit. När det började skymma på kvällen
placerade vi en plånbok på trottoaren i Forsbacken. I plånboken hade vi
fäst en stark sytråd som var svår att upptäcka där den låg på marken.
Tråden drog vi sedan till en närliggande häck där vi gömde oss. Sedan var
det bara att vänta tills någon vuxen kom. När det skedde upptäckte de
flesta plånboken och böjde sig för att ta den. Men precis innan plånboken
nåddes drog vi snabbt i tråden, och plånboken försvann! Det första
personerna ofta gjorde var att titta sig omkring för att se om någon sett
“misstaget”. Det hände även att vi fick springa när någon “gubbe” blev
arg! En gång var det en “tant” som tydligen inte fattade vad som hände.
När hon försökte ta plånboken drog vi den en bit i taget och vid varje
stopp böjde hon sig för att försöka ta plånboken! Men då kunde vi inte
hålla oss för skratt varvid tanten snabbt försvann från platsen!
Att tjuvåka var också spännande. Det gjorde jag och en kamrat ett flertal
gånger på SJ:s tåg mellan dåvarande Öster Station och Centralen i
Nyköping. Vid den här tiden var det vanligt att tågen bestod av 6-7 vagnar
och ibland fler. När tågen stannade vid Stationen passade vi på att gå på
en vagn i mitten av tågsättet. Vi hade räknat med att om konduktören
börjar ta upp biljetter för den korta resan gör han det antingen framifrån
eller bakifrån i tåget. Han skulle därmed inte hinna till vår vagn innan
vi var framme vid Centralen. En gång stämde inte vår beräkning då
konduktören kom och “höll fast” oss till Centralen, där han motade av
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oss. Han sa även att han skulle polisanmäla oss, hur det nu skulle gå till
då han inte frågade efter våra namn? När tåg och konduktör fortsatte
mot Norrköping gick vi tillbaka till Öster Station för att vänta på nästa
tåg, vilket dock kom att bli den sista gratisresan på SJ. Öster Station var
även populär några år senare i tonåren. När biljettexpeditionen stängde
på kvällen fortsatte väntsalen att vara öppen till sen kväll. På vintern blev
det en perfekt “värmestuga”. Äldre personer sa nog “tillhåll för ligister” då
polisen ofta tog en runda till Stationen.
Det lektes även i “nybyggen” där ett av husen var S:t Annegatan 31-33.
När byggnadsarbetarna slutat för dagen och det började skymma på
kvällen blev huset ibland en lekplats för vissa av områdets ungar. När det
oftast inte fanns något staket runt dessa var det inte svårt att få tillträde
till byggena. Förutom att utforska bygget från källare till tak lektes det
ibland “kurragömma”. Då gällde det att hitta ett bra gömställe, vilket
jag trodde hade gjort i ett parti isolering. Dagen efter vaknade jag av en
väldig klåda och röda utslag i ansikte och armar. I dag förstår jag att
isoleringsmaterialet innehöll glasfiber, eller något liknande. Samma sak
drabbade även andra, som även de funnit det “perfekta” gömstället.
Till sist ett bus som skedde vid parkeringen vid dåvarande minigolfbanan
nedanför S:Annehus. Där lurpassade vi ibland på personer som spelade
på de sista banorna och som vi förmodade snart skulle åka därifrån.
När de skulle backa ut bilen tog det stopp för en del, då de fått
en tegelsten tätt intill ett bakhjul. Själva satt vi en bit därifrån och
observerade vad som hände. Efter ett flertal försök gick föraren ut ur
bilen och fann tegelstenen. En del tittade sig bara omkring och skrattade,
medan en “drabbad” tog med sig tegelstenen!

En plånbok på marken
- Vem kan låta bli att böja sig?

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

Välkommen till oss!
“Punkthuset” på Ahlbergers väg, Hemgården.

Ett axplock av vad vi erbjuder i sommar:

LUNCH Månd – sönd, kl 11.30 – 14. Serveras som buffé

med två varmrätter, sallad, dryck och kaffe.
VILD GRILLBUFFÉ Serveras vid slottet, utomhus eller
inomhus beroende på vädret, torsd – lörd 28/6 – 4/8.
Boka bord.
SOMMARMIDDAG I LAGÅRN Månd – onsd från

25/6 till 12/8 kl. 18.00 – 20.00. Serveras som buffé med
två varmrätter.
WILDLIFE PARK Upplev skogens vilda djur på nära

håll. Öppet varje dag kl 10 – 16 under maj – aug. Läs mer
på vår hemsida, ostermalma.se
KONFERENS Från 1.335 kr ex moms per person. Boka

på 0155-24 62 28.
Lekplats 1957, S:t Annegatan 31-33

Mer info hittar du på vår hemsida!
Somm
arb
juni–auoende
g

Dubbe
l
1.095r:-um
inkl fru
Enkelru kost.
m 650

Magasinets gästskribent

kr

Arne Andersson berättar
om minnen från barndomen
och sin uppväxt i Nyköping
arne.andersson22@comhem.se

Arne Andersson
Gästskribent

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se
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Långsätterskolan med och
utser Årets Barnrättshjälte

Bostäder byggs –
Stigtomta först ut
Behovet av lägenheter och gruppboenden inom Social omsorgs verksamhet är fortsatt stort. För att möta efterfrågan ska Nyköpings
kommun nu bygga i Stigtomta, Arnö, Nävekvarn och Malmbryggshagen.
Liksom Havsörnen på Ängstugevägen, som stod färdigt tidigare i år, får
lägenheterna i Stigtomta både anvisade hyresgäster och personer ur
Nyköpingshems bostadskö. Förutom de tio lägenheterna i ett tvåvåningshus byggs ett gruppboende för sex personer. De prefabricerade
husen upphandlas via SKL-Kommentus och kommunen ansöker om
statligt investeringsstöd för lägenheterna. Kostnaderna beräknas till 107
miljoner för 40 lägenheter och gruppbostäder för 18 personer.

Toleransprojektet
avslutas – men fortsätter
Miranda Karlsson-Martinsson och Caroline Sjöberg fick vara med på
prisutdelning och en fin middag när årets Barnrättshjälte fick sitt pris
på Gripsholms Slott.
Sedan mer än tio år tillbaka är Långsätterskolan på Arnö en av 70 000
skolor i 116 länder som är en s k Globen-Friend skola. Varje år arbetar
alla elever från förskoleklass till årskurs 6 på skolan med att lära sig
mer om Barnens rättigheter, bland annat genom Globentidningen,
The Globe.
Årligen delas ett pris ut till ”Årets Barnrättshjälte”. En jury av barn från
15 olika länder utser kandidater, som sedan varje skola har en omröstning kring. 29 mars genomfördes 2018 års val på Långsätterskolan.
Resultatet rapporterades in och röster från drygt 7 miljoner elever från
hela världen räknades samman. Vinnare 2018 blev Rachel Lloyd.
- Hon har hjälpt barn som blivit utsatta för sexuella trakasserier i USA,
säger Miranda Karlsson-Martinsson och Caroline Sjöberg, två elever i
årskurs 6 på Långsätterskolan.
Prisutdelningen skedde på Gripsholms Slott i Mariefred där Drottning
Silvia var prisutdelare. Långsätterskolan representerades av Miranda
och Caroline samt läraren Gunilla Ekholm.
- Jätte kul att få vara med, även om det blev mycket väntan i ett
obekvämt slott var elevernas kommentar.

