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Sommarfi nt!

Markisväv

98:-
/meter

Tyger & markisväv till sommarstugan, båten och husvagnen

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

Boka din synundersökning enkelt på: 

w w w . g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e 

Synundersökningen avser glasögon och utförs av 
legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept, 
remiss etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-07-01. 395:-

Gratis synundersökning
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Solglasögon med din 
styrka på köpet!

VÅRENS HETASTE ERBJUDANDE

Välj och vraka bland 30 modeller!

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

u Minimalt med reflexer 

u Maxskydd mot UV-ljus   

u Smuts- och vattenavvisande 

u Förlänger glasets livslängd 

u 3 års garanti

Fördelarna med 
iProtection NT

Värda upp till

2895:-
+ gratis synundersökning. Värde 395:-

MADE IN
GERMANY

   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).

Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71 

Norrköping
Drottninggatan 14
011-13 18 88

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

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

Vi har tagit sommarledigt!
Välkomna tillbaka rill din 
kvartersrestaurang 
i augusti!

Trevlig sommar önskar George & Eli Tabib

Boka bord: 0155-26 99 88, 070-60 68 650, info@crazycow.se
Brunnsgatan 41 A • Nyköping  • crazycow.se
  

För mer info om öppettider i augusti; crazycow.se

Lite för otränad för en VM-match...

Man brukar kalla den för “världens bästa leksak”. 
Hela mitt liv har den varit min absolut bästa 
“leksak” och vän. Den har bidragit till så mycket 
glädje, så många upplevelser och så många 
fantastiska vänner. Jag minns hur jag och mina 
kompisar Micke och “Grezze” lattjade med bollen 
i Gungparken i Oppeby när vi var 6-7 år. Hur vi 
bildade gängserie-lag och hur vi började spela i 
Bissarna under mer ordnade former. 

Med tiden blev leken mera allvar och jag hade 
turen att få spela A-lagsfotboll i Bissarna, junior-
landslagsspel och allsvensk fotboll i Åtvidaberg. 
Även om jag tvingades sluta tidigt på grund av en 
knäskada, så har intresset för fotboll hängt med 
mig hela livet. 

När ni läser det här har fotbolls-VM pågått i drygt 
en vecka. Sverige har spelat sin första match och vi 
vet mer om förutsättningarna inför fortsättningen. 

VM i fotboll är stort. Jag hade lyckan att få vara 
med i Tyskland 2006, tillsammans med delar 
av VM-laget från 1974. Med spelare som Conny 
Torstenson, Björn Nordqvist och Benno Magnusson. 
Med på resan var också min gode vän Bo Hermans-
son. Innan vi åkte fick vi en förfrågan från Hertha 
Berlin, där Benno Magnusson spelat som proffs, 
om vi inte kunde spela en “skojmatch” under 
veckan vi var på plats. Alla som åkte med och hade 
några landslags- eller allsvenska meriter ombads 
plocka med sig fotbollsskorna. Så även jag. 

När vi väl kom till Berlin förstod vi att det kanske 
var lite mer än en skojmatch på gång. Media (radio, 
TV, tidningar) “överföll” de av våra spelare som 
spelat proffs i Tyskland. En gång hjälte i Tyskland, 
alltid hjälte, livet igenom. När vi kom till arenan 
fick vi höra att det väntades en publik på ca 3.000 
personer. Vi förstod att det skulle bli en tuff  match. 
Efter matchen fick vi höra att snittåldern hos 

motståndarlaget låg 15 år under vårt lag. Tre av 
deras spelare hade spelat bundesliga (högsta ligan i 
Tyskland) för tre-fyra år sedan. 

Hur matchen gick? Vi fick stryk med 7-0, om jag 
minns rätt. I andra halvlek satt sju man skadade 
på vår bänk, däribland jag. Vår lagledare, Bosse 
Hermansson, tvingades konstatera att han måste 
hoppa in på plan själv, som tung center. Det var 
nära att han blivit “hjälte” och nickat in ett mål för 
oss. Benno Magnusson slog ett perfekt inlägg från 
högerkanten, Bosse kommer stormandes mot mål 
och sätter pannan på bollen. Tyvärr går bollen strax 
utanför den vänstra stolpen…

TV 4 var på plats och rapporterade från matchen. I 
Nyhetsmorgon dagen därpå konstaterade reportern 
Lennart Modigh.
- Det blev en tuff  match för de gamla VM-hjältarna. 
I andra halvlek var de så åderlåtna att de tvingades 
slänga in en gammal avdankad kommundirektör 
från Nyköping… (Bosse har arbetat som kommun-
direktör ett antal år i Nyköping).

En jobbig match, men en fantastisk resa med 
många härliga minnen. Detta om ämnet fotboll. 
Nu väntar en semestermånad och jag vill till sist 
passa på att önska alla läsare, annonsörer och 
samarbetspartner en riktigt skön sommar. 
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SOLGLASÖGON PÅ KÖPET!
Just nu: Köp en årsförbrukning med kontakt-
linser i samband med din års- kontroll, få 
polariserande solglasögon! Eller lägg till 500 
kr och få ett par heta Boomerang-bågar!

Boka din synundersökning enkelt på: 

w w w . g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e 

Synundersökningen avser glasögon och utförs av 
legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept, 
remiss etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-07-01. 395:-

Gratis synundersökning
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Solglasögon med din 
styrka på köpet!

VÅRENS HETASTE ERBJUDANDE

Välj och vraka bland 30 modeller!

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

u Minimalt med reflexer 

u Maxskydd mot UV-ljus   

u Smuts- och vattenavvisande 

u Förlänger glasets livslängd 

u 3 års garanti

Fördelarna med 
iProtection NT

Värda upp till

2895:-
+ gratis synundersökning. Värde 395:-

MADE IN
GERMANY

   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).

Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71 

Norrköping
Drottninggatan 14
011-13 18 88

För öppettider, se vår hemsida: w w w. g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e
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FÅ FINT I TRÄDGÅRDEN! Ring 0155-40 04 09

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det vill säga bra på att hänga folk i haserna.

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

Det är nu inget karaktärsdrag jag är känd för.

 

 
 

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

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

Kallas wheatenrycket. Tokryck.

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

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

Königs kåseri

Sköterska med stenkoll

ELDSJÄL 1 – ELDSJÄL 3 –  ELDSJÄL 2  – 

Hon är vad 
tacksamma 

patienter bru-
kar kalla en  

ängel.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

är ute när gumman min är inne och inne när 
gumman min går ut. Det är det som är livet på 
en pinne”. 

Men så var också Ernst Rolf  gift tre gånger.
Föralldel, inte mig emot. Även om jag helst 

avstår kötträtter och har ett avmätt förhållande 
till alkoholhaltiga maltdrycker tappade ur kran.

Det går att ha trevligt ändå. Enligt hörsägen.
Dock kan ett utsvävande uteliv leda 

till allmän försämrad hälsa och att 
man tidigare än tänkt trillar av den 
ovan omsjungna pinn. Dessutom är 
man dagen efter oftast tröttare än 
ett helt ålderdomshem. Vilket har sin 
orsak i att öl aldrig klassats som en 
proteindrink.

Nåja, det finns fler sätt att kasta loss 
från arbetets bojor. Därvidlag kan jag 
föreslå ett besök på handelsplatsen 
Fabriken, i av alla ställen Sparreholm. 

Medtag gärna sparkcykel.
Lokalen är till ytan nästintill större 

än Oxelösunds kommun. Vad gäller antalet 
besökare kan det till och med vara fördel för 
Fabriken. Kuststaden, av vissa världsfrånvarande 
kallad ostkustens pärla, kan å andra sidan locka 
med butikscentrat Prisman.

Med arkitektoniska drag av en pizzakartong.
Senast jag botaniserade i Fabrikens utbud in-

handlade jag en sommarjacka och ett regnställ.
Den ombytliga sommaren kräver ombyte. 
Det var så kallade impulsköp. Det är annars 

inget som kännetecknar mig. Verkligen inte.
Vanligtvis får jag byxångest ställd inför herreki-

peringarnas klaustrofobiska provhytter.
Det gör min garderob något museal. Vilket inte 

alltid behöver vara odelat till förfång.
Det lär för dagen vara trendigt med vintage.
Härförleden hade jag trots min misstro mot 

modebutiker ärende till Dressmann. Klädkedjan 
som på 1990-talet hette Hagenfeldt. Det är un-
gefärligen lika länge sedan som jag senast hade 
anledning att träda in i en dylik affärslokal.

Den gången köpte jag en vinröd polotröja. Jag 
frågar mig varför. Den kom aldrig till användning.

Den här gången söker jag en svångrem. 
Hjälper mig tillrätta gör en ung hipsterkvinna 

som skulle förgylla vilket modemagasin och 
vilken catwalk som helst. Åtminstone enligt min 

erfarenhet av modellbranschen. Som i och för sig 
är obetydlig. För att inte säga ingen alls.

Varför jobbar det förresten bara vänliga ver-
serade damer i herrekiperingar nuförtiden? Det 
gjorde det sällan på Algot-kostymens storhetstid.

Då var det ekiperingsaffärens välskräddade 
innehavare som innan dörrklockan ens hade 
slutat pingla skyndade till med ett förbindligt 
leende. Eller om det nu var ett försåtligt leende.

Det fattades bara att han gnuggade händerna.
”Den sitter perfekt”, sa den tillmötesgående 

innehavaren och ryckte vant i tyget till den kavaj 
som jag till min egen förvåning strax därefter bar 
med mig ut ur affären inklusive en medskickad 
klädgalge och ett sirligt ”Välkommen åter”. 

Jag som bara tänkt köpa nya Jockeykalsonger.

Jag förhåller mig avvaktande till den hippa hip-
sterkvinnan. Jag känner nämligen igen typen.

Lite lagom blasé. Lite lagom uttråkad. 
Men, men. Mina egna fördomar fastnar därvid-

lag i halsen som ett abborrben.
Hipsterkvinnan vet att hantera 

en bortkommen kund som av 
utstyrseln att döma ter sig åter-
uppstånden från V-jeansens era.

”Det här är ett jättesnyggt 
skärp, tycker jag”, säger hon och 
håller fram en svångrem som i 
mitt tycke ser ut som butikens 
alla andra svångremmar, men 
verkar ha oroväckande få hål.

Det går knapppast att bortse
från att mitt midjemått gen-
om åren förvandlats från an-
ständigt till anstötligt.

Hipsterkvinnan menar dock 
att ett längre skärp inte be-
hövs, vilket är snällt av henne.

”Det är inte så snyggt när 
flärpen hänger och slänger 
utanför”, tillägger hon – innan 
hon ohjälpligt börjar fnissa. 

Sent omsider trillar polletten 
ned även hos mig. Inte heller 
mina fattningsförmågor är som 
förr. Som det verkar.

Königs kåseri

Byxångest

BRA JOGGAT –  Ronny Freij
Iförd långa svarta tights i den 
28-gradiga värmen lubbade den 
37-årige Arnö-motionären in på en 
sensationell 34:e plats i Stockholm 
marathon. En osannolik prestation.

BRA BOLLAT –  Johanna Turesson
18-årig bollbegåvning i Nyköping med 
rötterna i Gnesta och med fötterna på 
tröskeln till U 19-landslaget i innebandy 
samt svårhejdad vänsterytter i IK Tuns 
gräsgröna fotbollselva i division II.

BRA JOBBAT  – Lena Tholse
Den 53-åriga Tystbergatjejen i Ny-
köpings Frisksportklubb är en sann  
ambassadör för volleybollsporten och 
fixar såväl landskamper som populära 
beachvolleyturneringar till Nyköping. 

Hipsterkvinnan 

menar dock 

att ett längre 

skärp inte 

behövs.

Jag har i god tid letat fram simbyxorna. 
Det gäller att hinna före algblomningen till 

badvikarna ute på Femörehuvud.
För vem vill doppa sig i ärtsoppa!
Det kan dessutom vara livsfarligt.
Titta bara på vad som hände Erik XIV. Han lär 

ha dött av förgiftad ärtsoppa. 
Ehuru inte iklädd herrbaddräkt. 
Det finns förvisso en osäkerhet runt 

dödsorsaken då det redan under sent 
1500-tal kan ha existerat fake news.

Hur som helst, vad vi har att förhålla 
oss till är samtiden, inte medeltiden.

Bättre att förekomma än att förekom-
mas av algblomningen och dess ärt-
soppsliknande konsistens och nyans.

Det är förklaringen till att jag van-
kelmodigt medelst hasande nedför en 
tjänlig badhäll till sist befinner mig i 
det i början av sommaren blott 13-gra-
diga havsvattnet vid Södra Femöre. 

Helt visst även det med livet som 
insats. I synnerhet som det är lika 
problematiskt  att ta sig upp ur det förlamande 
vattnet som att ta sig uppför Simonsbergets 
lodräta klätterleder i Tunabersbygden. 

Bestyren har bägge sina uppenbara baksidor. 
I det första fallet blir din lekamen blåfrusen, i 

det andra fallet riskerar du att få den blåslagen.
Det är en säkrare aktivitet att spänna fast sig i 

tevefåtöljen och glo på fotbolls-VM i Ryssland.
Bonus är att du slipper få huden brännskadad 

av solen. Din hy förblir blek som en koljafilé.

