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Hela livet är fyllt av olika val...
Val av yrke, bostadsort eller partner. Några
exempel på alla de val vi gör i livet. Val som styr
vår vardag och formar våra liv. Det är inte alltid
lätt att välja. Plus och minus att lägga i de olika
vågskålarna. Det vi med säkerhet vet är att det
är lätt att vara efterklok. I efterhand, med facit i
hand, är det lätt att se om man valde rätt eller fel.
Nu stundar val av förtroendevalda till kommun,
landsting och riksdag. Debatten går het, och det är
inte alltid så enkelt att välja vem eller vilket parti
man ska rösta på. I det här numret ger de ledande
politikerna i vår region en vägledning om vilka de
viktigaste frågorna är för framtiden i Nyköping
och Oxelösund. Vi ger också en historik kring
förmånen att få göra sin röst hörd, genom att gå till
valurnorna. Det har inte alltid varit en självklarhet.
Vi möter också Jessica och Tora, som båda är
19 år och precis gått ut gymnasiet. Båda har sitt
yrkesverksamma liv framför sig, vi får ta del av
deras tankar inför valet, som förstagångsväljare.

Torbjörn Dahlström/Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare
Torbjörn Dahlström
070 433 433 2
tobbe@media-mix.nu
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Nyköping/Oxelösund. Läs i lugn och ro vad företrädarna för de ledande partierna vill med sin politik
i Nyköping och Oxelösund. Förhoppningsvis kan det
ge en vägledning till ditt val den 9 september.
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En riktig tygaffär!

En lång het sommar går sakta över i höstkänsla.
Personligen har jag njutit av det varma vädret, även
om jag lider med alla som drabbats till följd av
torkan.
Jag får en gång om året en påminnelse om hur
sårbart det är att vara beroende av vädret. Till
årets konsert “Visor VId Vattnet” i Oxelösund
hade jag valt ett senare datum för att vädersäkra
arrangemanget, efter noggranna studier av vädret
tidigare år. Som vanligt var det inte många som
köpt förköp, man avvaktade vilket väder det skulle
bli. Konsertdagen var vi tvungna att avbryta
soundcheck under eftermiddagen, det började
blåsa och regna...
Det blev några nervösa timmar innan vädret slog
om igen, och till sist blev det en varm och skön
kväll och cirka 400 personer bestämde sig för att ta
med sig picknick-korg och gå på konsert.
Jag vill tacka alla uppmuntrande röster som kom
fram och tackade för konserten och peppade
mig att fortsätta. Förutom glädjen över att jobba
med musik och upplevelser är det era röster
som ger mig belöningen för allt jobb och osäkra
förhållanden inför arrangemanget. Nu siktar vi på
10 års-jubileum om två år.

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

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

GardinRea!

ter

från 25:-/me

Välkomna!
Öppet:Vardagar 10-18, lördagar 10-14
Lunchstängt 13.30-14.30
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10
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Välkommen önskar George & Eli Tabib

Nu har vi öppnat för hösten!
Välkomna tillbaka rill din
kvartersrestaurang !
Öppet:
Måndag-fredag 16.00 - sent
Lördag 13.00 - sent
Boka bord: 0155-26 99 88, 070-60 68 650, info@crazycow.se
Brunnsgatan 41 A • Nyköping • crazycow.se

SOMMARREA MÄRKESBÅGAR!
Vi rensar lagret på ett stort antal utvalda märkesbågar! Passa på!

500:-

/st.

oavsett tidigare pris!

Gratis synundersökning
Synundersökningen avser glasögon och utförs av legitimerad optiker.
Inget köptvång. Intyg, recept remiss etc. debiteras.
Gäller t.o.m. 2018-08-26.

Boka en tid idag!

Värde 395:-

Boka din synundersökning enkelt på: www.glasogonmagasinet.se

Solglasögon
på köpet!
VÄLJ BLAND ÖVER 30 MODELLER!
Köp kompletta glasögon med ytbehandlingen
iProtection, så får du solglasögon med din
styrka på köpet! Kom in, så berättar vi mer!

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

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71

VÄRDE
UPP TILL:

2895:-

+ gratis synundersökning. Värde 395:-

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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Det förlovade landet
Tänk vad många olika sorters vägval vi kan göra
på vår resa genom livet och vart fjärde år är det
dessutom valår.
Ibland kan det verka som om vi inte har något val,
vilket gör att vi kan känna oss rätt valhänta. Många
av våra vardagliga val görs nog helt omedvetet
och om vi låter bli att välja är det också ett
val. Konsekvenserna av de omedvetna
valen märks oftast lite senare vilket gör
det svårare att begripa vilka gånger
man själv har valt eller valt bort
något.
Innan vi väljer att ta parti
för ett parti kan vi välja att
ta reda på lite mer om vad
de olika företrädarna har för
avsikter med sina åsikter för
det är ju de som kommer att
förestå oss i olika sammanhang.
Några väljer att använda retorik
för att få fram sina budskap och
rätt använt kan retorik vara som
ett vackert uppläggningsfat där
måltiden presenteras på ett smakfullt sätt, men det är ingredienserna
som står för näringsinnehållet. Oavsett
budskap eller måltid så blir vi vare sig
engagerade eller mätta om något bara låter
rätt eller ser gott ut. Att nå ut med sina budskap är
faktiskt mindre viktigt än att nå in.
Det finns många viktiga frågor att arbeta med,
men det vore bra om vi kan arbeta lite mer med svaren.
I varje dagordning skulle det kunna finnas en filosofisk
punkt som heter ”Övriga svar”, för punkten ”Övriga frågor”
finns ju redan. Retoriska frågor kräver dock inga svar. Att
filosofera med andra utan att behöva uppnå några direkta
resultat är kreativt och berikande och kan med fördel göras
av personer som inte känner varandra. Jag har tidigare arrangerat samtalsforumet ”Filosofika” i olika sammanhang,
ett upplägg där alla kan träna på att integrera sitt eget sätt
att tänka och tycka tillsammans med andra. Det brukar
resultera i att man vill lyssna mer.
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Det är härligt att lyssna på någon som verkligen
kan beröra oss berörda så att vi blir berörda på djupet.
Däremot händer det ibland att någon vill övertyga mig
om något och då upplever jag det som att de egentligen
vill ”övertygla” mig. Vissa verkar inte begripa att begrepp
kan upplevas som angrepp och då kan svaret bli
motangrepp fast man vill nå varandra. Nu
finns ju inte ordet ”övertygla” än, men
jag tror att ni kan gissa innebörden.
Vissa åsikter är ärvda och
precis som ärvda kläder så händer det förstås att de passar.
”En åsikt som baseras på en
insikt har större utsikt att nå
sin avsikt” är en aforism som
passar bra i detta sammanhang. Det är snart 10 år
sedan jag skrev den för att
förtydliga nyttan med att
ta reda på vilken insikt en
åsikt är född ur. Om det inte
finns någon insikt i botten så
är åsikten som ett träd utan
rötter som kan se ståtligt ut ett
tag innan det faller omkull.
För några år sedan reste jag
runt med en föreläsning som belyste vikten av att välja bland våra ord och
uttryckssätt, där orden Management och Engagement fanns med som exempel. För att utveckla vårt
land behövs förstås både förvaltning och engagemang. Do
you want to manage or engage? ”To be engaged” betyder både att vara engagerad och förlovad, men att lova
folket något före valet är inte att förlova sig med folket.
Det förlovade landet byggs av att vi alla engagerar oss för
vår gemensamma färd och välfärd och att vi vill väl även
för kommande generationer. En färd där vi far väl genom
livet och gör varandra en tjänst, en färdtjänst, en skjuts i
tillvaron som ger oss en glimt i örat.
Anna Källdén, Ordläkaren, info@ordlakaren.se

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

0771-350 350 | sormlandssparbank.se
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TEMA:VAL 2018

Kampen om rösterna

Snart är det val i Sverige, och dagens partipolitiker gör allt de kan för att
locka väljare. Det är där – mellan de olika partierna, blocken och ideologierna, som den största kampen står idag. Så har det inte alltid varit.
Under lång tid var fokus inte främst VAD man skulle rösta på, utan ATT
man faktiskt skulle få rösta.
Historian om Sveriges monarki sträcker sig tillbaka gott och väl tusen år,
och många av dessa år har det varit kungen som haft total makt över Sverige. Idén om att det skulle vara fler än kungen inblandade i rikets affärer,
den har dock funnits nästintill lika länge. År 1435 hölls ”Arboga möte”,
det som i efterhand ofta kallas Sveriges första riksdag. Det var dock först
vid Gustav Vasas riksmöten år 1527 och 1544 som en större del av samhället fanns representerat – dåtidens adel, präster, borgare och bönder.
Idag är kungens roll en annan. Som statschef är hans uppgift att representera Sverige och vara en samlande symbol för landet. Det är också
kungen som årligen öppnar riksmötet samt leder den konselj som sammanträder vid regeringsskifte. Han är även ordförande då Utrikesnämnden
träffas. Kungafamiljen har samma rösträtt som resten av Sveriges befolkning, men av tradition avstår de från att rösta.

Under 1900-talet genomfördes sedan ett antal förändringar inom rösträtt
och logistik kring valen, exempelvis: 1924: krav på fullgjord värnplikt
avskaffades. 1937: intagna på häkten och anstalter beviljades rösträtt. 1945: ny rösträttsålder, 21 år. 1948: Kraven på att ej vara försatt i
konkurs, omhändertagen av fattigvården eller under straffpåföljd slopades. 1965: ny rösträttsålder, 20 år. 1969: ny rösträttsålder, 19 år. 1970:
Gemensam valdag för riksdagsval och val till landstings- och kommunfullmäktige. Riksdagen fick 350 ledamöter. 1971: Tvåkammarsystemet övergavs och riksdagen fick en kammare. 1975: Rösträttsåldern 18 år senast
på valdagen trädde i kraft. Tidigare skulle gällande rösträttsålder ha uppnåtts året före valåret. 1976: Antalet ledamöter i riksdagen blev 349, efter
att valet 1973 gav ett jämnt resultat mellan blocken. Arbetet blev i princip
omöjligt och många beslut fick lottas i riksdagen. 1994: Mandatperioden
för riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige förlängdes till fyra år.
Än finns en hel del att fortsätta arbeta med – och vi har med rätta höga
krav på politikerna i dagens samhälle. På oss andra finns inga krav gällande politiskt engagemang, men förhoppningen är att så många som möjligt
i år nyttjar den rösträtt som tidigare förvägrats en stor del av befolkningen. Ta vara på dina rättigheter och gör din röst hörd!