Företagsklimatet
förbättras i Nyköping
Nyligen kom betygen i Svenskt Näringslivs rapport om företagsklimatet
som mäts i Sveriges alla kommuner. Resultatet i Nyköping ligger kvar på
samma nivå som förra året 3,2 men många delområden har förbättrats.
Efter sex år av fallande betyg för Upphandling vänder nu betyget uppåt.
Björn Lindgren, regionchef på Svenskt Näringsliv i Sörmland tror att
där betyget ökar har att göra med kommunens intensiva arbete med
att tillsammans med företagen själva ta fram en ny näringslivsstrategi.
Förbättring ses vad gäller dialogen med företagen, kommunens information, politikernas attityder och företagens egna initiativ.

Nyligen hade Toleransprojekets 50 ungdomar och många vuxna avslutning i Gripens aula. Släkt, vänner, politiker och andra fick komma och
lyssna på vad de varit med om under det senaste året. Projektet, som
drivs i Nyköpings kommuns regi, har haft två grupper med 25 elever
vardera i årskurs 8 från Nyköpings högstadium, Fokusskolan, Mikaeliskolan och Vittra. En heldag varannan vecka har eleverna träffats. Båda
grupperna har också gjort en resa till Förintelsens minnesplatser i
Polen. En utställning om elevernas erfarenheter pågår under våren och
sommaren i Stadshusets foajé.

Horsvik blir skärgårdspärla för fler
Nyköpings kommun planerar att köpa Horsvik för att utveckla den anrika kulturmiljön till en attraktiv plats tillgänglig för många. Redan nu är
stora delar av landområdet skyddat som Natura 2000-område. Planen
är att bevara de höga natur- och kulturvärden som finns på platsen.
- Det här är Nyköpings fönster ut mot skärgården, ett av Sörmlandskustens bäst bevarade skärgårdshemman där tiden i vissa fall stått still
sedan 1950-talet, säger kommunekolog Bjarne Tutturen. Nyköpings
kommun köper Horsvik för att säkerställa, tillgängliggöra och utveckla
ett attraktivt utflyktsmål med bad, naturturism, kulturmiljövård, uthyrning av stugor och utomhuspedagogisk verksamhet. Området blir extra
viktigt för kommuninvånare som saknar bil eller båt, eftersom länstrafiken trafikerar Studsvik.

Åkroken blir grönt och
lummigt
Redan i sommar kan en del av arbetet med att anlägga parkyta och
torg starta. En övervägande del av kvarteret Åkroken blir grönyta och
förhoppningen är att den största delen av själva parkbygget kan göras
nästa år. Just nu pågår projekteringsarbete där parkytan detaljritas. Till
sommaren börjar man plantera nere vid strandskoningen närmast Nyköpingsån. Projekteringen av parken och torget ska vara klar i höst.
– Själva parkytan blir ungefär 2,5 gånger större än fastigheten, säger
Pat Radestedt som är planeringschef på Gata, park och hamn i Nyköpings kommun.

Nyheter från Nyköpings kommun. Senaste nytt hittar du på nykoping.se
14
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EUROPEAN LEAGUE

UPPLEV VOLLEYBOLLANDSLAGEN PÅ PLATS!

EUROPEAN
LEAGUE
UPPLEV VOLLEYBOLLANDSLAGEN PÅ PLATS!

äs mer på volleyboll.se | #SvenskVolleyboll | www.volleyboll.se

Läs mer på volleyboll.se | #SvenskVolleyboll | www.volleyboll.se

NYKÖPING
30
MAJ
NYKÖPING
30
MAJ
16.00 - SVERIGE
vs ESTLAND
(d)

16.00 - 19.00
SVERIGE
vs ESTLAND
(d)(h)
- SVERIGE
vs ESTLAND
Biljetter på Nykopingsguiden.se
19.00 - SVERIGE
vs ESTLAND (h)
Biljetter på Nykopingsguiden.se

NYKÖPING
2 JUNI
NYKÖPING
2 JUNI

16.00 - SVERIGE vs KOSOVO (d)
16.00
- SVERIGE
vs KOSOVO
19.00
- SVERIGE
vs SLOVAKIEN
(h)

NYKÖPING
16-17 JUNI16-17
NYKÖPING
16 JUNI - SEMIFINALER (d)

JUNI

(d)
16&JUNI
- SEMIFINALER
(d)
17 JUNI - BRONS
FINAL
(d)
Biljetter på Nykopingsguiden.se
19.00
- SVERIGE vs SLOVAKIEN (h) Biljetter på Nykopingsguiden.se
17 JUNI - BRONS & FINAL (d)
Biljetter på Nykopingsguiden.se

Biljetter på Nykopingsguiden.se

Live på bio.
Upplev direktsända föreställningar från
Metropolitan i New York på Nyköpings
Teater. Svensk text.
Köp ett abonnemang för åtta stycken
operasändningar på Nyköpings Teater.
Höst 2018
6 okt • kl 19 • Aida
20 okt • kl 19 • Simson och Delila
10 nov • kl 19 • Marnie
15 dec • kl 19 • La Traviata
Vår 2019
2 feb • kl 19 • Carmen
2 mars • kl 19
Regementets dotter
30 mars • kl 17 • Valkyrian
11 maj • kl 18
Karmelitsystrarna

Köp biljetter till evenemang på www.nykopingsguiden.se/program,
Nyköpings Turistbyrå, Culturum, Koordinaten eller på Rosvalla.
För att boka biljetter ring Turistbyrån tfn 0155-24 82 00.

TEXT MALÉN ENEBERG

Sjutton konstnärer ställer
17 konstnärer fick uppdraget att gestalta
helighet. Nu ska deras verk visas i sju kyrkor
i Nyköping. – Utställningen är helt unik!
utbrister prästen Mikael Hirsch förväntansfullt.
Utställarna är konstnärer och
formgivare som under läs
året 2017–2018 går den fort
bildande fristående kursen
”Helighetens bilder” på Konst
fack i Stockholm. Snart ska de
redovisa sina arbeten – i en
utställning i Nyköping.
Mikael Hirsch är kaplan i S:t
Nicolai kyrka och en av del
tagarna i kursen. Han är den
ende av dem som inte är
yrkesverksam konstnär. Men
han har ett stort intresse för
konst, historia och religion.
– Det häftiga är att utställ
ningen pågår i församlingens
alla sju kyrkor – samtidigt.
Och att konsten som visas
sticker ut på olika sätt.
Kursen presenterades på

högskolans hemsida våren
2017.
– Ett rekordantal sökte till
kursen, berättar professor
Tom Sandqvist, som bor i Lid
utanför Nyköping.
Vad är heligt? Vad är andligt?
Hur kan vi gestalta och förmed
la känslan av helighet i bild och
konst? Det är frågeställningar
som konstnärerna reflekterat
över under hans ledning.
– Heligheten väcker fasci
nation, men också bävan.
Jag hoppas att de som besö
ker utställningen i Nyköping
också låter sig drabbas av he
ligheten, säger Mikael Hirsch.
Konstnärerna gestaltar he
ligheten i bland annat textil,
sten, målning och skulptur,

I Alla Helgona kyrka visar
Zafire Vrba en svävande skulptur
bestående av ett hundratal
folieballonger i silver och guld.

Kotten och bomben är utgångsformerna i Katarina Klingspor
Ekelunds skulptur, som visas
i S:t Nicolai kyrka.

FOTO: JOHAN BÄVMAN

FOTO: CHRISTER EKELUND

videoverk och installationer.
Stora målerier kommer att
visas. En kyrksal kommer att
möbleras om. Och i ett annat
kyrkorum byggs en skulptur
av folieballonger.

egen hand ta sig till de sju kyr
korna för att titta på konsten.
– Och möta konstnärerna
förstås! säger Tom Sandqvist.
Utställningen pågår till och
med den 10 juni. Därefter åker
delar av den vidare till Olle
Nymans ateljéer och konst
närshem i SaltsjöDuvnäs
med vernissage den 14 juni.