Vi befinner oss i semestertider.
Det är detsamma som att hela Sverige bom-

mar igen likt en glasskiosk inför vintern.
Utom landets alla livsmedelslador.
Där pågår kommersen året runt, närapå 

dygnet runt. Semesterstängt är ett lika okänt 
begrepp som egentid för en trebarnsmamma.

Hur som haver. Nu ska det chillas, resonerar 
den arbetsbefriade svensken, företrädesvis 
singelmän i skiftande åldrar, och beger sig till 
det självklara semestermålet – kvarterskrogen, 
och dess säsongshopsnickrade sommarveranda.

Till en överkomlig penning erbjuds där behöv-
lig rekreation i form av plankstek och öl i sejdel.

Det är livet på en pinne, som charmören och 
revykungen Ernst Rolf  sjöng på 1920-talet: ”Jag 
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0771-350 350 | sormlandssparbank.se 

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.

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det vill säga bra på att hänga folk i haserna.

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

Det är nu inget karaktärsdrag jag är känd för.

 

 
 

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

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

Kallas wheatenrycket. Tokryck.

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

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

Königs kåseri

Sköterska med stenkoll

ELDSJÄL 1 – ELDSJÄL 3 –  ELDSJÄL 2  – 

Hon är vad 
tacksamma 

patienter bru-
kar kalla en  

ängel.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

är ute när gumman min är inne och inne när 
gumman min går ut. Det är det som är livet på 
en pinne”. 

Men så var också Ernst Rolf  gift tre gånger.
Föralldel, inte mig emot. Även om jag helst 

avstår kötträtter och har ett avmätt förhållande 
till alkoholhaltiga maltdrycker tappade ur kran.

Det går att ha trevligt ändå. Enligt hörsägen.
Dock kan ett utsvävande uteliv leda 

till allmän försämrad hälsa och att 
man tidigare än tänkt trillar av den 
ovan omsjungna pinn. Dessutom är 
man dagen efter oftast tröttare än 
ett helt ålderdomshem. Vilket har sin 
orsak i att öl aldrig klassats som en 
proteindrink.

Nåja, det finns fler sätt att kasta loss 
från arbetets bojor. Därvidlag kan jag 
föreslå ett besök på handelsplatsen 
Fabriken, i av alla ställen Sparreholm. 

Medtag gärna sparkcykel.
Lokalen är till ytan nästintill större 

än Oxelösunds kommun. Vad gäller antalet 
besökare kan det till och med vara fördel för 
Fabriken. Kuststaden, av vissa världsfrånvarande 
kallad ostkustens pärla, kan å andra sidan locka 
med butikscentrat Prisman.

Med arkitektoniska drag av en pizzakartong.
Senast jag botaniserade i Fabrikens utbud in-

handlade jag en sommarjacka och ett regnställ.
Den ombytliga sommaren kräver ombyte. 
Det var så kallade impulsköp. Det är annars 

inget som kännetecknar mig. Verkligen inte.
Vanligtvis får jag byxångest ställd inför herreki-

peringarnas klaustrofobiska provhytter.
Det gör min garderob något museal. Vilket inte 

alltid behöver vara odelat till förfång.
Det lär för dagen vara trendigt med vintage.
Härförleden hade jag trots min misstro mot 

modebutiker ärende till Dressmann. Klädkedjan 
som på 1990-talet hette Hagenfeldt. Det är un-
gefärligen lika länge sedan som jag senast hade 
anledning att träda in i en dylik affärslokal.

Den gången köpte jag en vinröd polotröja. Jag 
frågar mig varför. Den kom aldrig till användning.

Den här gången söker jag en svångrem. 
Hjälper mig tillrätta gör en ung hipsterkvinna 

som skulle förgylla vilket modemagasin och 
vilken catwalk som helst. Åtminstone enligt min 

erfarenhet av modellbranschen. Som i och för sig 
är obetydlig. För att inte säga ingen alls.

Varför jobbar det förresten bara vänliga ver-
serade damer i herrekiperingar nuförtiden? Det 
gjorde det sällan på Algot-kostymens storhetstid.

Då var det ekiperingsaffärens välskräddade 
innehavare som innan dörrklockan ens hade 
slutat pingla skyndade till med ett förbindligt 
leende. Eller om det nu var ett försåtligt leende.

Det fattades bara att han gnuggade händerna.
”Den sitter perfekt”, sa den tillmötesgående 

innehavaren och ryckte vant i tyget till den kavaj 
som jag till min egen förvåning strax därefter bar 
med mig ut ur affären inklusive en medskickad 
klädgalge och ett sirligt ”Välkommen åter”. 

Jag som bara tänkt köpa nya Jockeykalsonger.

Jag förhåller mig avvaktande till den hippa hip-
sterkvinnan. Jag känner nämligen igen typen.

Lite lagom blasé. Lite lagom uttråkad. 
Men, men. Mina egna fördomar fastnar därvid-

lag i halsen som ett abborrben.
Hipsterkvinnan vet att hantera 

en bortkommen kund som av 
utstyrseln att döma ter sig åter-
uppstånden från V-jeansens era.

”Det här är ett jättesnyggt 
skärp, tycker jag”, säger hon och 
håller fram en svångrem som i 
mitt tycke ser ut som butikens 
alla andra svångremmar, men 
verkar ha oroväckande få hål.

Det går knapppast att bortse
från att mitt midjemått gen-
om åren förvandlats från an-
ständigt till anstötligt.

Hipsterkvinnan menar dock 
att ett längre skärp inte be-
hövs, vilket är snällt av henne.

”Det är inte så snyggt när 
flärpen hänger och slänger 
utanför”, tillägger hon – innan 
hon ohjälpligt börjar fnissa. 

Sent omsider trillar polletten 
ned även hos mig. Inte heller 
mina fattningsförmågor är som 
förr. Som det verkar.

Königs kåseri

Byxångest

BRA JOGGAT –  Ronny Freij
Iförd långa svarta tights i den 
28-gradiga värmen lubbade den 
37-årige Arnö-motionären in på en 
sensationell 34:e plats i Stockholm 
marathon. En osannolik prestation.

BRA BOLLAT –  Johanna Turesson
18-årig bollbegåvning i Nyköping med 
rötterna i Gnesta och med fötterna på 
tröskeln till U 19-landslaget i innebandy 
samt svårhejdad vänsterytter i IK Tuns 
gräsgröna fotbollselva i division II.

BRA JOBBAT  – Lena Tholse
Den 53-åriga Tystbergatjejen i Ny-
köpings Frisksportklubb är en sann  
ambassadör för volleybollsporten och 
fixar såväl landskamper som populära 
beachvolleyturneringar till Nyköping. 

Hipsterkvinnan 

menar dock 

att ett längre 

skärp inte 

behövs.

Jag har i god tid letat fram simbyxorna. 
Det gäller att hinna före algblomningen till 

badvikarna ute på Femörehuvud.
För vem vill doppa sig i ärtsoppa!
Det kan dessutom vara livsfarligt.
Titta bara på vad som hände Erik XIV. Han lär 

ha dött av förgiftad ärtsoppa. 
Ehuru inte iklädd herrbaddräkt. 
Det finns förvisso en osäkerhet runt 

dödsorsaken då det redan under sent 
1500-tal kan ha existerat fake news.

Hur som helst, vad vi har att förhålla 
oss till är samtiden, inte medeltiden.

Bättre att förekomma än att förekom-
mas av algblomningen och dess ärt-
soppsliknande konsistens och nyans.

Det är förklaringen till att jag van-
kelmodigt medelst hasande nedför en 
tjänlig badhäll till sist befinner mig i 
det i början av sommaren blott 13-gra-
diga havsvattnet vid Södra Femöre. 

Helt visst även det med livet som 
insats. I synnerhet som det är lika 
problematiskt  att ta sig upp ur det förlamande 
vattnet som att ta sig uppför Simonsbergets 
lodräta klätterleder i Tunabersbygden. 

Bestyren har bägge sina uppenbara baksidor. 
I det första fallet blir din lekamen blåfrusen, i 

det andra fallet riskerar du att få den blåslagen.
Det är en säkrare aktivitet att spänna fast sig i 

tevefåtöljen och glo på fotbolls-VM i Ryssland.
Bonus är att du slipper få huden brännskadad 

av solen. Din hy förblir blek som en koljafilé.

Vi befinner oss i semestertider.
Det är detsamma som att hela Sverige bom-

mar igen likt en glasskiosk inför vintern.
Utom landets alla livsmedelslador.
Där pågår kommersen året runt, närapå 

dygnet runt. Semesterstängt är ett lika okänt 
begrepp som egentid för en trebarnsmamma.

Hur som haver. Nu ska det chillas, resonerar 
den arbetsbefriade svensken, företrädesvis 
singelmän i skiftande åldrar, och beger sig till 
det självklara semestermålet – kvarterskrogen, 
och dess säsongshopsnickrade sommarveranda.

Till en överkomlig penning erbjuds där behöv-
lig rekreation i form av plankstek och öl i sejdel.

Det är livet på en pinne, som charmören och 
revykungen Ernst Rolf  sjöng på 1920-talet: ”Jag 
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Nyfiken på - ett samtal med

Kommunalråd Oxelösunds kommun
Catharina Fredriksson har levt ett helt liv i 
Oxelösund. Här är hon född och uppvuxen och 
hon har aldrig haft några planer på att flytta.
- Jag har alltid kännt en trygghet och tillhörighet 
i Oxelösund. Även som tonåring trivdes jag i det 
lilla samhället där alla känner varandra.

Skogen och naturen har under livsresan varit 
en naturlig del i hennes liv.
- Jag minns hur jag satt på pakethållaren på 
pappas moped när vi åkte ut i skogen, ofta för 
att plocka svamp. Skogen har alltid varit ett 
andningshål för mig.

Redan tidigt visste Catharina vad hon ville 
jobba med i vuxen ålder.
- Jag praktiserade på ett gruppboende med 
funktionshindrade under gymnasietiden. 
En grupp som tidigare placerades på institution 
och som man inte gärna pratade om.

Som tur var förändrades bilden av hur man 
skulle kunna hjälpa de funktionshindrade.
- Sakta men säkert förstod man att inkludera 
dessa människor i samhället. Det stämde bra 
med mina grundvärderingar och jag ville vara en 
del av den utvecklingen.
 
Efter utbildning fick Catharina sitt första fasta 
jobb i Oxelösund i mitten av 80-talet.
- Det var på ett gruppboende i Oxelösund för 
funktionshindrade som flyttades ”hem” från 
olika institutioner i landet. Vid milleniumskiftet 
gick jag över och började jobba med dagverk-
samhet, där vi hjälpte funktionshindrade att 
komma ut i arbete.

Intresset för samhällsfrågor fick hon med sig i 
blodet.
- Pappa var fackligt aktiv i Metall och vi disku-
terade ofta samhällsfrågor hemma. Jag var 
engagerad i Unga Örnar och SSU i min ungdom 
och var även fackligt aktiv på min arbetsplats.

Första uppdraget i Oxelösunds kommun fick 
hon redan 1994.
- Jag kom med i Kommunfullmäktige och delade 
under en lång period min tid mellan arbetet och 
politiken. Jag var bl a ordförande i Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden. Här behandlas 
viktiga frågor om hur vi utvecklar och bygger vårt 
samhälle. Vardagsfrågor för våra invånare och 
basen för Oxelösunds välmående.

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Catharina Fredriksson

För sex år sedan fick Catharina en avgörande 
fråga, vill du bli ordförande i kommunstyrelsen 
och därmed kommunalråd?
- Det var inget enkelt val. Jag trivdes bra med 
mitt arbete. Mina arbetskamrater hade alltid 
ställt upp för mig och mina tidigare politiska 
uppdrag. Samtidigt var jag redan vice ordförande 
i Kommunstyrelsen, och det blev naturligt för mig 
att ta ansvaret när det krävdes. Det tillhör posten 
som vice ordförande.

Catharina lämnade sitt jobb och klev på heltid 
in i politikens värld.
- Det var spännande att få en helt ny roll, hitta 
mitt eget sätt att leda och möjligheten att få 
bygga sitt eget lag.

Sex år har gått sedan dess. En period som gått 
bra för Oxelösund. 
- Vi har vuxit rejält och har idag drygt 12.000 
invånare. Kul, men det medför också angenäma 
problem. Vi måste bygga nya förskolor, skolor 
och äldreboenden. Samtidigt behöver vi fortsätta 
bygga nya bostäder och erbjuda byggklar mark till 
företag som vill etablera sig. Utmaningen blir att 
få ihop allt med begränsade resurser.

Catharina pratar varmt om begreppet 
”samarbete”.
- Kommunen kan inte göra allt själv. Vi behöver 
samarbeta med företag och föreningsliv i det 
fortsatta byggandet av Oxelösund. Jobba för att 
alla drar åt samma håll. Vi behöver också känna 
en stolthet över vår industri. SSAB producerar 
kvalitetsstål som är världsledande och Oxelö-
sunds Hamn har ett fantastiskt läge i regionen.

I höst stundar val. Jag frågar vad som blir 
den viktigaste valfrågan lokalt.
- Välfärdsfrågorna. Hur löser vi behovet av 
ökad samhällsservice när inflyttningen ökar? 
Hur löser vi bostadsfrågan för äldre som vill 
flytta från sina hus och för yngre återvändare 
som vill tillbaka till Oxelösund? 