Något vi tar för självklart idag är att faktorer som kön och inkomst är
ickefrågor när det kommer till rösträtt – men så har det givetvis inte alltid
varit. Enligt 1866 års riksdagsordning ägde endast manliga medborgare
med kommunal rösträtt och hög inkomst rösträtt till tvåkammarvalen –
detta innebar då omkring 6 % av Sveriges befolkning. År 1919 bestämdes
det att allmän och lika rösträtt skulle gälla för alla fyllda 23 år. Villkoren
som gällde var fullgjord värnplikt, inte försatt i konkurs, ej omhändertagen
av fattigvården eller under straffpåföljd. Detta innebar att kvinnor i Sverige
för första gången kunde delta i valet år 1921 – då även fem kvinnor valdes
in i riksdagen.

Folkets Hus, valupptakt 1988. Sittande på bordet är Anita Persson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Sörmland. Källa: Christer Marklund.
Fotograf: okänd, bild från Oxelösundsarkivet.

Vem får rösta?
I riksdagsvalet får man rösta om man är 18 år, svensk medborgare
och är/har varit folkbokförd i Sverige.
I landstings- och kommunval har du rösträtt om du är 18 år och:
• Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
• Medborgare i något av EU:s medlemsländer/Island/Norge och är
folkbokförd i kommunen och landstinget.

Arbetarkommunens 70-årsjubileum. FCO överlämnar fana. Från vänster
ses Hans Gunnemyr, Bengt Danling, Martin Andersson och Sven Zetterström. Bild från 1971. Fotograf: Okänd, bild från Oxelösundsarkivet.
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• Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och
har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är
folkbokförd i kommunen eller landstinget.
Frågor om valet? Besök Valmyndighetens hemsida på www.val.se

TEMA:VAL 2018

Nu får de göra sin röst hörd!

Tora Broberg och Jessica Levin, båda är 19 år och har precis slutat gymnasiet. De tillhör de 383.000 i landet som får rösta för första gången.
Magasinet har ställt några frågor till ungdomarna kring deras tankar inför valet.

Tora Broberg

Jessica Levin

Kommer du att rösta i val till riksdag, landsting och kommun i år?
- Ja självklart.

Kommer du att rösta i val till riksdag, landsting och kommun i år?
- Ja

Vet du redan nu vad du ska rösta på i respektive val?
- Riksdagen har jag nästan helt bestämt. Kommunen osäker och landsting ingen koll
alls än faktiskt.

Vet du redan nu vad du ska rösta på i respektive val?
- Nej, det vet jag inte. Men det står mellan tre partier.

Hur kom du fram till det/hur ska du gå tillväga för att bestämma dig?
- Jag har dels gjort valkompassen men så hade vi också en debatt på skolan i våras
där alla partier var inbjudna och då fick jag en mycket mer klar bild av vilket parti
som jag sympatiserar mest med och antagligen kommer att rösta på i riksdagsvalet!
Har du känt påverkan från vänner och bekanta i fråga om vad du ska rösta på, eller
har du själv dig veterligen påverkat någon?
- Jag tror att vissa grundläggande värderingar jag har fått med mig tack vare familj
och vänner har påverkat litegrann vad jag vill rösta på, men överlag skulle jag inte
säga att jag har påverkats så mycket av andra utan kommer att rösta på det jag själv
tror på!
Vilket av de tre valen (riksdag, landsting, kommun) känns viktigast, och varför?
- Jag tycker att riksdagsvalet känns viktigast eftersom det är riksdagen som styr hela
Sverige och liksom är överhuvudet över alla kommuner och alla som bor i Sverige och
allt som händer etc. Jag tror dock att om kommunvalet och landstingsvalet skulle få
mer uppmärksamhet i media, för det känns som att de inte får så mycket uppmärksamhet nu, så skulle flera (inklusive mig) tycka att det var lika viktigt och intressant
med kommun- och landstingsval som med riksdagsval. Det känns nämligen som att
de flesta i Sverige tycker som jag, att det är riksdagsvalet som är viktigast.
Om du får välja tre huvudfrågor som ligger dig närmast hjärtat, vilka blir det?
- Nummer ett för mig är helt klart miljön. Jag har alltid tyckt att det varit viktigt med
miljöfrågor och tycker fortfarande att vi måste prata mer om klimathotet och verkligen ta till rejäla åtgärder för att folk ska förstå att det är på allvar! Utan en planet
att bo på spelar det liksom ingen roll hur mycket eller lite skatt man betalar eller hur
många friskolor som finns. Miljön är liksom allas ansvar och jag tycker verkligen att
politiker ska prata ännu mer om miljöfrågorna! Sen skulle jag säga att jämställdhet
är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Detta eftersom det helt enkelt inte är
jämställt i samhället just nu och det måste ske en förändring när det gäller det. Sen
tycker jag att migration är en väldigt viktig och intressant men också klurig fråga
som måste lösas för att samhället ska fungera och alla ska känna sig välkomna och
må bra.

Hur kom du fram till det/hur ska du gå tillväga för att bestämma dig?
- Jag kommer att läsa mer om de partier som jag tycker har bra grundvärderingar för
att sedan gå in djupare på de frågor som jag tycker känns viktigast för att därefter
försöka komma fram till vilket parti jag ska rösta på.
Har du känt påverkan från vänner och bekanta i fråga om vad du ska rösta på, eller
har du själv dig veterligen påverkat någon?
- Nej jag har inte känt påverkan av någon gällande mitt val. Jag själv har försökt
påverka människor genom att förklara varför de inte ska rösta på vissa partier osv.
Vilket av de tre valen (riksdag, landsting, kommun) känns viktigast, och varför?
- Riksdagsvalet känns viktigast då man ska rösta fram de parti som ska styra Sverige
samt vem som kommer att företräda som statsminister.
Om du får välja tre huvudfrågor som ligger dig närmast hjärtat, vilka blir det?
- Vård & Omsorg, Miljön och Jämlikhet/Jämställdhet. Min grundvärdering är att alla
människor ska vara lika mycket värda, och vi ska ha ett samhälle där alla människor
ska bemötas med respekt. Att män fortfarande tjänar mer pengar för samma yrke
är ett faktum som vi måste ändra på. Dessutom ska vi bemöta människor som just
människor och därmed sluta göra skillnad på människa och människa. Miljön: Se
hur den här sommaren i Sverige 2018 har varit. Det har brunnit på över 80 ställen
i Sverige samtidigt, och det är på grund av den växande medeltemperaturen på
jorden. Miljön är de som hotar oss människor mest, och därför måste vi satsa på
en hållbar klimatpolitik. Vård och Omsorg: Om vi inte har en fungerade vård eller
omsorg i samhället kommer det inte gynna någon. Vårdköer är ett stort problem,
och jag blir oroad över hur framtiden kommer att se ut.
Är det någon fråga som debatteras idag som du tycker får för mycket utrymme?
- Nej inte som debatteras för mycket, men dock tycker jag att vissa frågor ibland kan
få för mycket utrymme som bara leder till att politikerna smutskastar varandra och
då inte har konkreta förslag, och det leder ju ingenvart.

Är det någon fråga som debatteras idag som du tycker får för mycket utrymme?
- Nej det tycker jag inte.
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Det här vill vi med Nyköping

Urban Granström, Kommunstyrelsens
ordförande (S).
- Vi ska bygga ett ännu tryggare Nyköping
och det arbetet börjar i skolan.
När Socialdemokraten Urban Granström, ordförande i Nyköpings kommunstyrelse, får frågan om vad som är
viktigast för Nyköping svarar han utan
att tveka:
- Skolan har otroligt stor betydelse. Jag
är helt övertygad om att en skola som
ger alla barn lika möjligheter att lyckas
bidrar också till att öka tryggheten
och lösa integrationsproblemen, säger
Urban Granström.
Skolan är det verktyg som samhället
har för att utbilda, fostra och kompensera ojämlikhet. Kunskaper ska alltid

sättas i första rummet och de barn
och ungdomar som har det svårast ska
få bästa möjliga förutsättningarna att
lyckas. För Socialdemokraterna är det
självklart att skolan ska vara inkluderande, där elever med olika bakgrund
får mötas i vardagen. Så är det i dag på
Nyköpings högstadium, till skillnad mot
tidigare då det fanns fyra olika högstadieskolor i kommunen. Då var det
elevernas hemort som avgjorde vilken
högstadieskola de placerades i.
- I dag är det rektorn på Nyköpings
högstadium som ansvarar för att sätta
ihop klasser med en jämn fördelning av
elever från olika delar av kommunen,
säger Urban Granström.
- Och jag ser ingen anledning att gå tillbaka till det tidigare systemet med fyra
upptagningsområden. Jag tycker inte
det är kontroversiellt att ungdomar som
bor i Ålberga går i samma klass som
ungdomar från Bryngelstorp.
Att klara av grundskolan och sedan gå
ut gymnasieskolan med fullständiga
betyg är bästa försäkringen mot arbetslöshet. Samtidigt måste fler elever än
i dag gå vidare till högre studier då en
bra utbildning gör det möjligt att få det
jobb man vill ha, för att kunna förverkliga sina drömmar. Just därför är skolan
grunden för trygghet.

- Det börjar ju redan i förskolan och så
småningom inom äldreomsorgen. Samhället ska finnas för dig när du behöver
det och i dag tycker jag att det i allt väsentligt fungerar så här i Nyköping, även
om vi behöver bygga ännu fler förskolor,
skolor och äldreboenden.
- De flesta barn får förskoleplats inom
rätt tid och inom äldreomsorgen visar
våra undersökningar att nio av tio är
nöjda med exempelvis hemtjänsten.
En bra skola och ett tryggt samhälle ger
i sin tur förutsättningar för att lyckas
med integrationen.
Socialdemokraterna lovar att SFI-undervisningen (Svenska för invandrare)
ska vara obligatoriskt för alla nyanlända. Dessutom måste människor som
har kunskap med sig få möjlighet att
validera denna och kunna komma in på
den svenska arbetsmarknaden så fort
som möjligt.
- Vi ska också tillsammans med Arbetsförmedlingen fortsätta OFTA-projektet
(omvandla försörjningsstöd till arbete),
där människor som har mottagit försörjningsstöd får möjlighet att under ett år
arbeta inom kommunen och få avtalsenlig lön i syfte att utbilda, omskola och ta
ett steg vidare i livet.

För språket och utbildning är den
viktigaste nyckeln in i det svenska
samhället.
- Men fler måste plugga SFI på heltid
och göra det mer effektivt. Då får man
bättre förutsättningar för att få ett jobb
och kunna försörja sig själv, säger Urban
Granström.
Nyköpings kommun ska växa, målet är
700 nya invånare varje år. Då behövs
mellan 250 och 300 nya lägenheter om
året.
Därför vill Socialdemokraterna ge
exploatörer och byggherrar rätt förutsättningar att klara den byggtakten.
Kommunala fastighetsbolaget Nyköpingshem har direktiv att bygga 1 000
nya hyresrätter och att fortsätta renovera och underhålla bostadsområden.
- Dessutom bygger kommunen små lägenheter med rimliga hyror, bland annat
på Ängstugevägen och Brandholmen,
säger Urban Granström.
Även i Socialdemokraternas bostadsplanering finns tryggheten inbakad:
- Tio procent av de nybyggda hyreslägenheterna är till för dem som har svårt att
komma in på bostadsmarknaden, säger
Urban Granström.

