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fokus. Hoppas att vi ses där, med fyllda picknick-
korgar och glada miner!

Avslutningsvis skulle jag gärna vilja ge Oxelösund 
en eloge. Jag har sedan år 2000 haft merparten av 
mitt arbete här, jag har bott här i flera omgångar och 
jag har fler goda vänner här än jag kan räkna. Jag 
kommer aldrig tröttna på Oxelösund - snarare blir 
kärleken djupare för varje år som går. Nästa år har vi 
20-årsjubileum, jag och Oxelösund, och ni kan lita på 
att det kommer 
firas.

Jag önskar er alla 
en fin sommar, 
på återseende i 
augusti!

Torbjörn 
Dahlström

Stolt Oxelösunds-
bo och ansvarig 
utgivare med 
sommarlängtan

2    Nr 6 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2019

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

MAGASINET – en produkt av 

Mediamix Event & Media

Nästa nummer: 25/8 2019
På omslaget: Pernilla Andersson
Tryck: V-TAB
Distribution: Svensk Direktreklam

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

 

Sommarlängtan och viskonsert 
Sommarljusa skyar över fager sommaräng. Himlen 
är mitt täcke och marken är min säng. Jag har kraft 
att andas frihet. Jag har mod att va’ mig själv. Mina 
tankar vandrar lika fritt som laxen, i en sommarälv.

Jag kan knappast vara ensam om att längta efter lite 
sommarsemester just nu. Det har varit en tuff vår 
och sommaren har nog aldrig varit så välkommen 
som just detta år. Ted Gärdestads gamla låt ”Som-
marlängtan” är en fin och lite vemodig beskrivning 
för det hela, även om jag personligen håller Magnus 
Carlssons version från Så Mycket Bättre 2016 ännu 
högre.

Musik är en väldigt viktig del av mitt liv, och har 
så alltid varit. Förr i tiden har jag själv spelat både 
violin och gitarr, må så vara att den tiden ligger långt 
bakom mig nu. Men uppskattningen för bra musik, 
och upplevelsen kring hur musik förenar människor, 
det håller jag ett fast tag om.

Ni är nog många med mig som minns den där fan-
tastiska sommarkvällen år 2004 (den 17 augusti, om 
inte mitt minne sviker mig) när närmare 14 000
konsertbesökare fick hela Jogersö att gunga till 

Gyllene Tiders fantastiska musik. Det var nästan så 
att publiken överröstade Per Gessle. Det är en av de 
häftigaste upplevelser jag har haft som konsert-
arrangör, ett minne jag är tacksam för att bära med 
mig resten av livet.

Det fina med musik är också att det finns så mycket 
att upptäcka. Nya artister, grupper och genrer. Vissa 
artister kan man upptäcka först efter att fått höra 
dem live, eller när de släppt ny musik som får en att 
haja till. En ny favorit hos mig det här året är Pernilla 
Andersson, och jag är väldigt glad att hon gör oss 
sällskap på årets Visor Vid Vattnet. Hon är också en 
väldigt trevlig och jordnära person - i det här numret 
av Magasinet kan du läsa en intervju med henne.

Sommarsemester i all ära, men som vanligt ser jag 
fram emot just Visor Vid Vattnet. Det är nu 9 år 
sedan konceptet startades. Många artister har gästat 
oss, och numera är det lite utav mitt eget skötebarn 
som jag håller väldigt kärt. 

I år går vi verkligen ”back to basics” och gör vad vi 
heter - Visor Vid Vattnet. Det blir mer avskalat och 
enkelt, där gitarr, piano och artisternas röster står i 

Nu är sommaren här!

Våra butiker har allt du behöver för lata sommardagar.

Möt upp en vän, strosa runt så tar vår personal hand om er.

Eller varför inte ta en glass eller något svalkande i 

någon av våra café eller restauranger.

Välkommen hem till Västerport!