Över till privatpersonen Catharina Fredriksson.
- När jag vill koppla av hamnar jag ofta i min 
trädgård. Jag älskar även båtutflykter i vår 
underbara skärgård och att plocka svamp i 
skogen. Vintertid försöker jag hinna med att
träna så mycket som möjligt och tar gärna 
långa promenader på Femöre.

Hon avslöjar även en praktisk ådra.
- Jag tycker det är skönt att jobba praktiskt. 
I mitt arbete är det mycket teori, så det är skönt 
att koppla om, ta på sig rätt arbetskläder och 
jobba praktiskt när jag kommer hem.

Jag ber om något exempel på praktiskt jobb 
förutom arbetet i trädgården. 
- Jag målar och tapetserar gärna. I vintras skul-
le jag plocka bort en tavla från väggen i hallen, 
upptäckte att tapeten bakom inte såg så fräsch 
ut. Det slutade med att jag målade om väggar-
na i trappan ner till nedervåningen. Inget lätt 
projekt då takhöjden från nedersta trappsteget 
till taket är 4,5 meter. För säkerhets skull fixade 
jag även den närliggande trappen som behövde 
slipas.

Till slut ber jag Catharina beskriva sig själv, 
som person.
- Jag är oerhört målmedveten och resultatinrik-
tad. Ibland kanske onödigt otålig till och med... 
Jag är generös mot mina närmaste och mina 
vänner, som jag bryr mig mycket om, i det lilla 
och det stora. Jag tycker att man ska dela med 
sig av det man kan, det kostar så lite.
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Det finns olika sätt att få sin vilja igenom. 
Några väljer att ställa sig in hos någon, 
ställa upp på något eller ställa till en 
scen så att någon blir alldeles ställd. 
Allt beror på vad man är inställd på.

Det är intressant att filosofera om vad våra för-
väntningar kan ställa till med eller bidra till. Vi kan 
lära oss så mycket om oss själva genom våra egna 
och andras förväntningar. Jag använder gärna aforis-
mer för att beskriva något stort och omfattande på ett kort 
och kärnfullt sätt. En av mina egna är: ”Förväntningar baseras 
på det vi är inställda på men synliggörs först när det blir in-
ställt” – Ordläkaren

Jag väntar mig inte att någon ska förstå vad jag väntar mig 
av mig själv, huvudsaken är ju att jag förstår. De personer som 
fanns runtomkring mig när jag var liten hade helt andra för-
väntningar på livet än vad jag hade och när något blev inställt 

så skyllde de på livet. Det här bidrog till att jag redan 
då började ta reda på vad jag verkligen vill och var-

för och sedan dess har jag även lagt till hur, när 
och med vem. Vill man få sin vilja igenom så är 
det ju främst man själv som kan förverkliga det. 
Jag väntar inte på att något ska hända, för det 
jag vill ska ske framöver i mitt liv har jag redan 
sett ske i mina tankar. Det är otroligt spännan-

de! Det är som att se en förhandsvisning av en 
film, som en framtidsutflykt, ett genrep innan den 

faktiska konserten. Prova gärna du också!

Försöka duger… inte alls för mig! Jag är och gör det jag kan 
så att det kan ske, inte bara kanske och om det sedan visar sig 
att det inte blir som förväntat, så blir det ju något annat. När 
det förväntade inte inträffar så är det lätt att missa det bästa 
med det som faktiskt hände. Det går att sluta använda ordet 
”försöka” för det låter enligt mig som om man inte riktigt tror 
på att man kan klara av det man föresatt sig att göra.

Det är däremot inte helt oväntat att vi människor har  olika 
sorters drivkrafter eftersom vi lever olika liv. De kan ha sin 
grund i något som hänt eller inte hänt under vårt liv eller 
 någon annan nära persons liv. Dessa upplevelser kan bidra till 
att vi omedvetet väljer både hemstad, yrkesinriktning och livs-
kamrat. Känn på den! Jag har drivit många projekt med andra 
men att driva med andra har jag aldrig gjort, inte med vilje i alla 
fall. Jag driver dock gärna med ibland och följer flödet.

Jag har alltid haft svårt för de som förlöjligar, hånar och retas 
med andra och kallar det för humor. Det pågår mellan politiker 
och anses då vara en del av retoriken, och av de som kallas för 
humoreliten där humorn ibland är liten men sarkasmen oftast 
stor, det används i nyårsrevyer, på arbetsplatser och skolor som 
en godkänd jargong. Är det kul? Är det humor? Humor du?

Ja, jag införlivade andras förväntningar förr, det var som att 
vara en timanställd vikarie i deras liv. Jag är hellre fast anställd 
i mitt eget liv. Andras förväntningar på mig har oftast gjort att 
jag fått göra avkall på det jag själv tycker är rätt och riktigt. Det 
är många som gillar uttrycket, ”Gör mot andra så som du vill 
att andra ska göra mot dig”. Jag tänker dock att vi människor 
är rätt olika så det blir lite som när hunden Pluto ger bort sitt 
hundben till hussen Musse. Däremot har jag märkt att det är 
ett mycket bra sätt att se vad någon tycker om. Uppmärksam-
ma vad den personen gör för andra, för det är oftast det som 
den själv önskar att få. Jag har också valt att återvinna själva 
meningen med bokstäverna i ”Sköt dig själv och skit i andra” till 
en ny aforism: ”Sköt dig själv som du sköter andra”. 

Nu är jag inställd på att ha semester. Att bara vara i det som 
är, utan mål, ger mening, och jag samlar på meningar. En del 
av dem meningarna har jag tonsatt med musik. Kom gärna 
och lyssna på de låtarna på Visor Vid Vattnet i Oxelösund den 
28/7. Hoppas vi ses där! 

Inställd  
eller inställt

Sköt dig själv 
som du sköter 

andra!

Anna 
Källdén

Ordläkaren
info@ordlakaren.se 
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3.095 kr/mån
MED TOYOTA FLE X  
PRIVATLE A SING

Pris från

AURIS TOURING
SPORTS
ELHYBRID
TOUCH & GO  
EDITION

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

• Smart Start & Smart Entry 

2.995 kr/mån
MED TOYOTA FLE X  
PRIVATLE A SING

Pris från

AURIS 
ELHYBRID
TOUCH & GO  
EDITION

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

• Smart Start & Smart Entry

2.395 kr/mån
MED TOYOTA FLE X  
PRIVATLE A SING

Pris från

YARIS 
ELHYBRID
TOUCH & GO  
EDITION

• 15” aluminiumfälgar 
• Toyota Touch® 2 med 

GO Navigation (fria 
kartuppdateringar i 3 år)

*Övermil (Yaris 8,00 kr/mil, Auris 10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och 
aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Bränsleförbrukning vid blandad körning 3,3 – 4,0 l/100 km, CO2-
utsläpp 75 – 92 g/km. Med reservation för ev. tryckfel och prisändringar. Erbjudandet gäller endast privatpersoner t o m 30 juni 2018.

Prova Elhybrid  
Festivalränta 1,95

Gäller under
13 - 20

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

Bilförsäljning: Måndag–fredag 10–18, Lördag Sommarstängt v 25–34
Verkstad och Reservdelar: Måndag–fredag 07–17
www.toyotanykoping.se

MOTORCITY . NYKÖPING
Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70

ÖPPETTIDER:

ÖPPETTIDER Mån-fre 10-18, lör 10-14
www.toyotanykoping.se

Industrigatan 10 
0155-21 71 70

Pris från

220.900 kr

AURIS TOURING
SPORTS ELHYBRID
TOUCH & GO EDITION

Pris från

212.900 kr

AURIS ELHYBRID
TOUCH & GO 
EDITION

Pris från

174.900 kr

YARIS ELHYBRID
TOUCH & GO 
EDITION

För mer info se www.toyota.se

PROVA ELHYBRID
Välj friskare luft – välj Toyota Elhybrid

Köp bil innan skattehöjningen 1 juli 2018!

VÄLKOMMEN 
IN TILL OSS!
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ICEOLO - streetdance på hal is

av och med Brian Madika

Medley Hjortensbergsbadet, Nyköping 
9 - 10 juli

Nyköpings Hamn, Nyköping 
11 juli

Sundbyholmsbadet, Eskilstuna  
16 - 17 juli

Picnic i Parken, Eskilstuna 
18 juli

Frösjöbadet, Gnesta 
19 - 20 juli

Mer information på scenkonstsormland.se

Scenkonst Sörmland presenterar

Fo
to

: F
re

sh
 T

ea
 F

ilm
s



 No 6  MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018       11

´
A+

Energiklass

250
Volym

kylskåp

144 cm
Höjd

A+
Energiklass

160
Volym

frysskåp

144 cm
Höjd

A+
Energiklass

Pål Jungs Hage, NYKÖPING
0155-29 13 00 . elonnyox.se
Må–fr 10–19, lö 10–16, sö 11–16

Torggatan 19, OXELÖSUND
0155-306 20 . elonnyox.se
Semesterstängt

Gäller så länge lagret räcker t o m 24/8 2018. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

Goda förvaringsmöjligheter  
i smidigt format
Snyggt, smått och naggande gott för 
sommarstugan eller dig med litet utrymme. 
LED-belysning. Automatisk avfrostning.
Kylskåp vit CKS3144V 

Sveriges snabbaste kök?

- Vi levererar komplett kök på bara 3–5 dagar.
- Kök med stilren, nordisk design.
- 25 års funktionsgaranti.
- Certifierade butiker och medarbetare – professionell hjälp när du ritar och beställer.
- Platta paket ger enkel hantering.

- Vi kan alltid erbjuda hemleverans, montering och installation av ditt nya kök.
- Delbetalning? Fråga din butik eller läs mer på elon.se.

- Prisexempel 17.864:-. Priset avser skåp, gavelsidor, sockel och handtag enligt bilden.
Priset är exkl. belysning, bänkskivor, diskho, blandare och vitvaror. 

Ypperlig frys för fritidshuset
Frysen har fem transparenta lådor där du 
kan förvara dina frysta livsmedel. Omhäng-
ningsbar dörr.
Frysskåp vit CFS3144V

Justerbar kökslampa
Spiralhiss för enkel höjdjustering. 
Lampan i klassisk design har riktat 
ljus som är bra för att belysa  
exempelvis matbord. Ø 43 cm. 
Finns även i svart.

Taklampa Elisa

Perfekt diskmaskin  
för det lilla hushållet
Smidig och lättplacerad disk-
maskin för det mindre köket 
och hushållet. 49 dB.  
6 standardkuvert.
Diskmaskin CBD6600V

4.495

4.495

1.295

3.295

TILL SOMMARSTUGAN



Minnen från förr

Förekommer samma bus 
och upptåg idag?
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Del 2, flickor
Då flickorna bodde nära dåvarande Systembolaget på Bagaregatan fick 
de ibland se “fullgubbar” på sin gård. Gubbarna gick oftast längst in på 
gården och bort till soptunnorna där de turades om att halsa ur en flaska. 
Kanske hade de nyligen varit på systemet och snabbt behövde “släcka 
törsten” på en närliggande gård? Om flickorna såg det sprang de direkt 
och skvallrade för vicevärden Strid, som var en kvinna med “skinn på 
näsan”. Hon for då snabbt ut och körde iväg gubbarna, vilket flickorna 
tyckte var både roligt och spännande!  
     
Flickorna gick även till “Tant” Rut Jansson i kiosken “Gröna Burken” på 
Brunnsgatan. En favorit var Ettöres-bitar och då framför allt Hawai-pärlor. 
Strax innan Aftonbladet och Expressen levererades till kiosken blev det 
ibland en liten folksamling av vuxna som väntade på att få köpa tidningar. 
I bland var även flickorna där. När det sedan blev deras tur ville de köpa 
100 godisbitar vardera, vilket innebar att en viss köbildning uppstod. Rut 
blev nog både stressad och irriterad. Det här gick att göra ett par gånger 
innan Rut hade förberett flera påsar med 100 godisbitar vardera då hon 
nog anade att flickorna skulle komma igen. Men kanske hade flickorna 
anat Ruts motdrag, då de vid nästa besök ville ha ett olika antal bitar 
vardera t.ex. 37, 58 och 77!    
     
En av flickorna bodde i en takvåning som hade en hängränna strax 
utanför ett fönster. En del sommardagar kunde de hälla hinkvis med 
vatten i rännan. Vattnet kom efter ett tag att rinna ur ett stuprör ut mot 
Repslagaregatan. Från ett annat fönster iakttog flickorna vad som hände. 
Ibland blev det en mindre folksamling, som tycktes undra vad det är 
frågan om - Det är ju blå himmel och inte ett moln! En gång stoppade en 
av personerna t.o.m. en polisbil! Poliserna gick ur bilen och tycktes under 
en stund stå och fundera, men åkte strax vidare - Kanske förstod de inte 
heller vad som hände? - Efter det kom det bara att rinna regnvatten ur 
stupröret!

                

Även flickor hade naturligtvis olika “aktiviteter” för sig. Jag känner tre 
flickor, “Agge” “Bella” och “Cattis”, som under 1950 och 1960- talet 
växte upp på Bagaregatan 58, i Nyköping. 