Lördagen den 2 juni, kl 10.30,
invigs utställningen i S:t Nico
lai kyrka. Konstnären Henrika
Lax medverkar med helig gre
goriansk sång. Under vernis
sagedagen kan besökarna på

Fotnot: Utställningens öppettider an
nonseras på församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/nykoping.

FOTO: HANS KIPFER

ANNONS

ORGELKONSERT
med Gunnar Idenstam
Söndag 10 juni kl 18.00
Alla Helgona kyrka

”Renässansens och barockens danser
sida vid sida med svenska polskor”
Konsertorganisten, kompositören
och folkmusikern Gunnar Idenstams
uppväxt präglades av krocken mellan
70-talets folkrock och symfonirock
och den kyrkliga miljö som introducerade honom för orgeln som
instrument. I dag förenar han dessa

influenser i sin musik, då han bygger
broar mellan den franska katedralmusiktraditionen, symfonisk rock
och svensk folkmusik. Han skolades
i den franska virtuosa traditionen
och 1984 vann han som ende nordeuropé den prestigefyllda tävlingen
i improvisation, ”Grand Prix de
Chartres”. Sedan 1986 gör han
internationell karriär och har fått
många utmärkelser.
Kvällens konsert innehåller musik
av Praetorius och Bach, svensk
folkmusik och improvisation.

www.svenskakyrkan.se/nykoping
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ut i sju kyrkor
Gratis buss!

PILGRIMSVANDRING
Onsdag 6 juni (heldag)
Skottvångsrundan
Cirka 1 mil
Avresa kl 9.00 från Alla Helgona
kyrka. Vi reser tillsammans i buss.
Ta med matsäck/dryck för dagen
och kläder/skor efter väder.
Anmälan senast 31/5.
För anmälan och eventuell mer
information: Anne Svanhed Åhlin,
anne.svanhed.ahlin@svenskakyrkan.se
tel 0155-751 64

FOTO: LOTTA WISS

FOTO: ANNA BLÅDER

FOTO: MAGNUS ARONSON

Helighetens bilder. Det är temat när sjutton konstnärer ställer ut i sju Nyköpings-kyrkor. En artonde
person – Mikael Hirsch – medverkar i utställningen. ”Jag kommer att visa fotografier, tagna i Polen vid
olika tillfällen. Jag har gett dem titeln Möten.”
FOTO: MAGNUS ARONSON

FÖRSOMMARKONSERT FRILUFTSmed Motettkören
GUDSTJÄNSTER
Söndag 3 juni kl 18.00
S:t Nicolai kyrka
Då naturen slår upp sina portar
till sommaren, bjuder Motettkören
in till konsert i skolavslutningstid.
Medverkande: Pia Karell, flöjt.
Rebecca Johansson, piano, orgel.
Dirigent Gunnar Björkvall.

MUSIKANDAKT
med Linda & Lina
Onsdag 13 juni kl 18.30
S:ta Katarina kyrka
”Till minne av Lill-Babs
och andra stjärnor”

FOTO: LILLA VARITÉN

Det häftiga är att
utställningen pågår
i alla sju kyrkor
– samtidigt.

I samband med vernissagen er
bjuds gratis buss mellan de sju
kyrkorna. Meddela via nykoping.
pastorsexp@svenskakyrkan.se
eller 0155751 02 senast onsda
gen den 30 maj om du vill åka
med. 50 platser, först till kvarn
gäller. Programmet finns på för
samlingens hemsida.
Utställarna:
Alla Helgona kyrka: Patrik
Stensson, Zafire Vrba, Katrin
Westman
Franciscuskapellet: Annika
Petersson, Ida Rödén
S:ta Katarina kyrka: Maria
Luostarinen, Jenny Magnusson
Mariakapellet: Henrika Lax,
Åsa Lipka Falck
S:t Nicolai kyrka: Malin Hede
rus, Maria Högbacke, Katarina
Klingspor Ekelund
Oppebykyrkan: Karl Grandin,
Kristoffer Grip
Svärta kyrka: Margareta
Danhard, Ann Edholm,
Cecilia Enberg

MÅNGKULTURELL
SOMMARFEST

Söndag 10 juni kl 11.00
Vid Mariagården

vid Scoutstugan Ekebykullen*
Lördag 16 juni kl 13.00–19.00

Söndag 17 juni kl 10.00
Scoutstugan Ekebykullen

Möjlighet för övernattning
i vindskydd, tält eller på logement

Söndag 17 juni kl 10.00
Söndag 29 juli kl 10.00
Söndag 26 augusti kl 10.00
Prosten Pihls trädgård

”Lilla varitén” – trolleri, clowneri
och musik. Musik- och dansprogram.
Provsmakning av mat från olika
länder. Blåsorkestern ”Nostalgetten”.
Tipspromenad, aktiviteter för barn
och ungdomar.
Grillfest (medtag egen mat),
servering och lägerbål. Andakt.

Lördag 23 juni kl 11.00
S:t Nicolai Prästgårdsträdgård
Söndag 1 juli kl 15.00
Vid ”Magasinet” vid Horn

*Runtunavägen, förbi Oxbacken och Söra.
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Historiska bilder - Oxelösund

Sommar, sol, badhus och badhotell
I slutet av förra seklet reste folk från Stockholms socitetsliv till Oxelösund för att uppleva ortens fantastiska badortsliv. I Oxelösund fanns
Badhotell, Kallbad och Varmbad. Kommunikationerna på platsen underhölls genom omkring 25 anlöpande ångbåtar samt 10 à 11 dagligen
avgående och lika många ankommande bantåg. Magasinet har hittat några bilder från den epoken.

Till höger syns varmbadhuset som byggdes 1886. Där erbjöds inte bara
vanliga bad, utan också tång- och gyttjebad, som ansågs vara hälsobringande. Badavgifter i varmbadhuset: Ett gyttje- eller tvålmassagebad kr 1:50
Ett karbad kr 1:- Ett karbad 2:a klass (kl. 5-8 e.m.) kr 0:50. Ett halfbad kr
0:75. Ett sittbad kr 0:50. Endast dusch kr 0:30.
1896 byggdes kallbadhuset som syns till vänster, där kostade en badbiljett
20 öre. Badhusen var öppna från juni till augusti. Varmbadhuset revs 1915
och kallbadhuset fick vara kvar. Många sim- och hopptävlingar arrangerades kring badet. Kallbadhuset drevs in på 1930-talet i kommunal regi. Det
revs 1946 och i slutet av 40-talet återstod bara badbryggor och hopptorn
där nuvarande Restaurang Läget finns (1999).
Det lilla klocktornet, ritat av Eskilstunaarkitekten Emil Befwe, finns på
Nyköpings hamnkontor (1999).

Badhotellet byggdes 1885 och innehöll med annex 43 gästrum, restauration, rymliga verandor och societetslokal. I slutet av 1910-talet upphörde
verksamheten. Hotellet låg på höjden ovanför dagens Badhusbacken 3.
Hotellets annex låg på höjden ovanför Sjöstugan, dagens Badhusbacken 2.
Källa: Boken Oxelösund i händelsernas centrum. Boken om Oxelösund
Oxelösunds hafsbad. Fotograf: okänd. År: 1902

Källor: Oxelösund i händelsernas centrum Sven Zäta minns.
SN 13/1 1964. Hamnens arkiv. Inger Malm Boken om Oxelösund Oxelösunds
hafsbad. Fotograf: okänd. År: okänt

Badhotellet från en annan vinkel.