ETT TRYGGARE SVERIGE.
ETT STARKARE NYKÖPING.
Läs om våra förslag på vår hemsida:
www.socialdemokraterna.se/nykoping
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Höga ambitioner för skolan i Nyköping
Trygghet, studiero och kunskapsfokus. Lägg därtill bättre förutsättningar för lärare och lagom stora skolor
så har du huvudingredienserna i Nyköpingsmoderaternas recept för hur de ska stärka skolan i Nyköping.
Och stärka skolan, det är en uppgift som partiet ger högsta prioritet.
- Vi har jobbat oerhört dedikerat med
skolfrågan hela mandatperioden och
utvecklat vår politik inom området,
det är inget vi bara valt att lyfta i
valrörelsen, säger Anna af Sillén och
fortsätter:

Petter Söderblom och Anna af Sillén

För att varje barn ska få de bästa förutsättningarna till en bra start i livet.
Svaret kommer snabbt och självklart
när Anna af Sillén, Nyköpingsmoderaternas gruppledare, får frågan
varför skolan är partiets viktigaste
fråga inför valet. Men hon vänder sig
lite mot just det här med valet.

- Kunskapsresultaten måste höjas,
både för barnens och för Nyköpings
skull. En bra skola får positiva effekter på så mycket annat i samhället.
En elev som lämnar skolan med självförtroende och en bra utbildning har
helt andra förutsättningar än ett barn
som inte lyckas i skolan. Men för att
fler elever ska lämna Nyköpings skolor med bra resultat behöver skolan
få fokusera på sin självklara uppgift –
nämligen att utbilda.
Petter Söderblom, andranamn på
Moderaternas valsedel, är en nyckelperson när det gäller partiets skol-

politik. Han har ansvarat för arbetet
med att sätta ihop det reformpaket
som Nyköpingsmoderaterna går till
val på och som vilar på ett tydligt
fokus på kunskap. Alla barn ska få
det stöd de behöver för att lyckas i
skolan och där är trygghet, studiero,
satsningar på lärarna och lagom
stora skolor viktiga bitar.
- Vi vill inte bygga jätteskolor, små
barn behöver små sammanhang. När
vi utvecklar skolan i Nyköping satsar
vi istället på fler, lagom stora skolor
spridda över hela kommunen. Och
vi ser positivt på samarbete med de
fristående skolorna som finns i vår
kommun, säger Petter Söderblom.
- Satsning på lärare innebär i klartext
att Nyköpings kommun behöver bli
en bättre arbetsgivare. Konkurrenskraftiga löner, trygg arbetsmiljö och
en rimlig arbetsbelastning är några

områden som vi behöver jobba med
i Nyköping. Lärarna är nämligen vår
enskilt viktigaste resurs, och vi behöver bli bättre på att locka fler duktiga
lärare till vår kommun och på att
behålla de vi redan har, avslutar Petter Söderblom.
Nyköpings skolor ska vara bäst i Sverige, är ett av moderaternas budskap
i valet, ett minst sagt ambitiöst mål,
det håller Anna af Sillén med om.
- Ja, det är ett är ett högt satt mål
och det kommer vi antagligen inte
nå den kommande mandatperioden,
men vi tänker långsiktigt och är beredda att jobba länge och hårt för att
nå det. Och vilket annat mål kan man
rimligen ha om man tycker skolan är
viktigast?

Våra förslag för Nyköping:
För att våra barn ska lära sig mer måste skolan
fokusera på kunskap. Trygghet och studiero är en
självklar förutsättning för lärande. Varje barn ska få
det individuella stöd som just den eleven behöver.
Vi vill att Sveriges bästa lärare ska jobba i Nyköping.
Vägen dit går genom konkurrenskraftiga löner, trygg
arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning.
Vi vill ha lagom stora skolor i Nyköping. Istället för ett
fåtal jätteskolor vill vi se fler mindre skolor. Vi står för
valfrihet och mångfald i hela kommunen.

Anna af Sillén (M)
Kommunalrådskandidat
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Det här vill vi med Oxelösund

Catharina Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande (S).

Oxelösund är en fantastisk plats att
bo på och verka i. Tillsammans med
invånare, näringsliv, föreningar och
civilsamhälle vill vi Socialdemokrater fortsätta att bygga Oxelösund
ännu starkare. Vår välfärd bygger på
arbete, bra boende, social service
och möjligheter till rikt kultur- och
fritidsliv. När Catharina Fredriksson,
Kommunstyrelsens ordförande i
Oxelösund, får frågan om vad som är
viktigast för Oxelösund svarar hon:

-Skolan och äldreomsorgen. Det
är utan tvekan våra två viktigaste
kärnområden. En bra förskola och
skola lägger grunden för ett gott
vuxenliv, därför vill vi arbeta förebyggande genom nära samverkan
mellan skola och socialtjänst. Vi
behöver också bygga fler skolor
och förskolor för att kunna minska
barngrupperna så att pedagogerna
och barnen får en bättre arbetsmiljö.

Under de senaste åren har flera nya
förskolor byggts i Oxelösund och det
planeras för en ny sammanhållen
förskola och grundskola upp till
årskurs 6 i innerstaden. Men det
räcker inte eftersom inflyttningen
till Oxelösund har ökat och trenden
verkar hålla i sig.

Valfrihet är en fråga som ofta debatteras inom äldreomsorgen.
- För oss är det viktigt att den som är
äldre får vara med och styra över innehållet i de insatser som ges från samhällets sida. Det är verklig valfrihet.
För oss är det viktigt att vinstintresset
inte får vara styrande i välfärden.

Oxelösund är en av de kommuner i
Sverige där andelen invånare över 65
år är högst. När vi blir äldre behöver
de flesta av oss, förr eller senare,
någon form av stöd från samhället.

Efter denna sommar har de flesta
insett vikten av att minska den negativa påverkan på vår gemensamma
miljö.

- Vi Socialdemokrater vill ha fler
utbildade vårdbiträden i äldreomsorgen. Vi vet att det kommer
att behövas fler anställda inom
vården för att kunna erbjuda en bra
service och trygg omvårdnad. Vi
vill även prova att införa avgiftsfria
bussresor i Oxelösund för personer över 65 år. Vi har sett att det i
andra kommuner har fått positiva
effekter när det gäller möjligheten
att ta sig till och från aktiviteter och
att det ökar välmående hos de som
är äldre.

- Vi vill bland annat energieffektivisera alla kommunala fastigheter, till
exempel genom att installera solpaneler på de fastigheter där det är
lämpligt.
Andra saker som känns viktiga att
lyfta fram under den kommande
mandatperioden är att utveckla våra
två fina badplatser Jogersöbadet och
Stenviksbadet och likaså vår vackra
skärgård som attraktiva besöksmål.

- Listan är lång om vad vi vill arbeta med och genomföra under de
kommande fyra åren avslutar
Catharina Fredriksson.

FÖR ETT STARKT OCH
TRYGGT OXELÖSUND.
Läs om våra förslag på vår hemsida:
www.socialdemokraternaoxelosund.se
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Oxelösund ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och valfrihet
Dag Bergentoft, din lokala politiker
Oppositionsråd
Jag tycker du ska rösta på Moderaterna för att vi ska
• ha ordning och reda i ekonomin – varje slant räknas
• göra det lättare att starta och driva företag
• bygga bostäder nu och för alla – i prioriterad ordning – sjönära och på vattnet
• stärka äganderätten – erbjuda arrendetomter till försäljning och investera
i nya fastigheter
• ha en trygg skola med hög utbildningsstatus
• öka kvaliteten på äldreservice – öka valfriheten och stärka frivilligorganisationer
• ha valfrihet i största möjliga omfattning – det är du som bor i kommunen som
ska få bestämma
• ha ordning och reda på de kommunala fastigheterna

Jag har varit Moderaternas
gruppledare och oppositionsråd sedan valet 2010.
Att vara förtroendevald
politiker är ett spännande
uppdrag men också
ansvarsfullt.

Vi Moderater kan inte vänta längre.
Du gör valet med din röst i kommunvalet den 9 september.
LIKA FÖR ALLA
Rättigheter | Skyldigheter | Möjligheter
OXELÖSUND

´
OXELÖSUND

Bäöstsaund
Oxel
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Det här vill vi med Sörmland
och kroniskt sjuka samt vårdpersonalen
under de kommande fyra åren.
- Och vi måste börja från grunden. Redan innan barnen föds ska de blivande
föräldrarna få stöd, bland annat genom
att erbjudas hjälp att sluta röka, resonerar Monica Johansson.
- Alla barn har ju rätt till en hälsosam
uppväxt. Föräldrar ska kunna känna sig
trygga att föda barn på våra förlossningsavdelningar och sedan få ett bra
stöd på barnavårdscentraler och familjecentraler när barnen växer upp.

Monica Johansson

Sörmland ska vara Sveriges friskaste
län 2025.
- Men för att komma dit måste vi utveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete, säger Monica Johannsson,
Socialdemokrat och landstingsstyrelsens
ordförande i Sörmland.
Utmaningen är tuff, Sörmland har ungefär samma problem som många andra
regioner och landsting. Personer med
lägre utbildning har kortare medellivslängd och högre dödlighet än personer
med lång utbildning, dessutom har
kvinnor ofta sämre hälsa än män.
Därför prioriterar Socialdemokraterna
en satsning på barn, ungdomar, äldre

Många barn och ungdomar lider i dag
av psykisk ohälsa, och även om mycket
har gjorts de senaste åren krävs ännu
större insatser. Socialdemokraterna i
Sörmland lovar nu att stärka samarbetet mellan elevhälsan i kommunerna
och sjukvården.
- Vi behöver möta dessa ungdomar tidigare och vi vet ungefär var de finns. Det
är i områden med låg utbildningsnivå
och hög arbetslöshet. Då är skolan den
naturliga ingången och vi ska erbjuda
alla elever i årskurs åtta en utbildning
som syftar till att förbättra den psykiska
ohälsan, säger Monica Johansson.
Men det räcker inte, alltför många
väljer att ta sitt liv och risken för självmord måste minska.