Ett par exempel på flickornas “uppfinningsrikedom”: Vid ett tillfälle var de 
sugna på godis men saknade pengar. De hade dock kommit på ett sätt hur 
de skulle få godis ändå. I huset där de bodde fanns det en speceri- och 
mjölkaffär. När ägaren Fritz Lidberg, var på väg att stänga gick tre “ledsna” 
flickor och letade i gruset utanför affären. Lidberg undrade varför flickorna 
var ledsna - Vi har tappat 1 krona som vi skulle köpa godis för. Lidberg 
hjälpte till att leta ett tag innan han gav flickorna varsin krona. Ett lyckat 
knep av flickorna, eller en snäll handlare? Men slutresultatet blev i alla fall 
att de fick godis! 

Vissa kvällar då någon av flickorna var ensam hemma inbjöd det till att 
busringa. Bella var specialist på att föreställa sin röst så att det lät som 
en ännu yngre flicka än de 13-14 år hon var. Slumpmässigt valde de ett 
nummer i telefonkatalogen. Av någon anledning gick det oftast till en 
kvinna. Kanske tyckte flickorna att kvinnor var mer mottagliga, åtminstone 
för följande skämt. När den uppringde svarade sa “den lilla flickan” 
- Är mamma där? - Nej, hon är inte här, blev oftast svaret - Mamma har 
gått ut för att dansa på Stora Hotellet och jag är hungrig! Den uppringde 
blev ofta väldigt deltagande. Samtalen kunde hålla på ett bra tag innan 
luren till slut slängdes på, kanske hade hon hört fnisset i bakgrunden? 
     

Bagaregatan 58, med gavel mot Repslagaregatan. I källarplanet med entré 
mellan buskarna fanns Speceri - och Mjölkaffären. 
(Buskarna på bilden fanns inte tidigare)

Kiosken “Gröna Burken” på Brunnsgatan. Foto: Bildgruppen, Nyköping



Arne Andersson
Gästskribent 
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Magasinets gästskribent 

Arne Andersson berättar 

om minnen från barndomen 

och sin uppväxt i Nyköping

arne.andersson22@comhem.se
0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

Nu har vi nya öppettider 
Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping
Måndag-tisdag, torsdag: 08.00-16.00, 

Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00
Uthyrning måndag-tisdag, torsdag-fredag: 13.00-15.00

Lunchstängt mellan 11.30 - 13.00.

Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00, med tolk tillgänglig

Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping

Måndag-tisdag, torsdag 08.00-16.00

Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund

Uthyrning onsdag: 13.00-15.00 med arabisk 

tolk tillgänglig

     

 30 skott mot 
P18 personal
Desperat värnpliktig gick till attack med
automatgevär. Hela regementet hölls i 
belägringstillstånd

1965 kom flera värnpliktiga från Nyköping och Oxelösund att hamna 
mitt i ett skottdrama på regementet P18 i Visby på Gotland. På 
den här tiden var vapenhanteringen inte så säkerhetsinriktad som 
den är idag, t.ex. förvarade vi våra vapen helt intakta i klädskåpen 
invid sängarna. Efter övningar där skarp ammunition används skulle 
överbliven sådan stoppas ner i en trälåda i kompaniets korridor. 
Någon kontroll om det blev gjort förekom inte. Det var alltså inte svårt 
att få tillgång till ett skjutklart vapen även utanför tjänstetid. 
   
På fria lördagar åkte vi ofta in till Visby för att roa oss. Den här 
aktuella kvällen hade ett fåtal av oss ändå valt att stanna hemma 
på logementet. Sent på kvällen hörde vi skottlossning ute på 
kaserngården! Genom ett fönster såg vi en person som satt på 
matsalstrappan och sköt tvärs över gården mot Kanslihuset. Efter ett 
tag lämnade personen platsen och gick mot vår kasern. Vi befarade 
att han skulle komma upp till vårat logement, vilket han också kom 
att göra. Dramat kom sedan att fortsätta på tre logement och ute i 
korridoren innan upplösningen ...

Läs hela artikeln om dramat på Gotland och P18 i nästa nummer av 
Magasinet, utgivning 26 augusti.

Framsidan på Gotlands Allehanda, måndag 4 oktober 1965

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

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS I SOMMAR!

LUNCH Månd – sönd, kl 11.30 – 14. Serveras som 
buffé med två varm rätter, sallad, dryck och kaffe.

VILD GRILLBUFFÉ Serveras vid slottet,  
torsd – lörd 28/6 – 4/8 fr kl 18. Boka bord.

SOMMARMIDDAG I LAGÅRN Månd – onsd från 
25/6 till 12/8 kl. 18.00 – 20.00. Serveras som buffé 
med två varmrätter – alltid en vilträtt.

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

SOMMARPRISER på boende under juni – aug.

ÖPPET  
VARJE DAG



14    No.6  MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

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

Kampanj vill hjälpa änderna 
att sluta röka
”Änderna vill sluta röka, fimpa i 
askkoppen” – det är budskapet i en 
ny kampanj som syns ute i centrala 
Nyköping. Syftet är att få fler att 
fimpa rätt, nämligen i en askkopp. I 
dag är två tredjedelar av allt skräp på 
gatorna i centrala Nyköping fimpar. 
Och fimparna tar inte bara långt tid 
att bryta ned, de är också giftiga. Idén bakom kampanjen kommer från 
Göteborgs stad, som har kört samma koncept fast med duvor i fokus. 
Den kampanjen vann nyligen ett internationellt pris för att ha varit mest 
effektiv att påverka personer till ett bättre beteende.

Kiosker levererar vatten
Nu öppnar Nyköpings kommun två vattenkiosker. Vattenkioskerna gör 
det enkelt för företag och verksamheter att hämta vatten och få faktura. 
Samtidigt får kommunen koll på uttagen och kan säkra kvalitén på vatt-
net. Det är viktigt att få koll på när t ex stora uttag av så kallat tekniskt 
vatten görs. Då kan det uppstå missfärgat vatten för abonnenterna och 
kommunen kan behöva sätta in åtgärder för att få bort det. 

Resvanor granskas av 
kommunen
För att arbeta vidare med Nyköpings transportstrategi ska en resvane-
undersökning genomföras under hösten. Den ska undersöka hur, var och 
när Nyköpingsborna reser samt varför de väljer de transportmedel de 
gör. Tanken är att det ska vara lätt att ta sig fram till fots och med cykel.

I sommar får skolungdomar 
fria resor
I dagarna skickas busskort som ger avgiftsfria resor hem till 21 000 
skolungdomar i länet. Avsändare är Sörmlandstrafiken. Alla som går på 
en skola i Sörmland och ska börja högstadiet till och med de som går 
ut andra året på gymnasiet 2018 kan åka utan att betala för biljetten på 
bussen hela sommaren fram till skolstart.

Höstens program på 
Anhörigcenter
Nu kan du anmäla dig till höstens anhöriggrupper, tematräffar, mö-
tesplatser och föreläsningar på Anhörigcenter. Anhörigcenter finns 
till för dig som stöttar eller vårdar någon, är förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning, har en närstående med beroendeproblematik 
eller kanske vill ta dig ur ett medberoende. Anhöriggrupper sker ofta i 
studiecirkelform utifrån ett studiecirkelmaterial, där du får möjlighet att 
dela tankar och erfarenheter tillsammans med andra som är i liknande 
situation.

Kommunen besviken över 
Skavstabesked
Regeringen beslutade att gå på Trafikverkets förslag om bibana Skavsta 
där stationen vid Skavsta flygplats läggs på bibanan istället för huvud-
banan. 
- I stunden är vi oerhört besvikna eftersom vi ser att en station i direkt 
anslutning på Ostlänkens huvudbanan vid Stockholm Skavsta flygplats 
är avgörande på många sätt, säger Urban Granström, kommunstyrel-
sens ordförande i Nyköpings kommun.

Nyköping 2040 - var med och påverka!

Hur ska Nyköping växa de närmsta 20 åren? Var tycker du att det är 
bra att ha din bostad och var gillar du att vara på fritiden? Hur kan de 
platserna bli bättre? Och var skulle du vilja bo om 10-20 år? Och vad 
tycker du som företagare? 
Detta är några av de frågor som kommunen ställer i en webbenkät som 
pågår till och med 24 juni. Enkäten finns i två versioner: en för privat-

personer och en för företagare. Ett dialogarbete har inletts och Per 
Skyllberg, som är översiktsplanerare i Nyköpings kommun, har under 
maj och juni tillsammans med sina kollegor träffat Nyköpingsbor vid oli-
ka evenemang. På en stor karta över Nyköping har man fått sätta olika 
färger på pluppar för var man bor idag, var man vill bo i framtiden och 
var man brukar vara under ledig tid.

Foto: Gunta Podina/Nyköpings kommun



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.

3 – 4 augusti • Stora Torget

Musik • Mat
Marknad • Tivoli

1 augusti • kl 18 • Fri entré

På Nyköpingshus borggård presenteras alltifrån  
familjeföreställning med afrikanska rytmer till orientalisk-  
och kurdisk musik, flamenco och svensk folkmusik:  
Korans Magiska Värld, Ali Quartet Plus, Nordic Session.  
Se program på nykopingsguiden.se/scensommarkvall

Tornerspel  
Nyköpingshus

28 juli • kl 13   
Fri entré

Spännande tornerspel  
med riddare. 

Kom Å Se – filmer vid Nyköpingsån
15 aug • kl 21.30 • Fri entré

Ta med picknick-korgen och njut av sensommarkvällen vid Fiskbron. 
Arr: Film i Sörmland och Nyköpings Arenor

www.nykopingsguiden.se/festdagar
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ANNONS

SOMMARCAFÉER
S:t Nicolai 
Sommarcafé 12/6–21/8: 
Tisdagar kl 13.30–15.30

Prosten Pihls gård
Café och öppet hus
Måndag–fredag kl 13.00–15.30

Franciscusgården, Café Lillstugan
Rosenkälla kulle, en bit från  
Franciscuskapellet, 11/6–27/8: 
Måndagar kl 13.30–15.30

Mariagården, Café Maria Rosengård
27/6–29/8:  
Onsdagar kl 13.00–15.00

KUL FÖR BARN 
LETA SAGOFIGURER 
S:t Nicolai kyrka 
25/6–18/8: Mån–fre 10.00–17.00, 
lör 11.00–15.00, sön 10.00–15.00
(Ej under gudstjänst/förrättning)

ÖPPEN FÖRSKOLA
S:t Nicolai församlingshem 
Mån, fre kl 9–12, ons kl 14–16
T o m 4 juli. Startar åter 20 augusti

PARKLEK
Oppeby 
Lekparken mellan Oppebykyrkan och 
Släbroskolan. Tisdagar och fredagar 
kl 9.30–12.00 – 7/8–31/8.

Mariakapellet, söndagar kl 18.00
8/7: ”Ljuvliga duetter i sommarskrud” 
Christine Ankarswärd och Helena 
Wanrud, sång och piano 

22/7: ”Din stund på jorden” 
Anders Karlsson, klarinett och Per 
Christoffersson, piano

5/8: ”Nu sjunker sommarsolen”
Jenny Tjärnström, sång och piano, 
Ulf Tjärnström, kontrabas

19/8: ”För evigt din”
PEAK: Peo Saxe, gitarr, Kenneth 
Karlsson, kontrabas, Emma Karlsson 
och Andrea Wallenberg, sång 
S:ta Katarina kyrka, onsdagar kl 18.30
11/7: ”Vilar glad i din famn” 
Daniel Jarl, piano och Matilda  
Lundström, sång
8/8: ”Akustisk country  
i andlig amerikansk tradition” 
Clifford & Sue, sång och gitarr

Skicka in dina somriga bilder  från kyrkan!
TEXT OCH FOTO MALÉN ENEBERG

Nu har några anställda i Ny
köpings församling gått på 
välförtjänt semester, andra 
ska snart göra det.

Men vad händer med 
 verk samheten under som
maren? Stannar den helt av?

Nej, det gör den förstås 
inte. En del –  exempelvis 
ungdomsgrupper, körer och 
soppluncher – tar sommar
uppehåll, men inte alla. Vi 
fortsätter som vanligt att 
fira gudstjänst – även om vi 
ibland flyttar utomhus. Och 
så passar vi på att dra igång 
lite extra somriga verksam
heter. Vi öppnar exempelvis 
sommarcaféer. Vi arrang
erar konserter och utställ
ningar. Vi fixar lite extra kul 
för barnen. 
      På www.svenskakyrkan.se/ 

nykoping kan du ta del av 
församlingens nyheter. I ka
lendariet står det vad som 
händer dag för dag. Och 
på våra anslagstavlor affi
scherar vi om vad som är på 
gång.

Tänker du besöka en av 
Nyköpings kyrkor  
i sommar? 
  Ta gärna 
en bild och 
dela med 
dig till ett 
bildspel 
på för
samlingens 
Facebooksida. 
Mejla bilden och 
en kort text om den till 
malen.eneberg@svenska
kyrkan.se. 

Är du en av alla som tänker besöka 
en kyrka i Nyköping i sommar?  
Skicka gärna in en bild!
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Malén Eneberg är kommunikatör i Nyköpings församling 
och tar gärna bilder på miljöer, detaljer och människor. 
Gillar du också att ta bilder? Dela gärna med dig!