Badhotellet sett från sjösidan.

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

18 No 5 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

Badhusparken
Prisutdelning i Badhusparken efter en kappsegling i början av 1900-talet.
Kappseglingar eller s k regattor anordnades ofta i Badhotellets regi och
då i samband med stora festligheter i land, såsom karnevaler, tivoli och
uppträdanden av olika slag. Källa: Text tillhörande foto Fotograf: okänd

Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15
Smarteyes Nyköping
Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08

Erbjudandet gäller t.o.m. 30/6 2018 vid köp av glasögon från 1000 kr.
Ord. pris för synundersökningen är 400 kr. Kan ej kombineras med
andra rabatter eller erbjudanden vid samma köptillfälle.

• 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.

8.295:Bottenfärg
Nautical
Eroding AF
0,75L

Varta Marin 75 AH
Park & Garden DYM1656

Pris från

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

149:-

Kraftfullt batteri för marint bruk.
Underhållsfritt samt skaksäkert.

Välkomna!

Timmermansgatan 7, Oxelösund - www.marinexpert.se - 073 91 222 43
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TEXT: TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO: EMELIE LAGER (SID 20), INES SEBALJ (SID 21)

En lång resa i musike
blir en radiohit och spelas mycket. Ett flertal
TV-framträdanden blir följden. I samma veva
skriver Mats även låtar till Jill Jonsson och
körar bakom henne i Melodifestivalen samt i
finalen i Brighton.
- Min hit med “In the Garden” följdes av
ytterligare några singlar, men när det var dags
för ett album fick skivbolaget plötsligt kalla
fötter. Nya förhandlingar med skivbolaget
Universal ledde till att plattan “Weekend”
släpptes. Tyvärr gick det för lång tid
mellan hitsingeln och plattan, så plattan
fick ett hyfsat mottagande, inte mer.

Farfar var tveksam. - Kan man jobba med
musik? Det kan väl aldrig bli något annat än
en hobby.
Men Mats Westling ville annat. Född i
Stockholm på 60-talet. Mamma Anita var jazzsångerska och sjöng på ställen som Nalen och
Bal Palais. Några år efter att Mats kom till
världen flyttar familjen till Göteborg. Mats
börjar spela piano, men går över till gitarr,
och vid 12 års ålder bildar han sitt första
band, “The Devils”.
Under högstadiet bildar Mats bandet
“Interpool” tillsammans med Mats
Claesson. Musiken som gällde var
jazzrock med diverse influenser. Åren
går och i början av 80-talet upptäcker
Mats bl a Bowie och Roxy Music.
- Jag får en förfrågan om att gå med i
ett band som hette “Strasse”, svarar
ja, och några veckor senare åker vi till
London för en skivinspelning. Jag får
till och med ledigt från lumpen för att
åka till London, minns Mats.

Nu gick Mats rätt in i väggen.
Släppte allt som hade med musik
att göra och var sjukskriven i flera
månader.
- Jag blev lovad guld och gröna
skogar av människor från
skivbolagsindustrin, men det var
mest fagra löften. Allt resonemang
om hur man bör göra eller inte
göra, hur man bör se ut och inte.
Efter en tid börjar Mats skriva igen,
helt förutsättningslöst.
Nu på svenska.
- Jag ville att allt jag skrev verkligen
skulle gå fram. Känslan att få blotta
sig på det sättet var det bästa jag
upplevt.

Nu väntar en kul och hektisk tid i
London. I studion rörde sig många
kända personer.
- Både Phil Collins och Eric Clapton kom
och hälsade på, säger Mats. Det var lite
overkligt för en ung man från Göteborg.

Nu börjar en ny tid i Mats musikliv.
Han testade sina låter på små singer/
songwriter pubar.
- Att sitta och sjunga öga mot öga med min
publik gav mersmak. Här kunde jag slänga ur
mig mina känslor och få en närhet med min
publik jag inte upplevt förut.

Efter några år splittrades Strasse och Mats
bildar tillsammans med Kaj Zack bandet
“Attaboy”. Nu börjar Mats sjunga för första
gången.
- Vi turnerade mycket och hade en stor hit med
låten “Land of Glory”. Vecko Revyn utsåg oss till
det “snyggaste” bandet i Sverige och jag blev
kallad för Västkustens Joey Tempest. Det var
tider det...
Attaboy splittras i början av 90-talet och Mats
går sin egen väg. Han spelar in eget material
och en kväll träffar han en kompis på krogen.
- Jag berättar om mina nya låtar och min
kompis berättar om en manager han känner i
Paris. Med de nya låtarna i bagaget åker vi dit.
Redan första kvällen märker vi att det inte känns
helt seriöst, och bestämmer oss för att rymma
ut i den franska sommarnatten, och tar in på ett
hotell.
Bakom hörnet väntade en ny utmaning.
- Dagen efter går vi till en av Paris största
studios “Studio De La Grand Armée” för att
kopiera band. Medan musiken spelas kommer
en man fram och gör oss sällskap.
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Det visar sig att mannen jobbat på ett stort
skivbolag och numera som manager. Han
erbjuder Mats ett skivkontrakt.
- Jag hämtar musiker från Göteborg, vi
tillbringar ett halvår i Paris, och spelar in ett
album.
Mats återvänder dock hem till Sverige igen och
fortsätter åka runt och spela sin musik.
- Under en spelning i Halmstad kommer en
kille fram och tycker jag ska ta kontakt med
skivbolaget han jobbar för.
Mats åker till Stockholm och skriver kontrakt
med Lionheart Records. Under den här
perioden skriver han låten “In the Garden” som

En kväll på krogen Sjöbaren i Haga, träffar
Mats gruppen YaYaMen.
- Jag hör direkt att deras sound skulle passa
mig perfekt. Vi startade ett samarbete som
ledde fram till ett album, “13 rätt”. Jag hade
också bestämt att ge ut musiken på ett eget
skivbolag. Beslutet kändes som en själslig
befrielse, men det var också ett tufft jobb att få
ihop pengar.
2005 släpps “13 rätt”. Den fick bra
recensioner och nu väntade spelningar,
framträdanden i radio och Tv och spontana
mail från folk som känner igen sig i texterna
och vill höra mer.
- Jag skriver mycket och blir uppriktigt glad när
mina texter berör andra människor, säger Mats
övertygande.

ens underbara värld
2008 släpper Mats albumet “Café Jacob” och
får en dunderhit med låten “Perfekt”.
- Resan fram till “Café Jacob” var en av de mest
inspirerande jag gjort. Flera av texterna handlar
om en vägran att acceptera stress och ett
egocentrerat samhälle och om en vilja att värna
om mjuka värderingar. De handlar även om en
outtalad längtan någonstans, en fristad. Den
fristaden kallade jag “Café Jacob”.

Mats Westling om...
... Att uppträda på olika scener landet runt
- En ständigt pågående gräsrotslansering.
... Inspirationskälla nummer 1
- Kaj Zack. En multikonstnär och eldsjäl som
betytt oerhört mycket för mig.
...Inspirationskälla nummer 2
- Crowded House - mina musikaliska förebilder.
Har alla deras plattor.

Nu skriver vi 2018 och i oktober 2017 släpptes
det senaste albumet “Maneter och Poesi”.
Singeln “Ömtåligt gods” har spelats bra på
radio i Sverige och även i Finland. Den 28 juli
gästar Mats Oxelösund och Visor Vid Vattnet för
första gången.
- Det ska bli fantastiskt kul och en ära att få
framföra mina låtar i Oxelösund. En go publik
som spänner över generationer, på en suveränt
vacker plats, kan det bli bättre. Desutom så
passande för titeln på min nya skiva “Maneter
och Poesi”. Mitt sjätte album på svenska sedan
starten. Vi ses den 28 juli, det ska bli kanonkul,
avslutar Mats.