Livet i Västerport

vasterport.comvasterportvasterport

s



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

Nyköping 

Västerport Köpcentrum  

Tel: 0155-28 88 53

Vardagar:  09.30 - 18.00

Lördag:     10.00 - 16.00

Söndag:    12.00 - 16.00

Ingen uppläggningsavgift, ingen aviavgift, ingen ränta, inga överraskningar.

Effektiv ränta vid 10 000 kr är 0% vid 10 månaders avbetalning.

Världens enklaste avbetalning
Kostnaden delat på 10 månader

SOMMARENS

MÄRKESBÅGAR
500 kr/st.

Utvalda
REA!
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Vi tillsammans skapar 
sommarens minnen

Solglasögon i din 
styrka på köpet!

Värde upp till

2895:-
Vid köp av kompletta glasögon med iProtection ytbehandling, 

får du ett par PEOPLE solglasögon med din styrka!

u Maximalt reptålig u Minimalt med reflexer 

u Maxskydd mot UV-ljus   u Smuts- och vattenavvisande 

u Förlänger glasets livslängd u 3 års garanti

Fördelarna med iProtection ytbehandlingiProtection  
YTBEHANDLING

MADE IN
GERMANY

VÅRKAMPANJEN 
FORTSÄTTER!

Kostnadsfri synundersökning vid köp av glasögon, värde 395 kr
Utförs av leg. optiker och gäller vid köp av glasögon. Boka synundersökning enkelt på: www.glasogonmagasinet.se 
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Nyfiken på - ett samtal med

Jag ringer upp Pernilla Andersson och får en 
annorlunda och oväntad start på vårt samtal.
- Du ringer från Oxelösund, då är jag bara en mil bort 
från dig.

Det visar sig att Pernilla sitter i sin sommarstuga 
och nu handlar inte samtalet om musik 
utan om hur fantastiskt det Sörmländska 
landskapet är.
- Skärgården, Sörmlandsleden med sin 
naturupplevelse, svampskogen och framför allt 
lugnet, säger Pernilla entusiastiskt. Jag brukar 
ofta sitta och bara “blankstirra” och lyssna på 
fåglarna. Det finns inget mer rogivande.

Det visar sig att Pernilla även har ett stort 
intresse för fiske. 
- Jag har kollat in fiskeställena och fiskar gärna 
havsöring, gös och abborre. Gäddan har lite för 
vassa tänder för mina pianohänder, säger hon och 
skrattar till. 

Det är en mångsidig och respekterad artist som 
gästar Oxelösund och Visor Vid Vattnet, lördag 6 
juli. Hela Pernillas liv har präglats av musiken.
- Pappa var jazzmusiker och mamma schlager- och 
jazzsångerska. Jag började spela piano när jag var 
fem år och några år senare började jag skriva egna 
låtar. 

Samtidigt som flödet av jazzintryck formade 
henne kunde det också hämma.
- Det fanns perioder då jag avskydde jazz. Då flydde 
jag in i Burt Bacharach, Carpenters, Carola och ABBA. 
Och rockmusik. Än idag väljer jag oftast Deep Purple, 
AC/DC eller Rolling Stones när jag vill ladda inför ett 
scenframträdande. 

Det första steget bort från barndomens miljöer 
innebar studier i Göteborg.
- Jag dansade balett, men slutade efter ett halvår. 
Därefter började jag på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm.

1999 fick Pernilla sitt första skivkontrakt. Skivan 
hette ”My Journey” (Pernillas elfte studioalbum 
”Soho Grand” kommer i höst.) När hon år 2002 
producerade Svante Thuressons ”Nya kickar” 
blev hon inte bara för första gången Grammis-
nominerad. I en svårt mansdominerad bransch 

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM  

Pernilla Andersson

blev hon dessutom den första kvinnliga produ-
centen av en utgivning på ett stort svenskt bolag.
- Jag älskar att producera andra artister. Det håller 
skallen frisk och det är bara hälsosamt att fokusera 
på någon annan än dig själv ett tag. Gudarna ska veta 
att det finns gott om tillfällen att föda ditt ego i den här 
branschen.