KONFIRMATION 2018–2019
Det finns platser kvar om du glömt/
missat att anmäla dig

När du är konfirmand finns möjlighet 
att fundera på sådant som du kanske 
inte tänker på varje dag. Vad är viktigt 
för ett bra liv? Vem är jag och vem vill 
jag vara? Du får också ta reda på vad 
kristen tro är, åka på läger, lära känna 
nya människor eller lära känna gamla 
vänner på ett nytt sätt. 

Du kan välja mellan: 
• GotlandsKonfa (få platser kvar)
• GamingKonfa
• PolenKonfa (få platser kvar)
• VinterKonfa
• RidKonfa 

Läs mer på: www.svenska kyrkan.se/ 
konfanykoping

För dig som går på gymnasiet finns 
alternativet Gymnasiekonfirmation.

MUSIKANDAKTER

På svenska- 
kyrkan.se/nykoping 

hittar du nyheter  
om församlingen
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ANNONS

SOMMARCAFÉER
S:t Nicolai 
Sommarcafé 12/6–21/8: 
Tisdagar kl 13.30–15.30

Prosten Pihls gård
Café och öppet hus
Måndag–fredag kl 13.00–15.30

Franciscusgården, Café Lillstugan
Rosenkälla kulle, en bit från  
Franciscuskapellet, 11/6–27/8: 
Måndagar kl 13.30–15.30

Mariagården, Café Maria Rosengård
27/6–29/8:  
Onsdagar kl 13.00–15.00

KUL FÖR BARN 
LETA SAGOFIGURER 
S:t Nicolai kyrka 
25/6–18/8: Mån–fre 10.00–17.00, 
lör 11.00–15.00, sön 10.00–15.00
(Ej under gudstjänst/förrättning)

ÖPPEN FÖRSKOLA
S:t Nicolai församlingshem 
Mån, fre kl 9–12, ons kl 14–16
T o m 4 juli. Startar åter 20 augusti

PARKLEK
Oppeby 
Lekparken mellan Oppebykyrkan och 
Släbroskolan. Tisdagar och fredagar 
kl 9.30–12.00 – 7/8–31/8.

Mariakapellet, söndagar kl 18.00
8/7: ”Ljuvliga duetter i sommarskrud” 
Christine Ankarswärd och Helena 
Wanrud, sång och piano 

22/7: ”Din stund på jorden” 
Anders Karlsson, klarinett och Per 
Christoffersson, piano

5/8: ”Nu sjunker sommarsolen”
Jenny Tjärnström, sång och piano, 
Ulf Tjärnström, kontrabas

19/8: ”För evigt din”
PEAK: Peo Saxe, gitarr, Kenneth 
Karlsson, kontrabas, Emma Karlsson 
och Andrea Wallenberg, sång 
S:ta Katarina kyrka, onsdagar kl 18.30
11/7: ”Vilar glad i din famn” 
Daniel Jarl, piano och Matilda  
Lundström, sång
8/8: ”Akustisk country  
i andlig amerikansk tradition” 
Clifford & Sue, sång och gitarr

Skicka in dina somriga bilder  från kyrkan!
TEXT OCH FOTO MALÉN ENEBERG

Nu har några anställda i Ny
köpings församling gått på 
välförtjänt semester, andra 
ska snart göra det.

Men vad händer med 
 verk samheten under som
maren? Stannar den helt av?

Nej, det gör den förstås 
inte. En del –  exempelvis 
ungdomsgrupper, körer och 
soppluncher – tar sommar
uppehåll, men inte alla. Vi 
fortsätter som vanligt att 
fira gudstjänst – även om vi 
ibland flyttar utomhus. Och 
så passar vi på att dra igång 
lite extra somriga verksam
heter. Vi öppnar exempelvis 
sommarcaféer. Vi arrang
erar konserter och utställ
ningar. Vi fixar lite extra kul 
för barnen. 
      På www.svenskakyrkan.se/ 

nykoping kan du ta del av 
församlingens nyheter. I ka
lendariet står det vad som 
händer dag för dag. Och 
på våra anslagstavlor affi
scherar vi om vad som är på 
gång.

Tänker du besöka en av 
Nyköpings kyrkor  
i sommar? 
  Ta gärna 
en bild och 
dela med 
dig till ett 
bildspel 
på för
samlingens 
Facebooksida. 
Mejla bilden och 
en kort text om den till 
malen.eneberg@svenska
kyrkan.se. 

Är du en av alla som tänker besöka 
en kyrka i Nyköping i sommar?  
Skicka gärna in en bild!

FO
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A 
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RK
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 E
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Malén Eneberg är kommunikatör i Nyköpings församling 
och tar gärna bilder på miljöer, detaljer och människor. 
Gillar du också att ta bilder? Dela gärna med dig!

KONFIRMATION 2018–2019
Det finns platser kvar om du glömt/
missat att anmäla dig

När du är konfirmand finns möjlighet 
att fundera på sådant som du kanske 
inte tänker på varje dag. Vad är viktigt 
för ett bra liv? Vem är jag och vem vill 
jag vara? Du får också ta reda på vad 
kristen tro är, åka på läger, lära känna 
nya människor eller lära känna gamla 
vänner på ett nytt sätt. 

Du kan välja mellan: 
• GotlandsKonfa (få platser kvar)
• GamingKonfa
• PolenKonfa (få platser kvar)
• VinterKonfa
• RidKonfa 

Läs mer på: www.svenska kyrkan.se/ 
konfanykoping

För dig som går på gymnasiet finns 
alternativet Gymnasiekonfirmation.

MUSIKANDAKTER

På svenska- 
kyrkan.se/nykoping 

hittar du nyheter  
om församlingen
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I mitten av 1970-talet bildades 

”Visgruppen Blandat”. Två av 

medlemmarna var Tomas Björk-

lund och Kenneth Karlsson.

- Vi var aktiva på 1970- och 80-talet 

och spelade bland annat in två 

skivor, var med på Café Norrkö-

ping och arrangerade ett femtiotal 

”Taube-aftnar”, minns Tomas och 

Kenneth.

Av en slump återuppstod bandet 

igen för några år sedan.

- Vi träffade Gullmar Bergman, från 

”Mats Bergmans” när Sven-

Ingvars spelade på Jogersö 2015, 

fortsätter Tomas och Kenneth. Vi 

började snacka lite löst om att spela 

ihop och tycke uppstod direkt.

Det visade sig att Gullmar lyssnat 

mycket på Blandat och beundrat 

deras musik.

- Jag har alltid tyckt om visor och 

Taube, säger Gullmar. Jag byggde 

lego till Blandats skivor och har 

alltid haft en dröm om att få spela 

med dom.

I början av 2016 togs en ny kon-

takt och framåt sommaren provade 

man att spela ihop. Gruppen ”Gott 

& Blandat” bildades.

- Vi kommer att spela gamla och 

nya låtar i visform och med vår 

egen touch. Från Beatles till Taube. 

Så löd programförklaringen.

Två år senare visar det sig att 

satsningen skulle bli en succé.  

- Bandet har redan genomfört 34

spelningar i år och totalt är 64 

spelningar bokade redan nu under 

2018. Sörmland, Östergötland och 

Stockholm är vårt upptagnings-

område, säger Kenneth. Innan året 

är slut kommer vi säkert upp i 80 

spelningar. En fantastisk utveckling.

På sina spelningar berättar 

gruppen gärna om sin hemstad.

- Många låtar handlar om närheten 

till havet och skärgården, då lyfter 

vi självklart vår fina stad och rela-

terar mycket till Oxelösund, säger 

Tomas stolt. 

Gullmar Bergman försöker förklara 

den snabba utvecklingen och fram-

gångarna.

- Vi låter bra tillsammans, säger 

han. Vi har alla en gedigen musika-

lisk bakgrund. Sedan finns det en 

marknad för det vi håller på med. 

Vi spelar för alla, från en äldre 

publik på 15 personer på ett vård-

boende till en blandad publik på 

300-400 personer. Eller som för ett 

par veckor sedan, när vi spelade på 

Spötorget i Västervik tillsammans 

med Sten Nilsson, Ragnar Dahl-

berg, Towe Widerberg och Eddie 

Oliva, inför 2500 personer.

Samarbete har inletts med Towe 

Widerberg, känd från Streaplers, 

och som också sysslar med sam-

ma typ av underhållning.

- Han har gästat oss ett antal gång-

er på scenen. Det har också lett 

till många nya kontakter. Vi har ett 

antal spelningar tillsammans med 

Towe i sommar. 

I Östergötland har gruppen spelat 

mycket för äldre människor.

- I Mars 2017 fick vi en inbjudan 

till ett Forum i Region Östergötland, 

där alla enhetschefer inom vården 

i Östergötland var inbjudna. Det 

gav många ringar på vattnet och en 

språngbräda för oss att snabbt nå 

ut på den marknaden. 

- Region Östergötland är ett före-

döme när det gäller att ta hand om 

sina äldre, och har många olika 

aktiviteter för de som är över 65 år 

och som uppnått pensionsåldern. 

För alla som vill höra Gott & Blan-

dat spela på hemmaplan finns två 

tillfällen i sommar.

- Vi spelar i Koppartorp den 25 juli 

och på Ängstugan den 28 juli. Då 

hälsar vi alla välkomna, avslutar 

Tomas, Kenneth och Gullmar.  

Visgruppen Gott & Blandat spelar vidare 
- nu mer än någonsin

Foto: Lars Johansson

Visgruppen Gott & Blandat består av Kenneth 
Karlsson, Gullmar Bergman och Tomas Björklund.

ANNONS

Foto: Kent Persson

Foto: Kent Persson

Koordinaten och Eventsalen 14 juni. Publikrekord med 
ca 150 personer i publiken.
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Det har varit en bra vår för Thomas Di Leva. 
29 föreställningar på Hamburger Börs med 
stående ovationer varje kväll.Thomas tolkning 
av David Bowie berörde många.  
- Jag växte upp med David Bowie, säger 
Thomas. Han fick mig att tro på min egen 
kreativitet, trots att jag inte var som alla andra.
Jag tror att David Bowie berört oss alla mycket 
djupare än vi trott, i våra tankar och hur vi ser 
på olika saker.

Thomas Di Leva har turnerat runt i Sverige 
i över 30 år, och besökt fler ställen runt 
vårt avlånga land än han minns. Han 
skriver själv alla sina låtar, både text 
och musik.
- Jag grät mig till min första gitarr när 
jag var 13 år, minns han. Mina föräldrar 
köpte den för 275 kronor.

I ung ålder var det stora intresset 
knutet till tecknandets svåra konst. 
Ett intresse som i puberteten övergick 
till musiken.
- Jag tog gitarrlektioner i skolan och vid 
15 års ålder var jag med i mitt första 
punkband, fortsätter Thomas. I slutet av 
1970-talet slog punken igenom och det 
var många som spelade punk i Gävle på 
den tiden. En bra skola för mig.
 
Thomas började skriva egna låtar fast 
övertygad om att han skulle slå igenom. 
Men det blev en tuff start i den unga 
musikerns liv.
- Jag hoppade av gymnasiet och flyttade från 
Gävle till Stockholm. Jobbade som diskare för 
att försörja mig och försökte övertyga olika 
skivbolag om min storhet.

Vid 18 års ålder släpper han sitt första album.
- Det blev totalsågat av alla kritiker, säger 
Thomas och ler.

Efter floppen med det första albumet tappar 
Thomas sugen, börjar studera på Komvux och 
släpper musiken.
- Efter ett tag kom suget tillbaka och jag 
började spela igen. Det var som att börja om 
från början.

Nu började en jobbig period.
- Jag hade knappt mat för dan, men försökte 
strukturera upp hur jag skulle gå tillväga. Jag 
började skriva ner mina mål på en lapp. Dag för 
dag, vecka för vecka. Det hjälpte mig.

Thomas fortsatte skriva musik. Nu började 
jakten på att hitta ett skivbolag igen.

”Jag lärde mig att  aldrig ge upp”

- Jag försökte göra mig intressant på olika sätt. 
Bland annat genom en tejpad lock i pannan. 
Någon på skivbolaget Sonet hade sett en 
konsert med mig och jag fick chansen att göra 
ytterligare ett album, som började spelas i P3.

Trots detta tog karriären ingen riktig fart och 
Thomas var snart kontraktslös igen.
- Mitt tredje album höll aldrig på att bli av, det 
var ingen som trodde på mig.

Till slut bestämde sig skivbolaget “Mistlur” 
att satsa på Thomas Di Leva, och han fick 
chansen att producera ett nytt album. Sedan 
exploderade allt.

- Albumet hette “Vem ska jag tro på” och 
innebar mitt stora genombrott. Sedan dess har 
det rullat på.

Det blev många tuffa år innan Thomas Di 
Leva slog igenom och kunde försörja sig på 

sin musik.
- Jag lärde mig att aldrig ge upp. Ett 
misslyckande såg jag aldrig som ett 
misslyckande, utan som en lärdom. 
Saker tar oftast längre tid än man 
tror att få på plats, och man 
riskerar att köra av vägen ibland, 
säger Thomas.