...Om beroendet av att skriva
- Jag har skrivit olika typer av texter hela mitt liv,
började skriva dikter när jag var 17 år. På mitt
album “En doldis dagbok” finns exempelvis fem
inlästa noveller med som jag skrivit.
...Leif Borks kostym
- Jag hade glömt min kostym inför ett TVframträdande och fick låna Leifs kostym, den
satt bra...

Lördag 28 juli, 18.00 • Femöre Kanal • Oxelösund
Mediamix Event & Media presenterar

Visor Vid Vattnet
Thomas Di Leva

Anna Källdén

Biljettpris maj-juni 200:- Juli 250:- Serviceavgift tillkommer
Biljetter: visitoxelosund.se • Koordinaten
ICA Kvantum, förbutiken • ICA Oppeby, förbutiken

The Mercury Boys

Mats Westling
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Bra fritid för våra ungdomar är viktigt!
VI på vittra Kungshagen har startat upp en skolidrottsförening. Styrelsen består av elever från årskurs 8 och 9. Målsättningen är
att skapa en roligare skola, roligare fritid , utbilda ledare, stärka självkänslan samt utveckla bra förebilder.
Under våren har flera arrangemang genomförts vi har varit på Skidresa, filmkväll, Fotbollslördag, Spelkväll, Tjejkväll, Varit på bio
och badhuskvälll. Innan sommarlovet kommer vi också ha en fotbollsresa till Stockholm för att se Sveriges genrep emot Danmark
samt Crazy Night som kommer bli en kväll full av överraskningar för eleverna.

Vi på Svensk Fastighetsförmedling ser vikten i att känna gemenskap, tillhörighet
och inkludering. Att röra på sig är dessutom viktigt för både kropp och själ.
Därför är vi stolta att idag dela ut en gåva på 10.000 kronor för välmående och
glädje till SKOL IF som gör skillnad för barn och ungdomar i vår region.
Vi önskar er all lycka och framgång i era insatser. /Svensk Fastighetsförmedling

Skol IF åkte den 11 mars iväg med nästan 60 elever på Skidresa till Romme,
det var full fart i backen mellan klockan 9-15 och vissa elever åkte för första
gången skidor.

Ett stort TACK till våra sponsorer

MET Bygg

ALLSTÄD
Kvalité & Service
Nyköping

Mediasponsor

Magasinet Nyköping/Oxelösund
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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

A+
Energiklass
133/831
Volym
kylskåp/frysskåp

84,5 cm
Höjd

84,5 cm
Höjd

fr.

Kyla för liten lya
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

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

A++
Energiklass
360/260
Volym
kylskåp/frysskåp

299

ORD PRIS 399

Tvätta effektivt
i ”compact living”
A+++
Energiklass
6 kg
Kapacitet

Vinn tid till annat
När du behöver hett vatten riktigt snabbt,
enkelt och energisnålt är vattenkokaren
svårslagen. Tydlig nivåmarkering, LED-belyst
knapp, avtagbart filter och överhettninsskydd.
Vattenkokare CVK2102X

59 dB
Ljudnivå tvätt

Lite vardagsmagi för dig med
litet badrum: 40 cm smal
maskin som rymmer 6 kg tvätt!
Smart teknik anpassar vattenoch energiförbrukningen efter
mängden och typ av tvätt.
Bästa energiklass.
Tvättmaskin TDLR 60111

3.995

ORD PRIS 4.295

Gäller så länge lagret räcker t o m 10/6 2018.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Pål Jungs Hage, NYKÖPING
0155-29 13 00 . elonnyox.se
Må–fr 10–19, lö 10–17, sö 11–17

185,5 cm
Höjd

13.990

ORD PRIS 14.990

Elegant design

CFS4185V/CKS4185V

Kyl/frys med utanpåliggande display och
ett ordentligt handtag. Frysen har ett
underhållsfritt kylsystem med automatisk
avfrostning.
Dörrarna går att hänga åt det håll
som passar bäst i din kökslösning.

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

Konfirmation 2019!
och Catharina Carlsson. Vi har
gjort sådana här konfirmationsår
med hundratals ungdomar och vi
vet inte en enda som ångrat sig.
Förutom de som inte anmälde sig.
Så ta chansen! Din målsman kan
anmäla dig. Skicka ett mail, sms,
eller fyll i formuläret på hemsidan. Uppgifterna finns längst ned.

Till dig som är
född 2004:
Grattis, du får nu chansen att
anmäla dig till KONFIRMATION
2019. Hur man anmäler sig står
längst ner. Häng med på ett spännande och roligt år tillsammans
med oss. Vi kommer utforska
allt som unga människor brukar
fundera kring och lite till under ett
år och åker dessutom till LONDON
och en liten by utanför som heter
WALSINGHAM.

Till dig som är
målsman:
Konfirmation är inte riktigt vad det
en gång var. Borta är hela myndighetsbiten, kostymen, den tråkiga
undervisningen och allt annat som
våra mor- och farföräldrar kan
berätta om.
Kvar är allt det positiva, ditt barn
får utforska livets mening, vem är
jag, hur förstår jag saker runt om
mig, vuxenvärlden, vad är rätt och
fel, vad är kärlek, finns det en Gud,
vem kan man tro på, vem kan man
lita på, hur blir jag vuxen?

På bilden till höger kan du se en
gräsmatta och en ruin. Den ligger
i Walsingham och där (kanske på
just den gräsmattan) kommer vi
fundera kring livet tillsammans.
Men också ha ordentligt kul tillsammans. Exakt hur och vad får
du se när vi är där. Vi som skriver
det här heter Sebastian Söderberg
ANNONS

26/5
kl 16.00

KAFFEDRALEN

Gudstjänster
27/5 Mässa kl 11:00 – Hel. trefaldighets dag Mattias Bähr, Irina Söderberg, Eva Henrikson.
Sofia Hertz & Calle Hellström medverkar. Söndagsöppet kl 12-14 med Dans med Therese
Cambrant Berg.
30/5 Finsk andakt kl 14:15
3/6 Mässa kl 11:00 – 1 e. tref. Ingvar Lindetun, Bengt Fridén.

Tyvärr är caféet fortfarande
stängt för renovering.
Håll utkik i SN och på affischer
när vi öppnar upp igen!

Sommarutställning i
S:t Botvids kyrka
Kyrkans målargrupp ställer ut sina
alster mellan 5/6-26/8.

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, sjunger härliga och välbekanta sommarsånger. Musiker: Tommy
Andersson –flöjt, Barbro Westergren fiol, Bengt Fridén - orgel/piano.
Fri entré, lämna gärna frivillig kollekt som
går till församlingens musikverksamhet.

10/6 Mässa kl 11:00 – 2 e. tref.Ingvar Lindetun, Irina Söderberg.
13/6 Morgonmässa kl 8:30
13/6 Finsk andakt kl 13:15
17/6 Mässa kl 11:00 – 3 e. tref. Mattias Bähr, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.
Söndagsöppet kl 12-14 med Tipspromenad och korvgrillning.
20/6 Finsk andakt kl 13:15
24/6 Mässa kl 11:00 – Johannes Döparens dag.Ingvar Lindetun, Bengt Fridén.

Familjefrukostar i
församlingshemmet
25/5, 1/6, 8/6, 29/6 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.