- Vi ska ha en nolltolerans mot självmord, en nollvision precis som i trafiken.
Men då krävs fler aktörer och ett samarbete mellan region, kommun, räddningstjänst, polis och intresseorganisationer,
säger Monica Johansson.
Att bli äldre behöver måste inte betyda
att man blir sjuk, men risken ökar trots
allt med åren. Därför lovar Socialdemokraterna att alla sörmlänningar ska ha
rätt till ett hälsosamt åldrande.
Det innebär bland annat att alla vårdcentraler ska ha en seniormottagning,
att äldre ska ha en fast läkarkontakt
och att alla som fyllt 65 år erbjuds fri
vaccinering mot influensa, lunginflammation och bältros.
Dessutom vill Socialdemokraterna införa ett så kallat patientkontrakt för äldre
och kroniskt sjuka. Det ska ge innehålla
information om planerade behandlingar
och operationer tillsammans med en
tidsplan.
- I dag får man en remiss, sedan kanske
inget händer, man ringer och frågar och
i slutändan skapar det en massa onödigt
arbete, säger Monica Johansson.
Och onödigt arbete är av ondo, istället
måste vården hitta nya arbetssätt,

bland annat genom en ökad digitalisering.
- Man blir så lätt hemmablind, att allt
bara rullar på som förr. Men jag övertygad om att en satsning på kompetensutveckling, med studielön, och bra
arbetsvillkor med konkurrenskraftiga
löner gör att vår personal vill vara med
utveckla omsorgen om våra patienter.
- Det kommer att i sin tur att minska
väntetiderna och vårdköerna, säger
Monica Johansson.
1 januari 2019 kommer Sörmlands
landsting att ombildas till Region
Sörmland. Så tar den nya regionen över
det nuvarande Regionförbundets planeringsansvar för bland annat infrastruktur och samhällsplanering.
- Helt naturligt, i dag är vi sju av 21 län
som ännu inte är region, säger Monica
Johansson.
Huvuduppgiften för Region Sörmland
blir trots det hälso- och sjukvård, samt
ansvar för kollektivtrafik och kultur.
- Kulturen är en god kraft i samhället
och väldigt viktig för demokratin. Därför
satsar vi på våra folkhögskolor och
erbjuder också alla skolelever en kulturupplevelse två gånger om året, säger
Monica Johansson.

VI BYGGER FRAMTIDENS
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.
Läs om våra förslag på vår hemsida:
www.socialdemokraterna.se/sormland
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utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt tom 30 sept 2018. Bränsleförbrukning och
CO2-utsläpp
4,1-4,2
l/100
km Flex
och
93-95
g/km.
Bilen
på
kan och
vara
medpå
tillval
inte36
finns
i Sverige.
Med
för ev.
och
prisändringar.
*Övermil
(Yaris
8,00
kr/mil,
Auris
10bilden
kr/mil)
skador
utöver
normalt
slitage
debiteras
vidreservation
återlämning
avtryckfel
bilen.
Uppläggningsoch och skador
Finansiering vid
via blandad
Toyota körning
Financial:
exempel
med
Privatleasing,
månadskostnad
inkl. extrautrustad
service, baserad
fastsom
ränta,
månader,
4.500
mil,
och garanterat
restvärde.
Övermil (8 kr/mil)
utöver normalt slitage debiteras
vid återlämning
av bilen.
UppläggningsochTransportstyrelsen
aviavgift samt skatt ochtillkommer.
avgifter från Transportstyrelsen
tillkommer.
Erbjudandet
giltigt tom
sept l/100
2018. Bränsleförbrukning
och
aviavgift
samt skatt
och
avgifter från
Bränsleförbrukning
vid blandad
körning
3,330
– 4,0
km, CO2CO2-utsläpp vid blandad körning 4,1-4,2 l/100 km och 93-95 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige. Med reservation för ev. tryckfel och prisändringar.

0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad • Fordonsskatt 360 kr

utsläpp 75 – 92 g/km. Med reservation för ev. tryckfel och prisändringar. Erbjudandet gäller endast privatpersoner t o m 30 juni 2018.

ÖPPETTIDER:

NYKÖPING,

Bilförsäljning: Måndag–fredag 10–18, Lördag 10–14
INDUSTRIGATAN 10,
Verkstad och Reservdelar: Måndag–fredag 07–17
Tel: 0155-21 71 70
www.toyotanykoping.se

MOTORCITY . NYKÖPING
Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70
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Gamla museet saneras
I höst börjar Nyköpings kommun att sanera marken vid och i Gamla
museet, Slottsvakten 3. Samtidigt bevaras och rustas den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden för framtiden. Byggnaden kommer bland
annat att få nytt ytskikt, renoverad fasad, ny ventilation och nytt brandlarm.
- Det är en gammal fin byggnad som både behöver bevaras och uppdateras. Det kommer att bli en ännu mer attraktiv byggnad med ett
mycket attraktivt läge, säger Tommy Forsberg, förvaltare i Nyköpings
kommun.

Barr ger plats åt blad

Bevattningsförbud för
att rädda dricksvattnet

Ett 10 hektar stort område som i dag består av granskog kommer att
avverkas vid Örstigsnäs i augusti för att ge plats åt lövträd. Granskogen har inte så höga naturvärden, den är avverkningsmogen och ska
ersättas av lövträd i nästa generation. Att området ska bestå av just
lövträd i framtiden passar väldigt bra med de naturvärden som finns i
det omkringliggande området, till exempel Linuddens naturreservat och
Jungfruvassen som är ett Natura 2000-område.

Från den 29 maj har det varit förbjudet att vattna gräsmattor, fylla
pooler och använda vattenspridare i hela Nyköpings och Oxelösunds
kommun. Dels kom det under våren mindre nederbörd än normalt. Dels
har maj, juni och juli varit rekordvarma och torra. Det innebär att våra
grundvattennivåer är låga. För att förebygga brist på dricksvatten togs
tidigt beslut om bevattningsförbud, vilket har gett effekt på förbrukningen. Viss bevattning har skett med bland annat åvatten, men tillstånd
krävs för större uttag.

Sommaren gick hårt åt
fotbollsplanerna
Naturgräsplanerna på Rosvalla är efter den långa, torra sommaren inte
i spelbart skick. Därför har nu fotbollsföreningarna möjlighet att under
några veckor boka konstgräsplaner på kvällstid. Det är planerna på
Bryngelstorpsskolan, Rosenkällaskolan och Långsätter skola som kan
bokas efter det att fritidsverksamheten har stängt för dagen.
Viss obokad tid kommer att sparas för spontanidrott.

Gratis simskola för förskoleklasser
I höst erbjuds barnen i förskoleklasserna på Nyköpings grundskolor,
både de kommunala och de fristående, avgiftsfri simundervisning vid
tre tillfällen. Ett statligt bidrag som gäller hösten 2018 gör att skolorna erbjuds möjligheten att ta med barnen till Hjortensbergsbadet för
utbildning i badvett på land och i vattnet.

Många nya bostäder
på gång
Under första halvåret i år påbörjades 404 nya bostäder i Nyköping.
Det är en kraftig ökning jämfört med motsvarande period 2017 då 120
bostäder påbörjades. Antalet färdigställda bostäder blev 84, vilket är en
minskning jämfört med första halvåret 2017 då 107 bostäder färdigställdes.

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

HJÄLP I TRÄDGÅRDEN?
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Ring 0155-40 04 09

Niklas Strömstedt

Madicken med Nymos

Jonas Gardell

Höstens nöjen i Nyköping
Konrads kalas - barnteater
1 september • kl 13 • Culturum, Olrogsalen

LitterArt
19-21oktober

Folk & Rövare i Kamomilla stad
25 november • kl 13 • Culturum

Din jävla fegis
20 september • kl 19 • Culturum

Live på bio – Simson & Delia
20 oktober • kl 19 • Nyköpings Teater

The Refreshments & Nisse Hellberg –
Rock n’Roll X-Mas
28 november • kl 19.30 • Nyköpings Teater

Lögnen
24 september • kl 19 • Nyköpings Teater
Live på bio – Kung Lear
27 september • kl 20 • Nyköpings Teater
Vid skogens slut – barnteater
29 september • kl 13 • Culturum, Olrogsalen
Star for Life
4 oktober • kl 19 • Träffen
Näktergalarna – Divine – The opera trio
5 oktober • kl 19 • Nyköpings Teater
Live på bio – Aida
6 oktober • kl 19 • Nyköpings Teater
Bamse på turné
6 oktober • kl 11 & 14 • Culturum
Från Broadway till Duvemåla
7 oktober • kl 16 • Culturum
Emma Knyckare – Årets Mama
13 oktober • kl 19.30 • Culturum
Tajomné Variácie – Hemliga Variationer
13 oktober • kl 17.30 • Nyköpings Teater
Sten & Stanley –
Greatest Hits 55-års jubileum
14 oktober • kl 18 • Culturum
Johan Stengård Big Band
17 oktober • kl 19 • Culturum

Filharmoniska Sällskapet – Paganini & Grieg
20 oktober • kl 17 • Culturum
The Legends – Greatest Hits Tour
21 oktober • kl 18 • Culturum
Carl Einar Häckner på turné
25 oktober • kl 19 • Nyköpings Teater
Armborst & Tulpaner
27 oktober • kl 19 • Nyköpings Teater
Bortom allt förnuft
1 november • kl 19 • Nyköpings Teater
Madicken med Nymos
7 november • kl 19.30
9 november • kl 19.30
10 november • kl 15 & 19.30
11 november • kl 13 & 17.30
16 november • kl 19.30
17 november • kl 15 & 19.30
18 november • kl 13 & 17.30 • Culturum
Live på bio – Marnie
10 november • kl 19 • Nyköpings Teater

Julstämning med Baltic Harmony
1 december • kl 17
2 december • kl 16 • Nyköpings Teater
Jonas Gardell – provföreställning
1 december • kl 16 • Culturum
Stora Historiepriset
1 december • Sörmlands museum
Fröken Elvis Jul
7 december • kl 19 • Culturum
Hugo – barnteater
8 december • kl 15 • Nyköpings Teater
Julkonsert med Nyköpings Kammarkör
9 december • kl 17 • Culturum
Kulturljus i Decembertid –
Kulturskolan 70 år
13 december • kl 19 • Rosvalla, A–hallen
Konsert Musikerlinjen
14 december • kl 19 • Nyköpings Teater

Romeo & Julia Kören –
Fredmans Begravning
17 november • kl 19 • Nyköpings Teater

Live på bio – La Traviata
15 december • kl 19 • Nyköpings Teater

Polarfararna
20 november • kl 19 • Nyköpings Teater

NBV:s dansuppvisning
16 december • kl 12 & 17 • Culturum

Niklas Strömstedt – Ett ljus i mörkret
21 november • kl 19.30 • Culturum

Lokalrevyn
31 december • Nyköpings Teater

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

TEXT MALÉN ENEBERG

Efter branden: Kyrkan
Fredagen den 2 juni 2017 slukades Östra
klockstapeln – en nära 300 år gammal
trädbyggnad i Nyköping – av ett eldhav.
Klockstapeln ska byggas upp igen. Nu
startar Nyköpings församling en insamling.
marken och klockstaKlockan 16:38 gick
automatlarmet
peln utplånades.
– Klockstapel och
som klockstapeln
Nästa somklockor ska åter
var försedd med.
Brandförloppet
komma på plats,
mar ska nya
gick oerhört
klockstapeln lovade kyrkoherde
Lars Viper omedelsnabbt och när
invigas.
räddningstjänsten
bart.
Kyrkorådet i Nykökom fram var byggnapings församling beslutade
den bortom all räddning.
om att låta bygga upp klockRökpelaren syntes över hela stapeln igen och att den ska bli
Nyköping och budskapet en kopia av klockstapeln från
spred sig snabbt. På torget 1725. Svenska kyrkans förnedanför berget, där klock- säkringsbolag bekostar återstapeln stod, samlades hund- uppbyggnaden och gjutning
av nya klockor. Däremot beratals människor.
Maktlösa,
ledsna
och kostar försäkringsbolaget inte
chockade såg de på när de kostnaden för inskriptioner i
tre tunga klockorna rasade till de tre klockorna.

för inskriptionerna, berättar
Lars Viper.
I Östra bergen har fyra
dokumenterade klockstaplar
stått. På klockorna – som
kommer att hänga i den femte
klockstapeln – ska bibelord,
psalmverser samt klockstaplarnas historik gjutas in. Kostnaden beräknas till mellan
75 000 och 100 000 kronor.