“Vem ska jag tro på” kom till 
efter mordet på Olof Palme.
- Jag gick förbi mordplatsen 
en timme efter mordet, men 
fattade inte riktigt vad som 
hänt. Tillsammans med några 
kamrater skulle vi ut och dansa, 
först när jag kom hem och slog 
på min gamla TV förstod jag. 
Låten handlar om den stora sorg 
och förlamning som hela Sverige 
kände efter mordet.

Under årens lopp har det blivit ett 
tjugotal skivor och cirka 300 låtar 

för den produktiva artisten.
- Jag är produktiv och fokuserad när 

jag skriver, går in i en egen bubbla, 
och är kanske inte så social under 

tiden, säger Thomas.

Just nu pågår arbetet med en ny skiva. 
Den här gången på engelska.

- Den blir förhoppningsvis klar till hösten och 
kommer att handla om den snabba tekniska 
utveckling vi befinner oss i. 

Under sommaren åker Thomas runt och spelar 
på olika ställen i vårt land.
- Det blir besök på många fantastiska platser 
i Sommar-Sverige, på festivaler och vanliga 
konsertarenor.

Lördag 28 juli kommer Thomas till Oxelösund 
och Visor Vid Vattnet, tillsammans med Mats 
Westling, Anna Källdén och Mercury Boys.
- Det ska bli jättekul! Det blir en meny av kända 
Thomas Di Leva hits, en fantastisk stämning, 
och kanske till och med lite allsång. Ambitionen 
är att man ska gå ifrån konserten mycket 
inspirerad och känna att allt är möjligt, avslutar 
Thomas Di Leva vårt samtal.

TEXT & FOTO:TORBJÖRN DAHLSTRÖM
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”Jag lärde mig att  aldrig ge upp”
“En konsert för livet”
I september 2015 anordnades en helkväll 
i Globen för att hjälpa flyktingar. Närmare 
40 musiker och komiker uppträdde ideellt 
och alla intäkter gick till FN:s flyktingorgan 
UNHCR, för att hjälpa till i flyktingkrisen vid 
Medelhavet.

Thomas Di Leva var bortrest och kunde inte 
medverka i Globen. När han kom hem ringde 
han och frågade om vi inte kunde arrangera 
något i Nyköping med samma ändamål.

Tillsammans med Erik Gadd, The Moniker, 
Anna Bromée och Caxton Njuki resulterade 
Thomas initiativ i en fullsatt S:t Nicolai 
kyrka, en kväll i november samma år. 

Bilden är från konserten i kyrkan och 
förutom Thomas ser ni Anna Bromée, Caxton 
Njuki och musikerna Henrik Olsson, Marcus 
Losbjer och Lasse Svensson.

/Torbjörn Dahlström

Visor Vid Vattnet
Lördag 28 juli, 18.00 • Femöre Kanal • Oxelösund

Mediamix Event & Media presenterar

Mats WestlingThomas 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

Köp din biljett 
i juni, pris 200:-

Pris från 
1 juli: 250:-
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”Musiken har alltid 
hjälpt mig förstå livet”

”Människor är
som noter som 

tillsammans kan 
bilda en symfoni”

Musiken har alltid haft en självklar 

plats i Anna Källdéns liv.

- Mamma sjöng jazzlåtar hemma 

i köket och pappa lyssnade på 

klassisk musik i sin ateljé. Jag ville 

vara med överallt där något hände.

Ibland krockade hennes olika in-

tressen. När en orkester-repetition 

var samtidigt som fotbollsträningen 

så fick hon ett råd av sin far som 

blev en ledstjärna för henne.

- Musik kan du hålla på med hela 

livet, tänk på det, sa han med 

eftertryck. 

Redan som 16-åring började hon 

på Kapellsbergs Musikskola i Här-

nösand med tvärflöjt som huvudin-

strument.

- Jag minns speciellt när jag spe-

lade soloflöjt a cappella i Domkyr-

kan. Det var mäktigt! 

 

Några år senare i Stockholm sjöng 

hon in demoversioner av sånger 

för skivbolaget ”Little Big Apple”, 

fick skivkontrakt och spelade 

in i ”GlenStudios”, med Bruno 

Glenmark. 

- Du har en fantastisk 

röst, men du behöver 

ändra klädstil, gå 

ner i vikt och fixa 

en bättre image, 

sa skivbolagsdirek-

tören Billy Butt, till 

mig. Det resulterade 

i att jag fick anorexi 

och orkade inte sjunga. 

En morgon läste Anna i en annons 

att två gitarrister sökte en sånger-

ska till ett arbete utomlands. 

- Jag sökte, fick jobbet, avbröt 

skivkontraktet och uppträdde på 

Cypern i nästan två år. Väl hemma 

i Sverige turnerade jag med ett 

dansband, inte en musikgenre jag 

gillar, men det var ett jobb där jag 

fick sjunga.

 

Hennes syster ringde från en jazz-

klubb på Madeira. 

- Kom hit, sa hon. Du kommer 

att älska det! Sagt och gjort, jag 

köpte en flygresa dagen efter och 

uppträdde redan första kvällen och 

sedan 5 kvällar i veckan, och med-

verkade senare i den stora showen 

på Casino da Madeira.

När Anna kom till Sverige igen 

sjöng hon främst sina egna svens-

ka texter på kända jazzlåtar på 

Nalen, Mosebacke och Fasching.

- Jag uppträdde med bl a Ronnie 

Gardiners trio och Hector Bingerts 

Kvartett och uppträdde på Stock-

holms Vattenfestival med mitt egna 

band Annas Bungy Jam – elastisk 

musik. Tre CD-skivor och en musik-

teatermonolog finns bevarade.

Förutom musik så har filosofi, 

poesi och pedagogik alltid varit 

centralt för Anna. 2003 flyttade 

hon till Nyköping och köpte Lasät-

ter med en kollega. 

- Vi skapade en kursgård för kom-

munikation och ledarskap, där jag

tonsatte föreläsningar och blev en 

talare som sjunger.

Musiken har alltid hjälpt 

Anna förstå livet och de 

människor hon mött i 

olika sammanhang.

- Musik får ord att 

landa rätt i hjärtat så vi 

kan lyssna på oss själva 

inifrån, det är därför jag 

använder musik i mina föreläsningar.

Anna har inte slutat sjunga jazz, 

men har nu komponerat ny musik i 

en annan genre

- Det känns mycket inspirerande 

och spännande, avslutar Anna.

Anna Källdén uppträder och 

premiärspelar sina nya låtar på 

Visor vid Vattnet i Oxelösund 

lördag 28 juli.

”Anna 
premiärspelar 

sina nya låtar på 
Visor Vid Vattnet 
lördag 28 juli”

Namnlöst-9   1 2018-06-04   13:25

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM
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Vi spelar musik man blir glad av!
De är vana att stå bakom artister 
som Uno Svenningsson, Patrik 
Isaksson, Shirley Clamp och 
Thomas Di Leva.
- Jag kände att det vore kul att göra 
något eget, säger Lasse Svensson, 
en av initiativtagarna till bandet 
Mercury Boys. Jag snackade 
med Anders Lundström, musiker, 
låtskrivare och producent och 
några andra musiker som vi brukar 
spela med. Alla var på från första 
stund.

Musiken bandet valde att spela var 
en modern version av country.
- Det kändes rätt från första 
repetitionen, fortsätter Lasse. 
Alla i bandet har en gedigen 
bakgrund inom musikens värld och 
Anders Lundström, vår sångare, 
har dessutom en fantastisk 
country-röst.

I sommar kommer Mercury Boys 
att spela sin musik på ett antal 
platser runt om i landet. Lördag 28 
juli kommer de till Oxelösund och 
Visor Vid Vattnet. Jocke Niehoff, Henrik Olsson, Lasse Svensson, Anders Lundström, och Hasse Sjölander bildar Mercury Boys
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ANNONS

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00. Har öppet under juni, juli, augusti: (helgfria) må, tis, ons, tors mellan kl 9-12. 
Kyrkogårdens exp. Kyrkogårdsv 4, 0155-29 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.

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

Familjefrukostar i 
församlingshemmet 

29/6, 6/7, 13/7 kl 9-11

kostnad 20:-/vuxen

Gudstjänster
24/6 Mässa kl 11:00 – Johannes Döparens dag. Ingvar Lindetun, Bengt Fridén. 
27/6 Finsk andakt kl 13:15 
1/7 Familjemässa, Högsten kl 11:00 – Apostladagen Ingvar Lindetun, Maria Rasmussen, 
Gunilla Östberg, Therese Cambrant Berg. 
Avresa: Båtarna avgår från Läget kl 9, Hemresa: kl 13. Obs alla barn ska ha flytväst! Finns att 
hyra på Koordinaten. Vid regn ställs båtresan in och mässan blir istället i S:t Botvid kl 11. 
4/7 Finsk andakt kl 13:15 
8/7 Mässa kl 11:00 – 6 e. tref. Sebastian Söderberg, Irina Söderberg. 
11/7 Finsk andakt kl 13:15 
22/7 Mässa kl 11:00 – 8 e. tref. Sebastian Söderberg, Irina Söderberg. 
29/7 Mässa kl 11:00  – 9 e. tref. Mattias Bähr, Bengt Fridén, Eva Henriksson.
”Söndagsöppet” från kl 12. 
5/8 Mässa kl 11:00  – 10 e. tref. 
Mattias Bähr, Irina Söderberg. 
12/8 Mässa kl 11:00  – 11 e. tref. 
Catharina Carlsson, Maria Rasmussen. 
19/8 Mässa kl 11:00  – 12 e. tref. Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen. 
22/8 Morgonmässa kl 8:30 
26/6 Mässa kl 11:00  – 13 e. tref. Mattias Bähr, Bengt Fridén, Gunilla Östberg. 

Sommarutställning i 
S:t Botvids kyrka
Kyrkans målargrupp ställer ut sina 
alster fram till och med 26/8. 

Detta gäller också den som ska 
döpas, han eller hon är oändligt 
älskad av Gud och dopet är tecknet 
på att Gud vill vara med människ-
an genom hela livet. 

Den yngste som jag döpt var bara 
två dagar gammal och den äldsta 
83 år- ja dopet kan ske när som 
helst. Är du stor att du själv kan 
svara säger jag/prästen till dig 
”vill du döpas till denna tro och 
vara en del av Kristi världsvida 
kyrka?”. Är det ett litet barn som 

Nä? Javisst! Såklart!
Det är många tankar som kommer 
när man börjar planera inför ett 
dop eller en vigsel. Efter att arbe-
tat 18 år som präst med mängder 
av samtal inför dop och vigslar vet 
jag att de kan se så olika ut. 

Det kan vara mycket folk eller bara 
några få deltagare. Gudstjänsten 
kan vara planerad i minsta detalj 
eller så släpper man detaljplane-
ringen och bara ”hänger på ”. 

Dop eller vigsel är inget svårt eller 
krångligt – det handlar om tack-
samhet, kärlek och Guds välsignel-
se. Att det finns någon som älskar 
mig för just den jag är med mina 
skavanker och brister men också 
med allt det goda som jag gör. 

Det kan vara min partner som jag 
vill gifta mig med men det handlar 
också om hur Gud ser på dig och 
mig – vi är oändligt älskade! 

inte kan svara för sig själv ställer 
jag frågan till föräldrarna. 

I Vigseln ställs ju också en fråga 
”Vill du taga NN till din hustru/
maka/man/make och älska ho-
nom/henne i nöd och lust?” Även 
där behöver det jakande svaret 
höras. Svaret är viktigt för att 
ingen skall bli tvingad till dop eller 
vigsel det sker av fri vilja. Det är 
också Guds mening med våra liv 
att ingen ska tvingas till något.  
Det är som med kärleken man kan 
aldrig tvinga någon att älska en 
annan människa utan det är något 
som uppkommer och bara kan tas 
emot.  

Men var kan man döpas? Vi har 
två vackra kyrkor i församlingen 
S:t Botvid där de målade glasen 
förändrar färgerna i kyrkorummet 
på ett fantastiskt sätt under dagen 
eller Stjärnholms kyrka som 

25/6 17-19 Grilli- ja lauluilta 
seurakuntakodin alakerrassa. 
Maria Rasmussen.
4/7 17-19 Grilli- ja lauluilta 
seurakuntakodin alakerrassa. 
Maria Hedlund. 
10/7 17-19 Grilli- ja lauluilta 
seurakuntakodin alakerrassa. 
Jani Kenttälä.
27/6, 4/7, 11/7 13:15 
Hartaushetki lounasaikaan 
S:t Botvidin kirkko
26/6, 3/7, 10/7 9.30 
Kesäkahvila Sjötångenissa.
27/6, 4/7, 11/7 9.30 
Kesäkahvila Björntorpissa.
22/8 17-19 Suomenkielisen 
kirkkokuoron harjoitukset 
St.Botvidissa
Ke 27/6 Kesäretki Norrkö-
pinkiin. Lähtö kirkolta 15.30. 
Ilmottautuminen.
24-26/8 Perheleiri Missmyrassa. 
Viim. Ilm. Pv. 27/6.

befinner sig i en lantlig idyll med 
hästar in på knuten. Vi har också 
en fin skärgårdsmiljö som man 
kan ha dop och vigsel. 

Visst är platsen viktig men det 
viktigaste är ju vårt ja – såklart!