När man börjar närma sig vuxenlivet gäller det att vara så väl
förberedd som möjligt, för det
är inte enkelt. Men är man väl
förberedd så blir det så mycket
enklare och roligare och spännande. Konfirmationen handlar nu för
tiden om en förberedelse för att
bli en egen vuxen människa. Vi tar
kyrkans tusenåriga erfarenhet och
ger pusselbitar till ditt barn och
hjälper dig och ditt barn att lägga
pusslet inför framtiden.

ungdomsledarna under året. Har
du några frågor så hör bara av
dig. Kontaktuppgifterna finns här
nedanför. Kostnaden är 0:ANMÄLAN:
Du kan anmäla dig senast 28
augusti genom att skicka ett
mail med namn, personnummer,
adress samt telefonnummer till
både dig och din målsman. Du
kan också
använda messenger, sms, snigelpost, ringa, gå in på webbanmälan eller ropa om det går…

Vi kommer träffas en söndag i
månaden från 22 september 2018
till 19 maj 2019. På påsklovet åker
vi på en resa till London och en liten by några mil utanför som heter
Walsingham. Där får vi i lugn och
ro och trygghet prata igenom allt
Dag!
vintersmyckning
kanvill
ingå. om.Kyrkogårdens
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ViKyrkogårdens
Dag!
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Femöredagen

Lördagen
Augusti
Lördag 2527augusti
kl10.00-15.00
10.00-15.00i iFiskehamnen
Fiskehamnenpå
påFemöre
Femöre
 Fisketävling
 Musikunderhållning
 Marknad och Loppis

 Rundturer med
våra veteranbåtar
 Tändkulemotorer mm.

Arrangör: Fiskebåtens Vänner

Femöre
Rökeri

613 30, Oxelösund

Tvärtom är de flesta jätteglada
för de upplevelser och den tid de
spenderat med oss och de andra

070-784 34 08 (sms) 0155-29 34 08
sebastian.soderberg@svenskakyrkan.se
webbanmälan: svenskakyrkan.se/
konfanykoping/ oxelosunds-forsamling

Kyrkogårdens
Kyrkogårdens Dag
Dag

LEDIGA LOKALER

2299//55

29/5

Oxelösundin
klk1l11
-11-7
17
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö

kl 11-17

to 31/6 18-20 Naisten sauna
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Välkomna!
Välkomna!

NYKÖPING
Kontorslokal
300 kvm

fastighetsförvaltningen
astighetsförvaltningen
Kyrkogårdsvägen
4, 0155-29
yrkogårdsvägen
4, 0155-29
3434
2020

25-28/6
Barnwww.svenskakyrkan.se/oxelosund
www.svenskakyrkan.se/oxelosund
dagarna
kl 10-11.30

Vi träffas & sjunger, leker, dansar i
församlingshemmet mellan
kl 10-11:30. För barn i Fsk – åk 5.
Föranmälan krävs – se hemsidan

2018-04-17 07:01
2018-04-17 07:01

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

Följ och gilla oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/oxelosund
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OXELÖSUND

Delfis Kök och Bar
satsar på fotbolls-VM
- visar alla matcher på storbild
I sommar ska Sveriges herrar spela
fotbolls-VM för första gången på tolv
år. I Oxelösund kommer det att
resultera i en VM-fest på Delfis Kök
och bar som ska visa alla matcher
på storbilds-TV

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!

Våren kom med ljus
och värme

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

3 för 2
på solprodukter

Billigaste på köpet. Rek. pris 32-299:-/st

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

Erbjudandet gäller utvalda produkter
t o m 13/6 2018 eller så långt lagret räcker

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

0155-400 409 | nykoping@veteranpoolen.se

EXTRAJOBB FÖR
PENSIONÄRER

Just nu söker vi dig som vill jobba
med måleri. På dina egna villkor.
Välkommen med din ansökan!

Sebago
Shorts &
Skort

Dagen avslutades med en konsert
i S:t Botvids kyrka på kvällen med
bandet Ikaros som drog fullt hus.

En riktigt varm och skön vårdag
mötte besökarna som tagit sig till
centrum av Oxelösund.

Samtidigt med alla aktiviteter samlades pengar in till Svenska kyrkan
och Räddningsplankan. Bidrag
från Loppisborden, Mångkulturella
Fikabordet och konserten i kyrkan
gjorde att kyrkan och Räddningsplankan fick ett tillskott på drygt
25.000 kronor.

På programmet under dagen stod
Loppisbord på torget, bokloppis
och försäljning av filmer, spel och
musikskivor på Koordinaten, mångkulturellt fikabord samt uppträdande på den nya scenen på torget.

LOKAL PERSONLIG SERVICE
• Kameror • Datorer • Bläckpatroner • Mobiltelefoner• Tillbehör • Skrivare
Kom
ihåg
att
beställa
tackkort efter
studenten.

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

26 No.5 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

Vilken fantastisk dag det blev när
vårversionen av Ljus & Värme
hade sin premiär den 5 maj.

Beställ studentskylten
senast 31 maj!
VI har många mallar att välja mellan.

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

Nationaldagsfirande
i gröngräset
Oxelösund firar nationaldagen traditionsenligt vid Jogersö havsbad. Här
är alla är välkomna att slå sig ner i gröngräset med eller utan picknickkorg för att avnjuta sång, nationaldagstal och ett alldeles nytt, aldrig
tidigare visat dansverk skapat av helt vanliga oxelösundare.

På gång i Oxelösund
Läs mer på visitoxelosund.se

Lena Appel
How Do You Grow?
Galleri K, Koordinaten 12 maj – 12 juni
Hur lite krävs för att du ska vara ”udda”?
Lena Appel sätter i sin utställning ljus
på det faktum att vi alla är olika och
behöver olika för att kunna växa och
utvecklas till de unika individer som vi
är ämnade att vara. Resultatet blir en
rik flora av olikheter – i storformat.

Roger Johansson
Let The Music Do The Talking
Galleri O, Koordinaten 12 maj – 5 juni
Fotografen Roger Johansson är en
obotlig rock ’n roll-romantiker. Med
sin kamera har han förevigat känslan
från några av de senaste årens konserter och ställer nu ut bilderna i en
utställning med titeln Let The Music
Do The Talking.

Sommarkollo

Raka frågor - Raka svar

Nationaldagsfirandet i Oxelösund
bjuder sin vana trogen på både högtidligheter och avspänt allsångshäng
på gräsmattan nedanför restaurangen på Jogersö.

En nationaldag är förstås inte fullbordad utan ett nationaldagstal.
Årets talare heter Annelie Danling
Brash och är lärare och debattör
som bland annat engagerat sig för
integrationsfrågor.

sinet möter Caxton Njuki med boken ”Five Star Boost”
Under det cirka en och en halv timme långa programmet kommer nya
medborgare hälsas välkomna, stipendier delas ut och sommarpärlor
ur den svenska sångboken framföras
av Oxelökören och det för tillfället
Vad hände sedan?
sammansatta nationaldagsbandet.
- Nästa jobb var på tennisgymna-

Konferencier för kalaset är den välkända Oxelösundsprofilen,
entreprenören och inspiratören
Caxton Njuki.

10/8

Koordinaten mån & tors 10.00 – 12.00
En mötesplats för seniorer. Varje
måndag är det fika och umgänge. På
för höstens
torsdagarna erbjuds underhållning i
Eventsalen och fika för bara 20 kronor. konserter på
Programmet kommer snart på
Program den kommande månaden:

siet i Även
Kramfors.
Därefter
gick jag
publiken
kommer
att få tillfälle
en mycket exklusiv elittränaratt klämma i för kung och fosterland
utbildning i Riksidrottsförbundets
i gammal hederlig allsång.
regi.

Biljettsläpp
Koordinaten!