Lars Viper

FOTO: MAGNUS ARONSON

– I samband med branden
uttryckte många Nyköpingsbor en vilja att hjälpa till med
klockstapelns återuppbyggnad. Därför bjuder vi nu in alla
som vill att bidra till kostnaden

Alla som bidrar till inskriptionerna kommer – om de vill
– få sitt namn antecknat och
bevarat åt eftervärlden. Ett
eventuellt överskott kommer
att gå till en kommande renovering av Alla Helgona kyrka,
säger Lars Viper.
Nästa sommar planeras den
nya klockstapeln att invigas.
Följ gärna arbetet med återuppbyggnaden via Nyköpings
församlings hemsida. Där
finns redan nu tidigare publicerade artiklar om klockstapeln samt mer information
om inskriptionerna.

FOTO: MAGNUS ARONSON

ANNONS

DIAKONINS MÅNAD
I september sätter vi fokus på diakonala
frågor. Tema: ”Äldres psykiska ohälsa”.
Uppstarten sker vid en gemensam
(sammanlyst) högmässa i Svärta
kyrka, söndag 2 september kl 11.00.
Medverkande: Magdalena Fors,
Lars Viper, Hanna Pettersson,
Anna Englund, Marie Frisk, Rebecca
Johansson och Catrine Hylander.
Sång av S:ta Katarinakören. Kyrkkaffe.
16
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Gratis bussar avgår från S:ta Katarina
och Oppebykyrkan kl 10.00, S:t Nicolai
kyrka och Mariagården 10.15, Alla
Helgona kyrka och Franciscuskapellet
(nedre parkeringen) 10.30. Bussarna
går tillbaka från Svärta kyrka kl 12.45.
Under diakonins månad: Bjud
med en ”ny” vän till någon av våra
verksamheter så får de fika gratis!
(Gäller ett tillfälle/person)

startar insamling
Så bidrar
du till
insamlingen
Du kan välja att ge din gåva
via Plusgiro eller Swish.
Plusgiro 10 2655-8
Ange referens:
Klockstapeln 4015
Swish 123 159 44 31
Om du vill bli antecknad
som givare ska du ange ditt
namn vid inbetalningen.
När det gäller Swish skriver
du namnet i meddelanderutan. Du kan också välja
att ge en anonym gåva.

När klockstapeln, som stod högt placerad
på Östra bergen, brann ner förändrades
Nyköpings stadsbild. Nu återuppbyggs
klockstapeln och alla som vill välkomnas
bidra till en insamling.

FOTO: WIKIPEDIA

FOTO: LOTTA WISS, MALÉN ENEBERG
SAMT SÖRMLANDS MUSEUM

GUDSTJÄNSTER MED

MUSIKTEMA

Söndagar kl 16.00
Franciscuskapellet (Rosenkälla kulle)
23/9 Dansband
21/10 Mikael Wiehe

KATARINAKVÄLLAR
S:ta Katarina kyrka kl 19.00
Drop in-fika från 18.30

2/9 Stella Gospel – ”My world needs
you” – en gospelkonsert med Stella
Gospel.

En gudstjänst med mycket musik
och möjlighet att sjunga med
i sina favoritsånger.

18/10 Fia Larzon, hälsocoach – Kloka
råd och enkla tips för vad som kan
ge inre ro, tips för en hälsosammare,
friskare och starkare kropp.

Efter gudstjänsten blir det fika
i samlingssalen!

De som vill börjar med mässa kl 18.00

www.svenskakyrkan.se/nykoping

KONSERTER

DET HÄNDER I KYRKAN

Söndag 7 oktober kl 18.00
S:t Nicolai kyrka
Körkonsert
Stockholm Singers
Dirigent: Bo Aurehl

Vill du prata om Gud med andra?
Fika och umgås? Sjunga i kör? Är du
nybliven förälder och vill träffa andra
föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker?

Söndag 28 oktober 18.00
Oppebykyrkan
”Där främlingskapet bryts kan
en ny värld börja”
Kören Vox Humana
Jan-Erik Sandvik, piano
Helena Cronholm, solist och körledare

I kyrkan finns många möjligheter att få
nya vänner, prova på något nytt eller
fortsätta med något som du älskar att
göra. På vår hemsida är aktiviteterna
uppdelade på olika sidor utifrån ålder
och typ av verksamhet. Kom förbi och
upptäck något nytt!
www.svenskakyrkan.se/nykoping
(Gå på rubriken Det händer i kyrkan
i den gula listen).
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Minnen från förr

Skottdrama på P18, Gotland

Framsidan på Gotlands Allehanda, måndag 4 oktober 1965. Reportaget om skottdramat
återges här ordagrant efter vad som skrevs i tidningen “Gotlands Allehanda”.
Löjtnant Carl-Christer Hjort och Sergeant Rolf Svensson visar på några kulhål i dörrarna
till kanslihuset.
Ett flertal personer svävade i uppenbar livsfara när en 19-årig
spritpåverkad värnpliktig vid Gotlands regemente natten till söndagen
greps av raseri och sköt vilt omkring sig med automatgevär. Först
efter c:a en timme - under vilken tid han avlossade ett 30-tal skarpa
skott med 6,5 mm kaliber mot dagbefäl och vaktpersonal och upplysta
fönster i kanslihuset och på tre logement. - lyckades man få honom
att lägga ned vapnet, i vars magasin ytterligare sex skott fanns kvar.
Han var då omringad av beväpnad personal från regementet samt
polis.
Den värnpliktige hade varit på restaurang i Visby och enligt egen
uppgift druckit ett par starköl och tre mellanöl och tydligen blivit något
påverkad, berättar pressofficeren vid P18, major Uno Årefeldt. En militär
ordningspatrull fann honom liggande på Hästgatan och tog hand om
honom och förde honom till P18, då man ansåg att han var spritpåverkad.
Själv uppger den värnpliktige att någon knuffat honom så att han fallit
omkull. Vid kasernvakten uppträdde han korrekt och visade inga större
tecken till berusning, varför vaktchefen rustmästare Göte Hermansson
uppmanade honom att gå upp på logementet i kasern 1 och lägga sig.
När han kom upp på kompaniet greps han plötsligt av ursinne och
uppträdde som om han alldeles förlorat vettet. Med kolven på sitt
automatvapen försökte han slå sönder trälocket till en uppsamlingslåda
för ammunition som fanns ute i korridoren. Sedan kolven gått sönder
fortsatte han att bearbeta hänglåset på lådan, tills han lyckades få upp
denna.
Sedan han laddat och osäkrat vapnet gick han tillbaka till sitt logement
och efter att ha hotat att skjuta ett namngivet befäl sköt han ett skott
mot fönstret ut på kaserngården. Kulan gick över tre sängar där tre
kamrater till den desperate värnpliktige låg. De försökte tala honom till
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rätta men han lyssnade inte utan gick till ett intilliggande logement, där
han avlosade ett par skott mot ett fönster åt kaserngården. När han var i
korridoren sköt han ett skott genom en fönsterruta ut mot Stenkumlaväg,
varvid två värnpliktiga som just befann sig där var nära att träffas.
De hörde när kulan slog i backen alldeles bakom dem. På ett tredje
logement sköt den värnpliktige en kula genom ett förvaringsskåp av plåt,
tätt intill en säng i vilken en soldat låg och sov.
SKOTT MOT VAKTPERSONAL
Eldgivningen uppfattades från kanslihuset och regementsunderbefälet
överfurir A. Hagman beordrade en man i vaktstyrkan Cennert Hörberg, att
följa med för att se efter vad som stod på. När de kom ut på kaserngården
small flera skott borta från kasern 1. Der kom från 30-35 meters håll
och slog i marken mellan de båda männen. De försökte springande ta
betäckning bakom ett hörn av kanslihuset. Därvid avlossades, som de
beskjutna uppfattade, ytterligare fyra skott riktade mot dem. Ett av dem
passerade alldeles framför bröstet på Hörberg, ocoh slog i en dörr till en
sopbod.
Under tiden hade dagofficeren löjtnant Carl Hjort och sergeant Rolf
Svensson rusat ner från officersmässen. Då de kom springande i trappan
kom en kula genom ett fönster och passerade dem på ett par decimeter
avstånd varpå den slog ner i en dörr. Ytterligare 4-5 skott avlossades
mot dem när de kommit ner på nedre botten. Skotten avlossades från
kaserngården på ett avstånd av 20 meter.
SKAFFADE MER AMMUNITION
Rustmästare Hermansson lyckades smyga sig bort till en kontakt och slå
av strömmen, varvid kanslihuset mörklades Samtidigt larmades polisen av
löjtnant Hjort. Den värnpliktige skytten återvände sedan till kasernen för
att skaffa mer ammunition. Därefter gick han tillbaka till till kaserngården

och fattade posto på matsalstrappan med sitt automatgevär skjutklart. Då man var rädd att han skulle bege sig utanför regementet,
skaffades en pansrad transportvagn en s.k. kp-vagn fram, i vilken
polisen skulle kunna förfölja honom. Den värnpliktige sköt fler skott
mot bilen men där skotten i stället träffade en kasern.
Rustmästare Hermansson hade slagit av strålkastaren på kaserngården men sedan han en stund senare sett den värnpliktige tända
en cigarett slog han på den igen. Under tiden hade en kamrat till den
värnpliktige tagit hand om ammunitionslådan i korridoren och gömt
undan den. För att förhindra återvändande permittenter att komma
in på kaserngården sattes fyra värnpliktiga ut som poster framför
kanslihuset.
KASTADE VAPNET
Efter ca en timme lämnade den värnpliktige desperadon sin plats
och gick fram mot kanslihuset. Han uppmanads av löjtnant Tony
Wallin att kasta sitt vapen. Det var dock först efter att ha talat med
överfurir Hagman som tjänstgör på den värnpliktiges pluton, som han
på uppmaning av denne kastade automatgeväret ifrån sig. I samma
ögonblick rusade vaktchefen Hermansson, som stått gömd bakom ett
hörn, fram och kastade sig över den värnpliktige, som gav sig utan
nämnvärt motstånd.
Den värnpliktige togs omhand av polis och fördes till polisstationen
i Visby, där han sattes i arrest. Han har förklarats anhållen och förundersökningen har överlämnats till åklagarenheten.
ALLVARLIGT BROTT
Brottsrubriceringen är ännu inte klar, säger poliskommissarie Lennart
Hoas. Från polisens sida ser vi mycket allvarligt på det inträffade.
Det är möjligt att brottet kan ha utförts i s.k. patologiskt rus. Den
värnpliktige ryckte in till P18 i februari och har inte tidigare varit
straffad militärt, enligt vad major Årefeldt uppger. - Vi är glada över att
inte någon person kommit till skada under skottlossningen framhåller
major Årefeldt till sist. Både dagbefäl, vaktpersonal och övriga på
regementet har uppträtt förtjänstfullt och trots att de svävat i livsfara
har de inte brukat nödvärn utan avhållit sig från att skjuta.