Mattias Bähr
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OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00. Har öppet under juni, juli, augusti: (helgfria) må, tis, ons, tors mellan kl 9-12. 
Kyrkogårdens exp. Kyrkogårdsv 4, 0155-29 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.

Följ och gilla oss på Facebook!

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

LEDIGA LOKALER

NYKÖPING

Kontorslokal
300 kvm

Lördagen 27 Augusti 
kl 10.00-15.00 i Fiskehamnen på Femöre

Femöredagen

	Fisketävling
	Musikunder-
 hållning
	Marknad och Loppis

	Rundturer med  
 våra veteranbåtar
	Tändkule-
 motorer mm.

Femöre 
Rökeri

Arrangör: Fiskebåtens Vänner

Lördag 25 augusti
10.00-15.00 i Fiskehamnen på Femöre

Lördagar kl 18.00 Fri entré, med frivillig kollekt som går till 
Gungbrädan/Räddningsplankan.

30 juni  Stjärnholms kyrka – 3 x Rasmussen.  
7 juli  Frösängskapellet – Sofia Hertz, Calle Hellström & 
 Irina Söderberg. 
14 juli  Frösängskapellet – ”Dragspelsmagi” med 
 Kallis Bengtsson. 
21 juli  Frösängskapellet – ”Sommarkonsert med klarinett &  
 piano” med Mikael Börresen & Walter Berggren. 
28 juli  Frösängskapellet – Andrej Nikolaev, fiol & 
 Joakim Lundstöm, gitarr.  
4 aug Stjärnholms kyrka – Christine Ankarswärd & 
 Helena Wanrud.

 

Musik i Sommarkväll

Söndagen 1 juli. Avresa: Båtarna avgår från Läget kl 9, Hemresa kl 13.
Obs alla barn ska ha flytväst! - finns att hyra på Koordinaten. 
Vid regn ställs båtresan in och mässan blir istället i S:t Botvid kl 11.
 

 

Familjemässa, Högsten

Foto: Julia Thollander

1/7
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Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

www.tandlakareherbring.se

ÄR DU PENSIONERAD
MÅLARE? RING OSS!
Spännande uppdrag, trevliga 
kollegor och schyssta villkor! 
Jobba extra med måleri.

0155-400 409 | nykoping@veteranpoolen.se

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

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

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Salming
2-pack 299:-/349:-
Finns i bomull 
och Bamboo

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

 på semesterapoteket
Billigaste på köpet. Rek. pris 29-349:-/st
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OXELÖSUND
Hundens Dag 22/9
- favorit i repris

För tredje året i rad arrangerar 
Oxelösunds Brukshundsklubb 
tillsammans med Oxelösunds 
Centrumförening Hundens dag 
på Järntorget. Förra året slöt 700 
människor och 500 hundar upp!

Boka redan nu in årets Hundens 
Dag i almanackan, den 22 
september mellan klockan 10.00 
och 14.00. Du kan både titta på 
och – för dig som vill – prova på 
Rallylydnad, Nosework, Agility, 
Lydnad. Självklart upprepar vi den 
populära utställningen där barn 
får ställa ut sina mjukishundar och 
vinna priser. Precis som förra året 
har vi ett lotteri med fina priser 
som handlarna i Oxelösund har 
skänkt!

Träffa också många intressanta 
utställare på torget. Alla program-

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

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

Vi fixar ditt 
ID- och

körkorts-
foto!

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

2990:-

punkter är inte spikade ännu 
men vi lovar att det blir många 
spännande överraskningar!

Och som vanligt avslutas det 
hela med en hundparad där vi 
hoppas på att också i år få se 
många av Oxelösunds hundraser 
representerade. 

Passa också på att prata med oss 
från Oxelösunds Brukshundsklubb 
så berättar vi hur kul vi har det i 
klubben. Även om det kallas för 
brukshundsklubben så är det 
långt ifrån bara brukshundar som 
tränar vid klubbstugan. Här träffar 
du olika blandraser, Shettlands 
Sheepdog, taxar med flera. 

Välkomna önskar Oxelösunds 
Brukshundsklubb med stöd av 
Oxelösunds Centrumförening.

Foto: Katrin Ljungberg



En heldag i Oxelösund 
för hela familjen
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Foto: Katrin Ljungberg

Koordinaten i samarbete med 
lokala föreningar och företag, 
kommer att denna dag anordna en 
heldag med aktiviteter, musik och 
underhållning för hela familjen. 
Vi vill visa upp Oxelösund från sin 
allra bästa sida, där vi en hel dag 
tillsammans bara njuter och har 
roligt. 

Oxelösund är en vacker skärgårds-
stad, av den anledning har vi valt 
att lägga denna dag runtomkring 
restaurang Läget. Hela området 
ska fyllas med aktiviteter, för alla 
åldrar. Vi kommer att ha en scen, 
där det kommer att vara både 
musik och underhållning. Vi jobbar 
i dagsläget på att skapa roande 
tävlingar, som ni inte vill missa. 
Närheten till centrum gör att det 
gör att det är lätt att ta sig dit, 
Lionståget, turisttaxi, cykel eller en 
härlig promenad. 

18 augusti 2018. Boka denna dag i kalendern redan nu, för detta 
vill ni inte missa!

Restaurang Läget kommer ha öppet 
hela dagen och erbjuda god mat 
och dryck, glassförsäljning men 
även trubadur på kvällen. 
Oxelösund är fantastiskt beläget 
vid havet och naturen  och det vill 
vi visa alla, att vår stad är underbar 
att bo i och även besöka.  

Vi vill att man ska känna en stolthet 
över vår vackra stad, så vi hoppas 
att vi kan skapa ett återkomman-
de evenemang som man ser fram 
emot varje år. Vi är alla en del av 
Oxelösund, människorna gör Oxelö-
sund vackert, vi gör Oxelösund!

Vi önskar er alla varmt välkomna 
till en rolig och underhållande dag! 
Och vi håller alla tummar vi har på 
att solen skiner på oss även denna 
dag!

18/8

På gång i Oxelösund
Läs mer på visitoxelosund.se

Fotbollsturnering
Ramdalens IP 6 juli 12.00 – 20.00
För barn och ungdomar 6-15 år.  
Läs mer på visitoxelosund.se

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

facebook.com/
visitoxelosund

instagram.com/
visitoxelosund

Sörmländska bilder
Fotoutställning
Koordinaten 16 juni – 31 juli
Tre sörmländska proffsfotografer, Lina 
Nydahl, Dan Crona och Gunta Podina, 
ställer ut tillsammans i Galleri O och 
Galleri K på Koordinaten i sommar. 
Bland fotografierna finns landskap, 
porträtt och djurmotiv, alla med 
anknytning till vårt landskap.

Koordinaten 18 juni – 21 augusti 
13.00 – 16.00 
För elever i årskurs F-9 i Oxelösund. 
Läs mer på visitoxelosund.se

Skärgårdsmuseets trädgård, 
Gamla Oxelösund 14 – 29 juli
Gammal kärlek rostar aldrig... Eller 
gör den det? Nyskriven pjäs som 
innehåller bortglömd och nyvunnen 
kärlek, pengar, lögner i alla dess färger, 
missförstånd i parti och minut, samt 
mycket sång och musik. 
Arr: Skärgårdsmuseet

Folklustspel

Biljettsläpp för höstens 

konserter på Koordinaten! 
Programmet kommer snart på 

visitoxelosund.se  

10/8

Öppet lokstall
Oxelösunds Lokstall 1 juli 11.00–15.00 
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg 
visar upp sina samlingar. I lokstalls-
kaféet serveras kaffe, korv och fika-
bröd. Visning av fordonssamlingen 
och miniutställning. Rälsbusstrafik 
mellan Oxelösund och Nyköping. 
Även 5 augusti och 2 september. 

Teaterveckor
Koordinaten 9 – 20 juli
För ungdomar 10-15 år.  
Läs mer på visitoxelosund.se
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Prismanhuset

Ny förskola/skola

Snart tas första spadtagen för nya förskolan/skolan. Det är ett av 
kommunens största projekt någonsin. 

- Vi har gjort en partnerring tillsammans med NCC och startat detalje-
ringsprojekteringsarbetet, säger Johan Persson, kommunchef.

De förberedande markarbetena beräknas starta i augusti, vilket innebär att 
då kommer det börja synas. Den nya förskolan och skolan är beräknad för 
520 barn och elever.

Sjöfartsmuseet öppnade för säsongen den 2 juni 2018 med bl a Klubb 
Maritims skärmutställning om Oxelösunds hamnchefer. Då passade släk-
ten Källman på att samla en del av Gustaf Källmans barnbarns barn. 

T o m barnbarns barnbarn och barnbarns barnbarns barn var represen-
terade. Gustav Källman var Oxelösunds första hamnchef. (Se artiklar i 
Magasinet November och december 2017. www.media-mix.nu)

- Vi var närmare 40 personer (inkl respektive) som tittade på utställning-
en, minglade och sedan avnjöt en italiensk buffé ute i skuggan av museet, 
berättar Christina Hjalmarsson. Det var många tillresta och vi var ett 
flertal som aldrig tidigare hade träffats. Det var en mycket varm dag med 
strålande sol och alla var mycket glada och tacksamma för släktmötet i 
Oxelösund.

Släktträff i Oxelösund

Grattis Emanuel Fröberg

Det finns ett stort behov av trygghetsboende med nära till service sam-
tidigt som Prisman-huset vid torget behöver åtgärdas. Kustbostäder har 
börjat skissa på hur man skulle kunna kombinera bostäder och lokaler. 
Bilden visar hur det såg ut innan nuvarande Prismanhuset byggdes.

Tidningen Företagarna har listat landets främsta företagidéer från unga 
företagare. 103 spännande företag som drivs av ungdomar i ålder upp 
till 30 år har uppmärksammats. 

I Sörmland har Emanuel Fröberg, 19 år från Oxelösund, med företaget 
Keep Up Agency och Mattias Oscarsson, 28 år från Nyköping, med företa-
get Bemondo utsetts.

- Jättekul, säger Emanuel Fröberg, och en bekräftelse för mig att min affär-
sidé håller. Det känns bra, dessutom är det kul att hävda sig i konkurrensen 
med andra ungdomar upp till 30 år.

Emanuel driver en kommunikationsbyrå inom sociala medier. 
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ANNONS

Sommarhämtning
varje vecka

ANNONS

Sortera även under sommaren

Sommarhämtning!
Vi hämtar dina sopor varje vecka 
under sommaren. 

Trevlig sommar!

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

Ute med båten?
Nu har det blivit lättare att återvinna 
när du är ute på sjön. Du kan sorte-
ra ut glas och metall, på vissa ställen 
också engångsgrillar och pantflaskor, på 
följande platser: Jogersö, Ramdalshamnen, 

Kanalen- Stenvik, Gästham-
nen, Östersviken, Västra 

Femöre, Södra 
Femöre och Sandvi-

ken. Det här gör vi 
för att få en bättre 
natur i skärgår-
den och vid våra 
badplatser.

Sommarholkar
För att underlätta sortering under som-
maren testar vi med så kallade Som-
marholkar bland sommarstugeområ-
dena. Här kan du hämta nya biopåsar 
så du kan hålla igång din sortering av 
matavfall även under sommaren. Som-

marholkar finns nu på prov i Sandviken, 
Vivesta gård, Jogersö koloni, Lastudden 

och vid Djursvik.

Sommarhämtning varje vecka
Som ett led i att förenkla Oxelösundar-
nas vardag hämtar vi hushållssopor 
hos våra villa- och radhuskunder 
varje vecka under sommaren.

Utbyggd  ÅVC med plats 
för mer sortering

Återvinningscentralen har byggts ut 
dels för att få ett bättre bilflöde men även 
för att få plats med en utökad sortering. 
Till exempel kan du nu bättre sortera 
ut plast, för att på så sätt ytterligare 
öka möjligheten till återanvändning av 
plasten.

Oxelö Energi jobbar med att utöka möjligheterna till 
sortering och genom det förenkla vardagen för Oxelö-
sundarna. Vi hoppas på sätt kunna minska mängden 
avfall som går till förbränning.

Plats med utökad sortering av avfall.

Under sommaren hämtar vi dina 
sopor varje vecka från 9 juli till 
19 augusti.

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

Intresserad av 
solceller?

Vi säljer solcellspaket för fritidshus, villor, 
bostadsrättsföreningar och företag i 
Oxelösund.

- Vi har ofta fått frågan om varför 
vi inte har en plats där det går att 
lämna saker, som sen andra, om 
de hittar något användbart kan ta 
med sig, berättar Patrik Anders-
son, ansvarig för renhållningen på 
Oxelö Energi. 
- Möjligheten att lämna in saker 
har ju funnits länge via till exem-
pel Myrorna. Att nu ge besökarna 

Återbruk öppnat i Oxelösund
tillfälle att även kunna ta med sig 
saker via Återbruket känns väldigt 
roligt. Reaktionerna från besökar-
na har varit positiva och många 
saker har redan hittat nya ägare.