Publiken kommer också få ta del av

Vid 27
ålder bestämde
du dig Under
ettårs
annorlunda
dansprojekt.
för attdet
starta
ett eget företag.
Vad
uppmanande
projektnamnet
låg bakom
det
beslutet?
”Dansa Oxelösund!” har oxelösunda- Tennisen och tränarutbildningarna
re i alla åldrar träffats under våren
hade lagt en bra grund för mig, jag
och skapat dans tillsammans med
hade skapat mig ett namn. Men
koreografen Jenny Franke, vilket
jag ville använda mina kunskaper
Magasinet
skrevoch
omvar
i ett tidigare
utanför
idrottsarenan,
nummer.
Resultatet
är ett alldeles
övertygad
om att
min ledarfilosofi
eget, unikt
dansstycke
från idrotten
kunde
applicerassom nu visas
inom för
näringslivet
ochenda
i skolvärlden.
första och
gången.

Seniorcafé

Koordinaten 18 – 21 juni 9.00 – 16.00
Ett dagkollo för ungdomar i åldern
12–21 år som har funktionsvariationer.
Tillsammans provar vi olika aktiviteter
som teater, sång, film och dans. Vi
åker också på besök till föreningar och
provar olika sportgrenar. Läs mer om
sommarkollot på visitoxelosund.se!
Arr: Oxelösunds kommun
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Caxton Njuki leder nationaldagsfirandet

Caxton Sports Managent bildades.
Förklara kort hur din affärsidé.
.- Att optimera individen, gruppen
och organisationens
potential.
Jag
Firandet inleds
13.00
och pågår till ca 14.30
skulle utbilda, föreläsa och coacha.
Lionståget
kör
mellan
Sedan starten
har jag
även
jobbatcentrum och Jogersö innan och efter evenemanget.konferencier
Se visitoxelosund.se
samt affischer för tidtabell.
som moderator,
och
manager.

Nationaldagen på Jogersö 2018

Jogersö Restaurang och Strandcaféet kommer att hålla öppet.

visitoxelosund.se

Peak
Svensk och utländsk musik.
Stämsång till piano, gitarr, bas
och cajun.

14/6 Visgruppen Gott och Blandat
Musik från Taube till Beatles.
Sommaravslutning!
Arr: Oxelösunds kommun, Anhörigcentrum och frivilligorganisationerna
i Oxelösund

Sörmländska bilder

Fotoutställning
Koordinaten 16 juni – 31 juli
Tre sörmländska proffsfotografer ställer
ut tillsammans i Galleri O och Galleri K.

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

instagram.com/

Hur kom tankarna på att skriva en
Arrangör: Oxelösunds kommun i samarbete med Lions Club,
visitoxelosund
visitoxelosund
bok?
Oxelösunds
Hembygdsförening,
Oxelökören,
Rotary,
Röda
Korset
m
fl.
“Erik
Ullsten
och
Caxton
Njuki
ger
sina
fem
bästa
råd
hur
du
kan
förbättra
din
- Jag träffade Erik Ullsten genom
kapacitet, både på ett personligt och affärsmässigt plan. Utvecklade under
tennisen. Han höll i ett tennisläger i
deras livsresa, Erik från Boden i Norra Sverige och Caxton från Kampala i
Kinna och bjöd in mig som tränare.
Uganda. I boken blir blir kombinationen av svart och vitt så långt från grått man
Vi fick bra kontakt och hade många
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kan komma”.
givande samtal. Bland annat
frågade han mig om mina framtida
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Lyckat vänortsmöte i
Oxelösund
11–12 maj stod Oxelösunds kommun som värd för 170 besökare från 27
europeiska städer i vänortsorganisationen Douzelage.
Mötet öppnades formellt på fredagsmorgonen med invigningstal av
kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson och organisationens
president. Förra rektorn för musikskolan, Kenneth Rodrick, med band
bjöd på musikunderhållning.

Stenviksbadets parkering
Nu renoveras parkeringsplatsen vid Stenviksbadet. Det blir nya räcken mot
gräsytan och cykelparkeringen får en egen infart samt nya cykelställ. E
tt nytt lager asfalt läggs över hela ytan.

Nu har vägprojektet
”Truck stop” startat

Mötet delade sedan upp sig ett huvudmöte, ett utbildningsmöte och ett
ungdomsmöte. Huvudtemat för mötet var integration i europeiska städer
och hanterades bland annat genom workshops. Arbetet leddes och dokumenterades av 12 duktiga och entusiastiska workshopledare.
Under besöket har deltagarna fått möjlighet att lyssna till Musikskolan
som är flitiga besökare hos våra olika vänorter. Närmast på tur står ett
planerat besök i Sherborne i England.
Arbetet avslutades på lördagen och deltagarna kunde välja mellan att
delta på en mycket uppskattad båttur i skärgården och besök på Oxelö
marknad.
Mötet i sin helhet avslutades på lördagskvällen med avtackning och utbyte
av gåvor.
- Douzelage 2018 i Oxelösund var en framgång. Många idéer och tankar
utbyttes om vad som är små och stora framgångsfaktorer för framgångsrik integration. Utbytet med våra europeiska vänorter sker alltid med stor
glädje och ger oss nya perspektiv på svåra frågor som vi inom vänorterna
gemensamt och var och en för sig har att hantera, säger Catharina
Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Nu anläggs en ny gatuanslutning mellan Aspaleden och Verkstadsgatan.
Projektet beräknas vara klart i slutet på september. Den grusade cykelvägen kommer att finnas även framtiden och kommer att få en ny anslutning
nere vid Verkstadsgatan.

MEDVERKANDE:
Vattenfall, Länsförsäkringar, Räddningstjänst,
Kommunen

Workshop om solceller:

Kom och få den senaste kunskapen
om solceller och el- och brandsäkerhet !
Workshopen vänder sig till dig som är boende i
Oxelösund och Nyköping vare sig du är medlem eller
vill bli medlem. Nyttja våra klimatsmarta kampanj
erbjudanden under workshopen!
• Expertrådgivning från Villaägarna • Smarta solceller
• Elsäkerhetsverket • Försäkringsfrågor • Ekonomi
• Tekniska villkor • Bygglov eller bygglovsbefrielse?
TID OCH PLATS: Tisdagen den 12 juni
klockan 18.00 på Koordinaten i Oxelösund
Läs mer på www.villaagarna.se/oxelosund
Anmälan med namn och antal deltagare
till: helminen.tapio@gmail.com
Workshopen ingår i
Villaägarna Nyköping Oxelösund gick samman
Trygghetsåret
den 1/1 2018. Efter samgåendet har föreningen
över 3000 medlemmar bestående av villaägare
2018
inom upptagningsområdet Nyköping och
Oxelösunds kommun.
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Pitcher’s i Nyköping Gastropub med nöje
Välkomna till Pitcher’s i Nyköping!
Pitcher’s i Nyköping är en mötesplats där du kan äta vällagad mat och njuta av drycker av alla
möjliga slag. Maten tillagas från grunden och vi använder oss bara av de bästa råvarorna. Helst
närproducerat och ekologiskt. Vill du ha något gott att dricka till maten så kan vi med glädje
erbjuda ett brett sortiment av öl och vin. Och varför inte ta en god whisky efter maten?

Livesport & Game-Room

I vår sportpub visar vi sport på storbild hela tiden och på nedervåningen kan ni utmana varandra
i bland annat shuﬀelboard, biljard, basket och boxning. Det spelar ingen roll om du kommer
ensam, tar med dig hela kompisgänget eller alla dina arbetskamrater för en trevlig stund hos oss i
sportens tecken. På Pitcher’s i Nyköping är alla välkomna.
På Pitcher’s håller vi sporten på en behaglig nivå med gästen i fokus. Men om stämningen stiger
och gästerna tillåter, så skruvar vi upp ljudet. Vi visar dock inte allt, utan väljer ut de bästa och
största sporthändelserna.