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

KONFERENS

för upp till
200 pers.

LUNCH Serveras som buffé med två varmrätter
(alltid en vilträtt), dagens soppa, salladsbuffé, måltidsdryck samt kaffe. Mån – sön, kl 11.30 – 14.
AFTERNOON TEA Serveras lördagar i slottet med
start 15/9. Boka bord.
SLOTTSMIDDAG Lördagar i slottets vackra matsal
– 22/9, 6/10, 20/10 och 3/11. Boka!
JULMARKNAD Boka in årets julmarknad 24 och
25 nov kl 10 – 16. I år fler än 100 utställare!
VILDA JULBORDET Vårt populära julbord med

viltdelikatesser och allt annat som hör julen till
startar 28 nov. Boka i tid!

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

Efterspel: Den värnpliktige soldaten kom senare att dömas till
dryga två års fängelse.

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

Andra värnpliktiga på 8:e kompaniet P18. 5 december 1965.
Från vänster värnpliktiga Lindskog, Stjärnhov, Torstensson, Oxelösund
och Lasse Pettersson, Nävekvarn, visar att det är fem dagar till MUCK
- Militär Utryckning Civila Kläder.

Besöksadress:
Kungsgatan
5, Nyköping
Onsdag:
08.00-19.00,
Fredag:
08.00-15.00
Måndag-tisdag, torsdag: 08.00-16.00,
Lunchstängt mellan 12.00-13.00
Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00
Uthyrning måndag-tisdag, torsdag-fredag: 13.00-15.00
Besöksadress:
Södramellan
Malmgatan
Oxelösund
Lunchstängt
11.30 - 16,
13.00.
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00 med arabisk
Besöksadress: Södra
tolk Malmgatan
tillgänglig16, Oxelösund
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00, med tolk tillgänglig

Magasinets gästskribent
Arne Andersson berättar
om minnen från barndomen

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

och sin uppväxt i Nyköping
arne.andersson22@comhem.se
Arne Andersson
Gästskribent
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Ditt nya 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.

5.995
6.495

A++
Energiklass
260
Volym
frysskåp

14.990

360
Volym
kylskåp

Flexizon anpassat efter kärlets storlek

Lättrengjord och funktionell

Hällen är 58 cm bred. Booster för extra snabb
uppvärmning. Automatisk avstängning
och överhettningsskydd för maximal säkerhet.
Inbyggnadshäll IHI 760 FX

Varmluftsugn med touchdisplay och stektermometer. Utdragbara teleskopskenor
och extra bra innerbelysning.
Inbyggnadsugn IBU54RF

ORD 16.990

185 cm
Höjd

Stilfull design
Utvändig kontrollpanel med display.
Snabbkylning, snabbinfrysning
och semesterläge.
Frysskåp CFS4185X Kylskåp CKS4185X

Gäller så länge lagret räcker.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Pål Jungs Hage, NYKÖPING . 0155-29 13 00 . elonnyox.se . Må–fr 10–19, lö 10–16, sö 11–16
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Livemus
29 / 9
27 / 10
24 / 11

boka in i

din

Hyfsat
Carstigans
Love & Peace Ragweed
Vi har försökt att sätta ihop en, enligt vårt tycke, varierad
mat- och dryckesmeny. Vi önskar Er en trevlig stund här
hos oss och hoppas att detta blir puben som Ni
återvänder till. / Personalen

Fruängsgatan 28, Nyköping • 0155 21 63 05 • www.olivertwist-nyk.se • facebook.com/olivertwistnykoping
OliverTwist 1116.indd 1

2018-08-17 09:17

HUNDENSxeDAG
lösund

Lördag 22/9, kl. 10.00-14.00
på Järntorget

iO

Kom och prova på: Rallylydnad, Agility, Nosework, Duktig hund, Mjukisdjursutställning för barnen
Lotteri med fina priser som företagarna i Oxelösund skänkt • Spännande utställare • Hundparad

Alla är välkomna – med eller utan hund

X

ARRANGÖRER: Oxelösunds Brukshundsklubb • O

C Centrumföreningen

Oxelösunds
Centrumförening
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Historiska bilder - Oxelösund

Jogersö - en plats för upplevelser och rekreation
Jogersö har blivit en fantastisk plats för upplevelser och rekreation. Kolonilotter, camping, bad, strandcafé, restaurang, motionsspår, konserter och
andra arrangemang. Mycket har funnits och finns att uppleva på Jogersö. Magasinet har plockat fram lite olika bilder från den vackra halvön.

Blivande Jogersöbadet. Första ritstrecken dras för Jogersöbadet.
Källa: Text tillhörande foto. Fotograf: okänd. År: okänt

Badet i Jogersö sommaren 1966. Källa: Text enligt foto
Fotograf: okänd. År: 1966

Kolonistugor vid Jogersö. Fotograf: Okänd. År: 1989

Fritidsanläggningen på Jogersö som invigdes den 25 maj 1975. Där
fanns kiosk och motionsanläggning, som nyttjas bland andra av gästerna
på den angränsande campingplatsen. Söndagen den 7 december 2003
brann hela anläggningen ner. 2005 stod den nya anläggningen klar.
Källa: Text tillhörande foto. Fotograf: okänd. År: okänt

Öltält på Jogersö vid galan med Orup och Tom Jones.
Fotograf: Bildgruppen Fantasia. År: 2000

KÄLLA: Oxelösundsarkivet
www.koordinaten.se
Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund, eller mer information
om befintliga bilder i arkivet. Välkommen att kontakta oss!
0155-383 52,
eva.sundberg@oxelosund.se
berit.jonsvreten.rasmussen@oxelosund.se
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Öppet hus vid Jogersö.Friluftsfrämjandet har öppet hus med korvgrillning,
kaffe och våfflor. Källa: Sörmlands Nyheter. Fotograf: Okänd. År: 1989

TÄVLING
Dags att nominera

Oxelösunds trevligaste butikssäljare
Nominera den du tycker ska vinna titeln
”Oxelösunds trevligaste butikssäljare 2018”
Skicka in namn och arbetsplats på den person du vill nominera.
Skriv en kort motivering till varför du tycker personen ska vinna.

Fredrik Björklund, ICA Kvantum.
Årets trevligaste butikssäljare i Oxelösund 2017.

Skicka in din nominering senast 10 september till info@media-mix.nu
En jury utser fyra finalister som presenteras i Magasinet 23 september.
Därefter kan du rösta på din favorit.

X

O

C

Oxelösunds Centrumförening i samarbete med
Magasinet Nyköping/Oxelösund

Oxelösunds
Centrumförening
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OXELÖSUNDS FÖRSAMLING

Ny präst i Oxelösund

Catharina Carlsson är ny präst i
Oxelösund sedan 1 augusti. Hon
kommer närmast från Askersund
och ett jobb som pastorsadjunkt,
vilket var hennes första jobb efter
avslutad prästutbildning.
Catharina är uppvuxen i Stockholm
och Solna. I unga år jobbade hon
som kyrkvaktmästare och
församlingsassistent.
- Det var då jag började intressera
mig för prästyrket, säger Catharina.
Genom engagemanget i församlingen hamnade jag i en prästkallelse.
Catharina fortsatte att jobba
som församlingsassisitent under
prästutbildningen i Uppsala. Efter
utbildningen hamnade hon
i Askersund. Nu byter hon sund
och kommer till Oxelösund.
- Jag har varit mycket på Stjärnholm med olika ungdomsläger, så
jag känner till trakten litegrann,
säger Catharina.
I Oxelösunds församling blir
hennes huvuduppgift att finnas till
hands för ungdomarna.
- Jag har hela mitt yrkesverksamma
liv haft ett stort intresse och enga-

ANNONS

SPELDOSAN
Gullmar & Lennart

8/9
kl 16.00

Gudstjänster
26/8 Mässa kl 11:00 – 13 e. tref.
Mattias Bähr, Bengt Fridén, Gunilla Östberg.
2/9 Festmässa kl 11:00 – 14 e. tref.
Tvåspråkig mässa med välkomnande av vår nya präst Catharina Carlsson och
diakoniassistent Ingalill Amaya. S:t Botvids kyrkokör, Finska kören, Barnkören
och Ulf Samuelsson medverkar. Kyrklunch med knytisbuffé från klockan 12.
9/9 Mässa kl 11:00 – 15 e. tref. Sebastian Söderberg, Bengt Fridén.

Sjunger och Berättar

MÅNADENS KONSERT
KAFFEDRALEN
Visor
- Schlager - Pop och Ballader
Onsdagen 5 september
Allsång startar
Kaffedralen
upp i nyrenoverade
Gullmar Bergman:
gullmar.bergman@gmail.com
070-515 03 43
Lennart Wantzin:
l.wantzin@gmail.com
070-885 94 56
lokaler.
Sång och musikprogram:
12/9 Uffe Melin
26/9 Speldosan - Gullmar
Bergman & Lennart Wantzin

12/9 Morgonmässa kl 8:30
16/9 Mässa kl 11:00 – 16 e. tref. Mattias Bähr, Irina Söderberg,
19/9 Finsk andakt kl 14:30
23/9 Mässa kl 11:00 – 17 e. tref.
Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.

Lördag 8 september kl 16 i S:t
Botvid. Fransk orgelmusik med
Mathias Kjellgren. Fri entré.

Prova Tikva!
Måndagar kl 18.30 i Församlingshemmet. Föranmälan krävs.
Se hemsidan.