- I Återbruket tar vi  emot allt från 
porslin, prydnadsföremål, hus-
geråd, cyklar, hemelektronik till 
möbler. Det ska dock vara hela 

Sedan ett par veckor tillbaka är det nya Återbruket i gång på återvinningscentralen i Oxelösund. Här kan du lämna det du inte längre 
behöver och kanske istället ta med något annat du saknat.  

och funktionsdugliga saker som 
lämnas. Det kan till exempel vara 
en byrå du inte längre vill ha men 
som är hel och fin, eller kanske en 
cykel barnen har vuxit ifrån. Perso-
nalen kommer se över utbudet och 
rensa ut sådant som i stället bör 
kastas. Från Återbruket kan pri-
vatpersoner välja att ta med saker 
som de vill ha utan kostnad.

Benjamin Lännström har huvud-
ansvaret för Återbruket

Vill du veta mer om solceller 
och solcellspaketen? 

Kontakta Oxelö Energi via mail, 
nils.ronnkvist@oxelosund.se 
eller på telefon 0155-388 40.

- Skridskor, hjälmar, skateboard 
och vissa leksaker är sådant 
som är populärt just nu. Att det är 
kostnadsfritt att ta med sig saker 
uppskattas av många och vi ser 
en miljövinning genom att av-
fallsmängderna minskar, avslutar 
Patrik.

Många saker har redan hittat nya ägare via Återbruket på Föreningsgatan 43
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www.oxelosund.se

”Runt större  
delen av ön finns 
härliga klippor.

Ta ett dopp!
I Oxelösund är det aldrig långt till en badplats och i utbudet finns platser  
som passar alla önskemål. Var vill du helst ta ett svalkande dopp i havet?  
Här finns långgrunda sandstränder, klippor att solbada på, bryggor och hopptorn 
att kasta sig ifrån och lugna skärgårdsöar med både skog och strand.

Stenviksbadet
På behagligt gång- eller cykelavstånd 
från centrum och gästhamnen ligger 
Stenviksbadet – ett litet och lättillgängligt 
familjebad med en mindre sandstrand, 
gräsytor, bryggor och klippor. Här finns 
både lekplats och toalett. Ta gärna med 
en picknickkorg, eftersom det inte finns 
någon servering i anslutning till badet.

Beten och Äspskär
I Oxelösunds skärgård finns många öar 
med härliga klipp- och strandbad. Gör 
en badutflykt till den lilla vackra ön Beten 
och upptäck dess fantastiska finkorniga 
sandstrand. Eller åk till Äspskär för att 
bada från utmärkta klippor och uppleva 
dess härliga natur med stora ekbackar. 
Till båda öarna kommer du med egen båt 
eller med turbåten M/S Fiskeskär, som 
går dagligen från Oxelösunds gästhamn 
under sommaren. Se bara till att packa 
ordentligt med mat och dryck, på dessa 
öar finns ingen kiosk. Däremot finns det 
grillplats, torrdass och bänkar med bord. 
För den som vill går det också utmärkt 
att övernatta i vindskydden, som finns på 
både Beten och Äspskär.

Jogersö
Jogersö havsbad är Sörmlands största 
havsbad och ligger på smidigt cykel- eller 
bilavstånd från centrum och gästhamnen. 
Badet ligger naturskönt med långgrund 
och barnvänlig sandstrand och klippor, 
med ett separat hundbad lite längre bort. 
På Jogersö hittar du alla bekvämligheter 
för att tillbringa en hel dag på stranden – 
det finns toaletter och ett litet strandcafé 
med glass och enkla smårätter. Här finns 
också Jogersö Restaurang och  konferens 
ett stenkast från havet. För dig som  
gillar att röra på kroppen finns hopptorn, 
beachvolleyplan, minigolf, en liten lek-
plats, kanot- och kajakuthyrning, motions-
spår och en stor gräsyta för fotboll, kubb 
och lek.

Femöre
Femöre är en mycket populär ö bland så-
väl lokalbor som turister. Här kan du hitta 
en egen klippa att sola och bada vid med-
an du njuter av den slående utsikten mot 
horisonten. Runt större delen av ön finns 
härliga klippor, varav några av de mest 
lättillgängliga ligger på Västra Femöre och 
kring Femörehuvud. Om du är hungrig 
kan du ta dig till det välbesökta  matstället 
Skärgårdsvåfflan, som ligger vackert in-
bäddat bland tallar precis intill havs kanten 
och har en egen liten sandstrand. På 
andra sidan ön ligger Femöre Marina och 
den populära restaurangen Sailor Kickis. 
Där kan du avrunda bad utflykten med att 
äta goda fisk- och skaldjursrätter samtidigt 
som du blickar ut över puttrande fiske-
båtar och stora fartyg. Till Femöre tar du 
dig till fots, på cykel eller med bil via den 
lilla bron som går över Femöre kanal. Det 
är fyra kilometer från Oxelösunds centrum 
till öns sydligaste del, Femörehuvud.

Vivesta Havsbad
Badet ligger vackert placerat vid en lugn 
havsvik nära Stjärnholms slott, en halvmil 
från centrum. Vid badet finns både en liten 
mysig sandstrand och klippor att bada ifrån, 
samt fina gräsytor där du kan sola eller 
leka. Om du tröttnar på att bada kan du ta 
en promenad i omgivningarna, som erbju-
der fin natur och vacker utsikt över viken.

Psst! 
Bonustips: Klipporna vid 
Kattberget i Danvik är en 
solklar favorit för många 

oxelösundare.
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”Runt större  
delen av ön finns 
härliga klippor.

Ta ett dopp!
I Oxelösund är det aldrig långt till en badplats och i utbudet finns platser  
som passar alla önskemål. Var vill du helst ta ett svalkande dopp i havet?  
Här finns långgrunda sandstränder, klippor att solbada på, bryggor och hopptorn 
att kasta sig ifrån och lugna skärgårdsöar med både skog och strand.

Stenviksbadet
På behagligt gång- eller cykelavstånd 
från centrum och gästhamnen ligger 
Stenviksbadet – ett litet och lättillgängligt 
familjebad med en mindre sandstrand, 
gräsytor, bryggor och klippor. Här finns 
både lekplats och toalett. Ta gärna med 
en picknickkorg, eftersom det inte finns 
någon servering i anslutning till badet.

Beten och Äspskär
I Oxelösunds skärgård finns många öar 
med härliga klipp- och strandbad. Gör 
en badutflykt till den lilla vackra ön Beten 
och upptäck dess fantastiska finkorniga 
sandstrand. Eller åk till Äspskär för att 
bada från utmärkta klippor och uppleva 
dess härliga natur med stora ekbackar. 
Till båda öarna kommer du med egen båt 
eller med turbåten M/S Fiskeskär, som 
går dagligen från Oxelösunds gästhamn 
under sommaren. Se bara till att packa 
ordentligt med mat och dryck, på dessa 
öar finns ingen kiosk. Däremot finns det 
grillplats, torrdass och bänkar med bord. 
För den som vill går det också utmärkt 
att övernatta i vindskydden, som finns på 
både Beten och Äspskär.

Jogersö
Jogersö havsbad är Sörmlands största 
havsbad och ligger på smidigt cykel- eller 
bilavstånd från centrum och gästhamnen. 
Badet ligger naturskönt med långgrund 
och barnvänlig sandstrand och klippor, 
med ett separat hundbad lite längre bort. 
På Jogersö hittar du alla bekvämligheter 
för att tillbringa en hel dag på stranden – 
det finns toaletter och ett litet strandcafé 
med glass och enkla smårätter. Här finns 
också Jogersö Restaurang och  konferens 
ett stenkast från havet. För dig som  
gillar att röra på kroppen finns hopptorn, 
beachvolleyplan, minigolf, en liten lek-
plats, kanot- och kajakuthyrning, motions-
spår och en stor gräsyta för fotboll, kubb 
och lek.

Femöre
Femöre är en mycket populär ö bland så-
väl lokalbor som turister. Här kan du hitta 
en egen klippa att sola och bada vid med-
an du njuter av den slående utsikten mot 
horisonten. Runt större delen av ön finns 
härliga klippor, varav några av de mest 
lättillgängliga ligger på Västra Femöre och 
kring Femörehuvud. Om du är hungrig 
kan du ta dig till det välbesökta  matstället 
Skärgårdsvåfflan, som ligger vackert in-
bäddat bland tallar precis intill havs kanten 
och har en egen liten sandstrand. På 
andra sidan ön ligger Femöre Marina och 
den populära restaurangen Sailor Kickis. 
Där kan du avrunda bad utflykten med att 
äta goda fisk- och skaldjursrätter samtidigt 
som du blickar ut över puttrande fiske-
båtar och stora fartyg. Till Femöre tar du 
dig till fots, på cykel eller med bil via den 
lilla bron som går över Femöre kanal. Det 
är fyra kilometer från Oxelösunds centrum 
till öns sydligaste del, Femörehuvud.

Vivesta Havsbad
Badet ligger vackert placerat vid en lugn 
havsvik nära Stjärnholms slott, en halvmil 
från centrum. Vid badet finns både en liten 
mysig sandstrand och klippor att bada ifrån, 
samt fina gräsytor där du kan sola eller 
leka. Om du tröttnar på att bada kan du ta 
en promenad i omgivningarna, som erbju-
der fin natur och vacker utsikt över viken.

Psst! 
Bonustips: Klipporna vid 
Kattberget i Danvik är en 
solklar favorit för många 

oxelösundare.
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Här finns långgrunda sandstränder, klippor att solbada på, bryggor och hopptorn 
att kasta sig ifrån och lugna skärgårdsöar med både skog och strand.
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Stenviksbadet – ett litet och lättillgängligt 
familjebad med en mindre sandstrand, 
gräsytor, bryggor och klippor. Här finns 
både lekplats och toalett. Ta gärna med 
en picknickkorg, eftersom det inte finns 
någon servering i anslutning till badet.
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med härliga klipp- och strandbad. Gör 
en badutflykt till den lilla vackra ön Beten 
och upptäck dess fantastiska finkorniga 
sandstrand. Eller åk till Äspskär för att 
bada från utmärkta klippor och uppleva 
dess härliga natur med stora ekbackar. 
Till båda öarna kommer du med egen båt 
eller med turbåten M/S Fiskeskär, som 
går dagligen från Oxelösunds gästhamn 
under sommaren. Se bara till att packa 
ordentligt med mat och dryck, på dessa 
öar finns ingen kiosk. Däremot finns det 
grillplats, torrdass och bänkar med bord. 
För den som vill går det också utmärkt 
att övernatta i vindskydden, som finns på 
både Beten och Äspskär.

Jogersö
Jogersö havsbad är Sörmlands största 
havsbad och ligger på smidigt cykel- eller 
bilavstånd från centrum och gästhamnen. 
Badet ligger naturskönt med långgrund 
och barnvänlig sandstrand och klippor, 
med ett separat hundbad lite längre bort. 
På Jogersö hittar du alla bekvämligheter 
för att tillbringa en hel dag på stranden – 
det finns toaletter och ett litet strandcafé 
med glass och enkla smårätter. Här finns 
också Jogersö Restaurang och  konferens 
ett stenkast från havet. För dig som  
gillar att röra på kroppen finns hopptorn, 
beachvolleyplan, minigolf, en liten lek-
plats, kanot- och kajakuthyrning, motions-
spår och en stor gräsyta för fotboll, kubb 
och lek.

Femöre
Femöre är en mycket populär ö bland så-
väl lokalbor som turister. Här kan du hitta 
en egen klippa att sola och bada vid med-
an du njuter av den slående utsikten mot 
horisonten. Runt större delen av ön finns 
härliga klippor, varav några av de mest 
lättillgängliga ligger på Västra Femöre och 
kring Femörehuvud. Om du är hungrig 
kan du ta dig till det välbesökta  matstället 
Skärgårdsvåfflan, som ligger vackert in-
bäddat bland tallar precis intill havs kanten 
och har en egen liten sandstrand. På 
andra sidan ön ligger Femöre Marina och 
den populära restaurangen Sailor Kickis. 
Där kan du avrunda bad utflykten med att 
äta goda fisk- och skaldjursrätter samtidigt 
som du blickar ut över puttrande fiske-
båtar och stora fartyg. Till Femöre tar du 
dig till fots, på cykel eller med bil via den 
lilla bron som går över Femöre kanal. Det 
är fyra kilometer från Oxelösunds centrum 
till öns sydligaste del, Femörehuvud.

Vivesta Havsbad
Badet ligger vackert placerat vid en lugn 
havsvik nära Stjärnholms slott, en halvmil 
från centrum. Vid badet finns både en liten 
mysig sandstrand och klippor att bada ifrån, 
samt fina gräsytor där du kan sola eller 
leka. Om du tröttnar på att bada kan du ta 
en promenad i omgivningarna, som erbju-
der fin natur och vacker utsikt över viken.
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Bonustips: Klipporna vid 
Kattberget i Danvik är en 
solklar favorit för många 
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     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

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

ICA Kvantum önskar glad sommar!
Vi älskar glass!

Vi på ICA Kvantum ser fram emot en härlig sommar. Glass i olika former hör 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 med 11 olika 
sorter, 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.  Välkommen in!

Mjukglass Kulglass Il Primo

Välkommen tillbaka Tobias!

Vi hälsar Tobias Lindqvist välkommen 
tillbaka till ICA Kvantum. Efter tre år som 
egen företagare är han nu tillbaka i butiken.
- Jättekul och inspirerande. Det känns som 
att komma hem, samtidigt som det är en 
stor och spännande utmaning, säger Tobias.