Fråga oss om vårt utbud

Så oavsett om du vill ha en festkväll med kompisarna, kolla in något bra sportevenemang, eller ta
med dina arbetskamrater på en trevlig kväll, så är Pitcher’s i Nyköping stället för dig.
Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor. Du når oss lättast på telefon
076 711 94 77 eller om du mailar till info.nykoping@pitchers.se. Men allra lättast är det
naturligtvis om du besöker oss på Östra storgatan 8.

Välkommen hem till Pitcher’s i Nyköping!

www.pitchers.se
Facebook: Pitcher´s Nyköping

Östra Storgatan 8 • Nyköping

ANNONS
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solceller från Oxelö Energi!
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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.

egada!
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– 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.

bygglovsansökan, ansökan om
bidrag för solceller hos Länsstyrelsen. Vi monterar solcellerna och ansluter anläggningen
till Oxelö Energis elnät, berättar
Nils Rönnkvist vidare.
Intresserad
Vad kostar solceller?
av solceller?
– Utifrån fastighetens förutsättningar och var solcellerna ska
Vill du veta mer om solceller och
maj 17–20
solcellspaketen? Torsdag 31placeras,
kan pris och effekt
Kontakta Oxelö Energi via mail,
variera
lite.
Vid intresse tar vi
nils.ronnkvist@oxelosund.se
fram en offert med ett pris som
eller på telefon 0155-388 40.
gäller för just den fastigheten.
Lördag 2 juni
10–13
Producerar
kunden mer el än
orter i landet som har flest sol- vad som används i hushållet,
skickas överskottet ut på nätet
cellsanläggningar.
– Vi hjälper till hela vägen och för detta får kunden befrån ansökan till driftsättning av talt av Oxelö Energi och från
solcellsanläggningen. Det inne- vald elleverantör, avslutar Nils
bär att kunderna www.onyxinnebandy.se
får hjälp med Rönnkvist.

Spela i Oxelösund
Ramdalens parkering
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Du
är en av de orter i Sverige som
har flest soltimmar per år och
borde vi även vara en av de

Järntorget

ANNONS

Möt Martin Emtenäs
Sommarhämtning
på
Hållbarhetsdagen
varje vecka
lördag
26 maj

Några minuter ut
Några
ut
till öppetminuter
hav
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.

Trevlig s

Under sommaren hämtar vi dina

Under
temat Hållbarhet samlar Oxelö
sopor varje vecka från 9 juli till
Energi
aktörer som är intresserade av
19 augusti.
klimatfrågan, djur, natur och friluftsliv
och
vill
framföra sina kunskaper.
Mer
info
på:
Hargärna
du
frågor?

Har du frågor? Ring oss på 0155 - 388 40
www.oxeloenergi.se

Vi hämtar dina sopor varje ve
under sommaren.
Ring oss på 0155-388 40
Macluumaad:
Välkommen till en underhållande och

Sommarhämtnin
www.oxeloenergi.se

utvecklande dag.

Vi har ett antal lediga båtplatser i varierande storlekar.
Intresserad?
Kontakta
Kustbostäder
Väljer du att
ha din båt i någon
på
telefon 0155-388
50. får du
av Oxelösunds
båthamnar
nära till den yttre skärgården
med sin vackra natur.

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

No.5 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

29

www.nysam.se

Plats med utökad sortering av avfall.

badplatser.

plasten.

Upplev Oxelösund gratis –
Bada i havet, promenera i prunkande natur, sitta på en brygga med fötterna i vattnet och lyssna
på vågornas skvalp. Skåda fåglar i våtmarken, titta på de stora fartygen i hamnen, plocka fina
små blomsterbuketter eller packa en egen picknickkorg och hitta din alldeles egna favoritplats
att fika på. Bra upplevelser behöver inte kosta. På det här uppslaget hittar du tips på några av alla
de saker som finns att se och göra i Oxelösund som inte kostar något. Ännu fler tips på saker att
göra i vår vackra stad får du av turistbyrån eller på visitoxelosund.se.

Trevlig sommar!
Utställningar bilar
I Badhusviken vid Restaurang
Läget. Varje lördag maj–aug.
Du kan också titta på alla
båtar som ligger i gästhamnen.
Skärgårdsmuseet
I gamla Oxelösund ligger Skärgårdsmuseet, inrett som ett gammalt skärgårdshem. Här kan man se föremål
och redskap som användes vid jakt,
fiske, jordbruk, lotsning och sjöfart
under tidigt 1900-tal.

Lions tåg
Tåget trafikerar Badhusviken
– centrum – Femöre fiskehamn
– Jogersö enligt tidtabell.
I vårt besöks
magasin hittar
du ett urval av
vad som händer
i Oxelösund
i sommar.
Aktuella evene
mang finns på
visitoxelosund.se

visitoxelosund.se

Sörmlandsleden
Gå en etapp på
Sörmlandsleden.

Fiske
Ut med Sörmlandskusten råder fritt handredskapsfiske, det innebär att du var som
helst, på enskilt eller allmänt vatten, får
fiska med spö, pirk och liknande redskap
som är utrustade med lina och krok.
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Lokstallarna
Under fyra söndagar i sommar kan
du titta på gamla lok
och vagnar och fika i
lokstallskaféet.

ANNONS

planera, spara och kryssa
Bad

Jogersö
Sörmlands största havsbad
med sandstrand och klippor, stora gräsytor, bryggor,
hopptorn, gungor, toaletter,
motionsspår mm
Femöre
Bad från klippor
– dock ej barnvänligt.
Stenviksbadet
Familjebad med sandstrand,
klippor, bryggor, gungor samt
toaletter.
Vivesta havsbad
Havsbad med sandstrand och
klippor, gräsytor för solning
och lek.

Allaktivitetshuset
Koordinaten
Bibliotek, gallerier, eventsal,
fritidsgård, turistinformation,
café, kommuncenter.
koordinaten.se

Kultur
stigen
Följ kulturstigen som
börjar vid Lotsberget i Gamla
Oxelösund
och passerar
genom idyllisk
natur- och kulturmiljö med
gamla anor.

Gå en tur i Skulpturparken
Runt Stiftsgården Stjärnholm
ligger denna spännande skulpturpark som speglar tro, hopp
och kärlek. Öppet året runt.
S:t Botvids kyrka
Oxelösunds kyrka, byggd på
en klippa och syns vida till
lands och till sjöss. Guideband
finns i kyrkan på flera språk.
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Ni fixar festen –

Vi fixar maten!
Nu stundar många festliga
tillfällen som nationaldag,
skolavslutning och midsommarfirande. Högtider
för catering! Klassiskt
svenskt, exotiskt eller
varför inte en grillbuffé?

Exotisk bricka, Min 4 pers

Grillbuffé, Min 4 pers

Hitta hela cateringutbudet på www.ica.se/kvantumoxelosund, 0155-29 15 62

Våra skickliga kallskänkor erbjuder
en buffé utöver det vanliga – eller det
vanliga, om så önskas. Kom gärna in
och prata med oss, eller ring
0155-29 15 62.
Du kan också besöka vår hemsida för
att se vårt utbud;
www.ica.se/kvantumoxelosund

Svensk buffé, Min 4 pers

Vi har även
mycket annat gott
som hör
sommaren till!
Prova gärna våra goda smörgåstårtor
och klassiska Princess- och
Jordgubbstårtor.
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Köttupplägg Lyx, Min 4 pers