Familjefrukostar i
församlingshemmet
7/9, 14/9, 21/9, 28/9 kl 9-11

kostnad 20:-/vuxen

Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00. Öppet må, tis kl 9-12 och tors kl 13-16.
Kyrkogårdens
exp. Kyrkogårdsv 4, 0155-29 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.
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Nytänk inom diakonin
i S:t Botvids kyrka

gemang för barn och ungdomar, så
mitt nya jobb känns mycket spännande och inspirerande, fortsätter
Catharina.
Catharina har flyttat från Askersund till Oxelösund.
- Det är en stor fördel att finnas på
orten man verkar i. För mig känns
det lika naturligt att träffas i kyrkan
som på till exempel ICA nere på
stan.
Mattias Bähr, kyrkoherde i Oxelösund, hälsar Catharina välkommen
till församlingen.
- Hon kommer att passa in bra och
förstärka vårt lag av anställda,
ideella, förtroendevalda och andra.
Det känns extra positivt att få in
en kvinna i laget. Catharina har en
allmän prästtjänst, men kommer
att jobba med fokus på barn
och ungdomar. Hon är duktig på
modern teknik och aktiv på sociala
medier.
Catharina och Mattias hoppas på
ett långsiktigt samarbete.
- Jag ser fram emot många spännande år i Oxelösund, avslutar
Catharina.

Namn: Catharina Carlsson
Ålder: 29 år
Om Catharina: Glad och frimodig.
Har inga problem att ta plats i sociala
sammanhang.
Om S.t Botvids kyrka: En unik kyrka i
sin form, med bladguld på korset. Den
enda kyrkan som finns med på sjökortet. Kyrkan har något att erbjuda alla
människor i alla åldrar.
Favoritmat: Sushi
Favoritlag i allsvenskan: AIK
Favoritbibelcitat: Lukas 17:6
Favoritartist: Taylor Swift
Favoritresemål: Taizé, en by i Frankrike
med ett kloster som tar emot flera tusen
ungdomar varje vecka
Fritidsintressen: Film, promenader,
träffa vänner och nördiga teologiska
böcker.

23/9
kl 16.00

KONSERT BACH 333
Hyllning till minne av Bach 333 år
- Christine Ankarswärd, S:t Botvids
kyrkokör, Söndagskvartetten, Bengt
Fridén, Irina Söderberg, Mattias
Bähr. Söndag 23 september kl 16
i S:t Botvid. Fri entré.

Sjung i Barnkör!
Har du barn i åldrarna: Fsk-åk 6,
som gärna vill sjunga i kör?
För mer info – kontakta Maria
Rasmussen 070-784 34 26
maria.rasmussen@svenskakyrkan.se

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö
Suomenkielinen Kirkkokuoro
harjoittelee St.Botvidissa
10/9 13-15, 17/9 17-19
28/8, 11/9, 25/9 klo 13.30-15.30
Laulukahvittelut Sjötångenin tiloissa
31/8, 14/9 klo 9.30-11.30 Laulukahvittelut Björntorpin tiloissa
31/8 klo 15-19 Kerhotunnit
Palstorps Hagessa. Ilmoittautuminen.
14/9 klo 15-17 Kerhotunnit seurakuntakodissa. Aikuisille Tikvaa!
2/9 klo 11 St. Botvid. Kaksikielinen
Juhlamessu
4/9, 18/9 klo 17-19 Ompeluseura,
seurakuntakoti
19/9 klo 14.30 Hartaus St.Botvidissa
6/9, 20/9 klo 18-20 Stjärnholm
Naisten saunailta. Tule puhdistumaan!
13/9 klo 18-20 Stjärnholm Miesten
saunailta. Tule puhdistumaan!
12/9 klo 16-20 Suomenkielisen
seurakuntatyön toiminnan grilli-ilta
KAIKILLE! Seurakuntakodin alakerrassa.
23/9 klo 14 Jumalanpalvelus
St.Niolai kirkko, Nyköping. Hilkka
Hagelberg, Maria Rasmussen ja
kirkkokuoro.

Eva Henriksson och Gunilla Östberg
Diakoni (som betyder tjänst) är ett
av kyrkans uppdrag och innebär
omsorg om medmänniskan i livets
olika situationer. Särskilt när
människor hamnar i utsatta livssituationer vilket vi alla gör under
vår livsresa. Det kan vara förluster
av olika slag, sorg, sjukdom, ensamhet mm.
- För drygt hundra år sedan mötte
dåtidens ” diakonissor” ofta
människor i fattigdom med fysiskt
utslitna kroppar och annan kroppslig sjukdom. I dag möter vi istället
många människor med stressrelaterade sjukdomar och därför
måste den diakonala omsorgen se
annorlunda ut. Då som nu behöver
människan stärkas till både kropp
och själ men på nya sätt, säger Eva
Henriksson, diakon i Oxelösunds
Församling.
”Kom till mig, ni som är tyngda av
bördor; jag ska skänka er vila” så
säger Jesus i Matteusevangeliet.
Han förnekar inte att bördorna
finns men visar vägen till vilan.
- Under hösten kommer vi att
erbjuda ”prova-på-kvällar” med
mindfulnessmeditationer och Tikva,
fortsätter Eva. Mindfulness eller
medveten närvaro innebär att
träna sin uppmärksamhet inför det
som sker i kroppen, tankarna och
känslorna men också vad som sker
i omgivningen utan att döma eller

värdera. I grunden handlar det om
acceptans. Att acceptera det man
inte kan förändra men också att bli
medveten och acceptera det vi faktiskt kan påverka. Ordet meditation
har många associationer men betyder egentligen bara att betrakta.
Det kommer ca 700 nya forskningsartiklar/år som visar på olika
resultat av mindfulnessträning
som visar på en mängd positiva
effekter i form av minskad stress,
bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredställelse etc. Listan kan göras lång
- Under hösten kommer vi att prova
olika övningar såsom kroppsscanning, sittande meditation och
rörelsemeditation. Om intresse
finns kommer jag att erbjuda en
8-veckors kurs i MBSR (Mindfulness Baserad Stress Reduktion)
till vårterminen 2019, säger Eva.
Tikva är en träningsform och avslappningsmetod. Den ger redskap
för dig som vill leva ett liv i balans
och tillit. Genom enkla kroppsövningar bygger man upp kroppens styrka och smidighet och
alla deltar utefter sin egen kropps
förmåga. Under passet talas ord
som bygger upp och uppmuntrar
självkänsla och människovärde.
Passet kommer att ledas av
Gunilla Östberg.

Följ och gilla oss på Facebook!
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Oxelösund

Nytt företag i Oxelösund

Hundens Dag 22 september

Alexandra, sonen Johannes och Jesper har flyttat till Oxelösund.

Foto: Inger Gustafsson

Affärsidén är enkel. Löpande
utvändig fönsterputs till både
privatpersoner och företag i
abonnemangsform.
- Det innebär att vi kommer regelbundet och putsar efter schema,
säger Alexandra Åhman, som
tillsammans med sin man Jesper
startat ”Skånepågens Fönsterputs”
i Oxelösund.
- Vi har en liten skånepåg som är
5 år, därav namnet, fortsätter
Alexandra.
För Alexandras del är det som att
knyta ihop säcken och komma hem
igen.
- Jag bodde i Oxelösund fram till
20 års ålder. Sedan har jag flyttat
runt i Sverige och hamnade till slut

i Skåne, där jag träffade min man
Jesper. Nu har vi valt att flytta till
Oxelösund och starta verksamhet.
För oss som familj ser vi fram emot
en framtid här och tror att vi kommer att trivas.
Jesper har tidigare erfarenhet av
fönsterputsning och har nu lärt
upp Alexandra.
- Konceptet är utbrett i Skåne, men
nytt i den här delen av landet. Vi
räknar med att jobba i Oxelösund
och Nyköping, men även i övriga
delar av Sörmland. Oxelösund blir
vår bas.
Första kunden i Oxelösund blev
Kicki Orha på Restaurang Sailor.
- Vi är släktingar och umgicks
mycket när jag bodde i Oxelösund,
säger Alexandra avslutningsvis.

Skånepågens
Skånepågens
Fönsterputs
Fönsterputs har
har
kommit
kommit till
till stan!
stan!

Kom och hälsa på Oxelösunds
Brukshundsklubb lördagen den
22/9 mellan klockan 10.00-14.00.
Då anordnar klubben Hundens dag
på Järntorget tillsammans med
Centrumföreningen för tredje året
i rad.
Hunden är egentligen ett vilddjur
som sprungit fritt i skogen och
jagat. Men nu många tusen år
senare har den anpassat sig till
oss. Hundar vill arbeta och är
framavlade för att hjälpa oss i vårt
dagliga liv. Det kan vara allt från att
valla får till att spåra till exempel
mögel eller narkotika. Hundar mår
bra av att träna.
- På Oxelösunds Brukshundsklubb
finns möjlighet att träna din hund
på många olika sätt, säger

164:164:- (efter
(efter RUT)
RUT) första
första gången.
gången.
Vi
putsar
löpande
utvändigt.
Vi putsar löpande utvändigt.

KAMPANJ!
KAMPANJ!

ladda med nya vanor
164:(efter
RUT)
första
gången.
164:- (efter RUT) första gången.
20 % för dig som inte är medlem.
Gäller utvalda produkter. Rek. pris 69-999.
Vi putsar
putsar löpande
löpande utvändigt.
utvändigt.
Vi

Erbjudandet gäller utvalda produkter
t o m 19/9 2018 eller så långt lagret räcker

Beställ
Beställ via
via www.skanepagensfonsterputs.se
www.skanepagensfonsterputs.se •
• 0771-130
0771-130 000
000

25 %

Apoteket
Ejdern
Beställ
via
www.skanepagensfonsterputs.se
0771-130 000
000
Beställ
via
•• 0771-130
Öppettider
Järntorget
2 www.skanepagensfonsterputs.se
Oxelösund
0771-760 760
www.apoteksgruppen.se

mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00
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Oxelösunds Brukshundsklubb har
också startat träningsgrupper i
Lydnad, Rallylydnad och Spårträning. Träningsgrupperna är
gratis för medlemmar i klubben.
- Så kom och hälsa på oss på
Järntorget den 22/9, mellan
klockan 10.00-14.00. Då har du
möjlighet att prova på flera roliga
aktiviteter för din hund. På plats
kommer också att finnas många
spännande utställare. Vi avslutar
som vanligt det hela med en
hundparad, säger Åsa.

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

KAMPANJ!
KAMPANJ!

Skånepågens
Fönsterputs har
kommit till stan!

Åsa Nilsson. I höst har vi till
exempel kurser med instruktörer
i Rallylydnad och Tävlingslydnad,
men också en cirkelträning i
Nosework.

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

LOKAL PERSONLIG SERVICE
• Kameror • Datorer • Bläckpatroner • Mobiltelefoner• Tillbehör • Skrivare
Nostalgisk skivspelare
med USB.
För både 33/45/78 varv,
CD, kassett och radio

2990:-

Vi fixar ditt
ID- och
körkortsfoto!

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

Oxelösund

Fullmatad höst
i Oxelösund

På gång i Oxelösund
Läs mer på visitoxelosund.se

Åsa Peck
Lars D.O. Sjögren
Koordinatens gallerier 1 – 25 sep
Konstföreningen Fokus bjuder in till
vernissage lördag 1 september kl 11-14.
I Galleri K visas Åsa Pecks utställning
Adoerte med abstrakt måleri. I Galleri
O visas Lars D.O. Sjögrens utställning
Lotsarnas Ö.

Öppet lokstall
Oxelösunds Lokstall 2 sep 11 – 15
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
visar upp sina samlingar. I lokstallskaféet serveras kaffe, korv och fikabröd. Visning av fordonssamlingen
och miniutställning. Rälsbusstrafik
mellan Oxelösund och Nyköping.

Americana-duon Good Harvest kommer i oktober
Medryckande folkpop, formidabel
bajskavalkad och en musikalisk
djupdykning i mänskligt beteende är några av ingredienserna
i höstens kulturprogram på
Koordinaten.
Som oftast så står det mycket på
programmet inför en ny säsong på
Koordinaten. – Vi försöker ju alltid
få till en bra bredd för stora och
små, berättar Marie Anstadius,
kulturkoordinator i Oxelösund och
en av de ansvariga för utbudet.
De små är först ut med att få sitt
lystmäte tillgodosett när Skottes
Musikteater gästar med sin föreställning ”Den lilla mullvaden som
ville veta vem som bajsat på hans
huvud”, en formidabel bajskavalkad
baserad på den populära barnboken ”Det var det fräckaste”. – Den
kommer att bli en hit för de små,
och säkert för de medföljande stora
också.
För den vuxna publiken är det folkpopbandet Kolonien som inleder
kulturhösten. – Kolonien är ett
ungt men mycket rutinerat band
som verkligen måste upplevas live!
Jag har sett dem på Fåfängan två
gånger, där de fullkomligt trollband
publiken, så det är jätteroligt att nu
få sätta dem på Koordinatens scen.
Nästföljande konsert är ett önskemål från publiken: americanaduon
Good Harvest, som både fått publiken på några av landets största
scener och Per Gessle på fall med
sitt musikaliska samspel.

Evenemang på Koordinaten hösten 2018
Detta är ett urval ur programmet. För att ha koll på allt som
händer, håll utkik på visitoxelosund.se!
15/9 Barnteater: Den lilla mullvaden
som ville veta vem som bajsat på hans
huvud

Anders Lundin gästar
med visföreställning
– Och så har vi ju den stora glädjen
att välkomna Anders Lundin tillbaka. Han skulle ha spelat här förra
hösten men blev tvungen att ställa
in. Anders är känd för den breda
massan som programledare i TV
men han är ju också låtskrivare
och vissångare och här bjuder han
på visföreställningen ”Expedition:
Livet”, som är en både rörande
och humoristisk betraktelse över
mänskligheten.
Mer barnteater, en kulturdag om
Sveriges fem officiella minoriteter,
en Sverige-finsk festival och en
Taube-afton står också på höstprogrammet. – Det kan även bli
en, kanske två dansföreställningar
samt en liten filmfestival, men allt
är inte klart i denna stund, så vi
uppmanar våra besökare att hålla
utkik på webben, avslutar kulturkoordinatorn Marie.
Kalendarium med kommande konserter och evenemang kan ses här intill!

20/9 Föreläsning: Psykologiska spel
& livsviktiga relationer med Josefina
Tengroth
25/9 Konsert med Kolonien
6/10 Världens barn - familjedag
24/10 Konsert med Good Harvest
6/11 Minoritetsdag med underhållning och utställning
13/11 Taubekonsert med Gott &
Blandat
15/11 Konsert med Anders Lundin –
”Expedition: Livet”
24/11 Sverige-finsk festival
1/12 Ljus & Värme - aktiviteter och
julmarkanad
8/12 Barnteater: Min vän Lage

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

instagram.com/
visitoxelosund
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Svedlindhs i ny regi
Välkommen
3/9
Nyöppning
Tack kära kunder!
- Nu lämnar jag över Svedlindhs till Lenita och
Mattias, som kommer att driva butiken vidare.
Sortimentet förblir detsamma, så ni hittar de
fabrikat ni köpt tidigare, dessutom lite nya
märken på dam.

Tack Lasse för förtroendet att driva
butiken Svedlindhs vidare!
- Vi ser fram emot att träffa alla kunder,
nya som gamla, och kommer att driva butiken
vidare i samma goda anda som Lasse.
Vi vill önska Lasse en välförtjänt ledighet.

Tack alla trogna kunder och lycka till
Lenita och Mattias!

Välkommen in och fira nyöppningen med oss,
och ta del av våra erbjudanden!

Lasse Bergman

KEMTVÄTT - ombud för Snabb-Kem Nyköping

LEDIGA LOKALER

Mattias och Lenita

0155-400 409 • nykoping@veteranpoolen.se

NYKÖPING
Kontorslokal
300 kvm

EXTRAJOBB
FÖR PENSIONÄRER
Just nu söker våra kunder dig som vill
jobba med måleri eller hemstäd. Hos oss
väljer du själv hur mycket du vill jobba,
får nya kollegor och en lön som sätter
guldkant på tillvaron. Välkommen!

Blommenhovsvägen 22 B • 611 39 NYKÖPING
jurgen.vilhelmsson@sbbnorden.se • 070-398 56 32 • sbbnorden.se
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Vårt värdefulla vatten
Hallå där, Jonny Jakobsson, VA-chef i Oxelösund...
vattenverken i sommar gått
på högvarv och legat nära
maxkapacitet. Det är inte bara
i Oxelösund och Nyköping som
läget har varit ansträngt, utan
ytterligare 27 kommuner har
haft bevattningsförbud och i så
många som 72 kommuner har
man uppmanat sina invånare till
sparsamhet.
Varför har vi haft bevattningsförbud under sommaren?
- Våren och sommaren
har varit rekordvarma och
torra. Det innebär att våra
grundvattennivåer har varit
extremt låga. I och med att våra
vattenverk har en begränsad
kapacitet för rening och
produktion av dricksvatten har

Har bevattningsförbudet
respekterats i Oxelösund?
- Ja, oxelösundarna har varit
mycket tillmötesgående och hanterat bevattningsförbudet på ett
exemplariskt sätt. Jag skulle vilja
passa på att rikta ett stort tack till
alla oxelösundare som varit med
och bidragit till en lösning på
vattenproblemet.

Visste du att...
• i Sverige gör vi i genomsnitt av med 170-200 liter vatten
per person och dygn.
• för varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
• ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter
motsvarar 36 liter.
• det går åt cirka 50 liter vatten för en maskintvätt.
Siffrorna är ungefärliga och kan variera från hushåll till hushåll

Öppet Hus lördag 8 september 10.00-14.00
på Återvinningscentralen i Oxelösund
Benjamins Återbruk - hämta och lämna hela och
rena prylar, möbler och cyklar med mera.
ICA Kvantum bjuder på fika - som håller längre
än du tror.
The Panoply Steelband serverar musik på fatbandet som spelar calypso, pop och rock på återvunna oljefat.
Frågesport med fina priser.
Passa på att ta med ditt miljöfarliga avfall.
Varmt välkommen!

No.7 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

29

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

Vem skulle
du vilja se
porträtterad?
Gå in på oxls.se
och tipsa!

Oxelösundare berättar – läs mer på oxls.se
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trasternas stad
We are
Oxelösund
Utan människor är en plats bara en
plats. Därför handlar berättelsen
om Oxelösund om oss som bor
här, och om vår relation till havet,
naturen och kontrasterna som är
en så stor del av våra liv.
Var med och bidra till vår gemensamma berättelse genom att tagga
ett inlägg på instagram med #oxls

”Människorna, Havet, Läget och Kontrasterna”
”We are Oxelösund” är
resultatet av ett arbete
som Oxelösunds invånare, företagare, föreningsaktiva och kommun gjort
tillsammans för att skapa
vår gemensamma berättelse om Oxelösund.
Genom att visa att vi är

”

stolta över varandra och
den plats vi bor på blir
bilden av vårt Oxelösund
tydligare, både för oss
som bor och verkar här
och för världen utanför.
Initiativtagare till projektet
är Oxelösunds kommun,
som tillsammans med

representanter från
olika invånargrupper
arbetat fram de värdeord
som bäst beskriver det
Oxelösund vi är så stolta
över: Människorna,
Havet, Läget och
Kontrasterna.

Oxelösund
är en plats
för dig
och mig.
www.oxelosund.se
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Ett stort tack till
våra fantastiska sommarjobbare!

Ett stort tack till alla våra sommarjobbare som gjort ett fantastiskt bra arbete och hållt ställningarna när vår ordinarie personal haft semester.

Hanna Sundin
ÅLDER
18 år
AKTUELLT
Sommarjobbat på ICA Kvantum för
femte året i rad.
BOSTADSORT/FAMILJ
Oxelösund. Mor, far samt två äldre
syskon.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Glad och utåtriktad tjej med mycket
energi. Social och umgås gärna med
kompisar.
INTRESSE UTANFÖR ICA
Tränar gärna, både på gym och i
löparspåret, för att må bra.
DRÖMRESAN
Bali, åker dit två månader i höst.

Dennis Adolfsson
ÅLDER
18 år
AKTUELLT
Sommarjobbat på ICA Kvantum för
första gången.
BOSTADSORT/FAMILJ
Oxelösund. Två syskon och mor i
Oxelösund. Två syskon som bor

Gilla

ebook: www.fa
oss på fac
ceboo

VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR

8-21

k.co

VAD GÖR JAG I HÖST?
Förutom resan till Bali jobbar jag vidare
på ICA Kvantum.
TANKAR OM FRAMTIDEN
Många tankar, allt från att utbilda mig till
kriminolog, jobba för kvinnors rättigheter
i vår närhet och globalt, till att starta eget
företag, om jag kommer på någon bra
affärsidé.

med far i Göteborg.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Rastlös, har svårt att sitta still.
Energisk och glad och på tårna för det
mesta.
INTRESSE UTANFÖR ICA
Tränar mycket på gym. Umgås mycket
med kompisar.
DRÖMRESAN
Norge. Skulle vilja åka och vandra i de
norska fjällen.

m/ic
akv
antu
mox
elos
un

d

VAD GÖR JAG I HÖST?
Fortsätter gärna jobba extra på ICA
Kvantum. Går sista året på Restauranglinjen på gymnasiet.
TANKAR OM FRAMTIDEN
Lie splittrat. Att arbeta inom Restaurang,
på gym eller varför inte som egen företagare som exempelvis personlig tränare...