2008 tog hon två parallella beslut som kom att 
påverka hennes vidare karriär och yrkesbana.
- Jag startade ett eget skivbolag “Sheriff Records” 
som senare släppte skivor med bland annat Titiyo, 
Svante Thuresson och Staffan Hellstrand. Det var en 
dröm som gick i uppfyllelse. Att starta Sheriff kunde 
närmast liknas vid att sy upp en egen kostym. Du 
vet att den kommer att sitta perfekt eftersom den är 
skräddarsydd efter dina mått.

Ett annat beslut var att börja sjunga på svenska. 
En av de första låtarna var “Johnny Cash och 
Nina P” som blev en succé.

- Jag fick bland annat inbjudan att vara med i “Skavlan” 
i hans allra första Stockholmsinspelade program. 

Det stora lyftet kom efter medverkan i 
Melodifestivalen 2011 med låten “Desperados”. 
Bidraget kom till andra chansen, men all 
expertis var överens om att Pernilla var det 
årets stora vinnare karriärmässigt. Något som 
underströks av 90 spelningar under året som 
följde. 2013 blev Pernilla tilldelad “The Sir 
George Martin Award” för sina insatser inom 
komposition och producent-området.
- Det var stort och en bekräftelse för mig att den 
väg jag valt att gå var rätt. 2013 fick jag också min 
son, så det året blir svårt att toppa, säger Pernilla. 

Från ax till limpa. Pernilla komponerar, produ-
cerar, mixar och arrangerar sina låtar själv. 
- Det är ett arv från min pappa. Han sa alltid att allt 

är möjligt, du kan göra vad du vill. Det är nog även en 
del av mitt kontrollbehov. Genom att göra allt själv har 
jag kontroll, jag vet ju bäst själv vad jag vill säga och 
hur jag vill uttrycka mig i min musik.

Pernilla brinner även för entreprenörskap. 
- Jag vill äga så mycket som möjligt av mitt eget 
konstnärsskap och lämna efter mig något positivt. 
Den ådran kan jag låta blomma ut som egen 
företagare.

Pernilla är med och finansierar mentorsut-
bildningen på Kungliga Musikhögskolan.
- Jag har kämpat på med mycket privata grejer under 
året och förstått i min roll som mentor för unga 
tjejer att de verkligen kämpar på med den här “jädra 
perfektionen”, leveransen av dundermänniskan. Skit i 
det, gör vad du vill, skaffa modet och civilkuraget att 
bli den du själv vill, säger Pernilla.

Det är detta budskap som Pernilla vill lyfta fram i 
den nya singeln “Låt det gå (långfinger upp)”, att 
sluta bry sig så mycket om vad andra tycker och 
istället vara stolt över sig själv.

Lördag 6 juli har alla chansen att få uppleva 
Pernilla Andersson live på Visor Vid Vattnet, vid 
Femöre Kanal i Oxelösund.
- Det blir fantastiskt, jag längtar redan, blir Pernillas 
slutord och budskap till Magasinets läsare. 
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Hertig Karl-sten har intagit slottet...

Pernilla Andersson har alltid haft ett stort engagemang i samhällsfrågor. Det var 
i början av 2019 när Pernilla Andersson hittade sin pappa bortglömd av vården 
som hon tog initiativet att starta stiftelsen; ”Pernilla Andersson Dregen Stiftelsen” 
(padstiftelsen) som verkar för att skapa opinion kring äldrevårdsfrågorna och som 
lyfte rörelsen #Vårdupproret i början av 2019.

Pernilla är också med och finansierar mentorsutbildningen på Kungliga Musikhög-
skolan och verkar som en av nio framträdande personer med stor erfarenhet från 
arbetslivet och ger studenterna verktyg kring jämlikhet och jämställdhet.
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NYKÖPING, 
INDUSTRIGATAN 10,  
Tel: 0155-21 71 70 

Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 
4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och 
aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt t o m 30 juni 2019. *Bränsleförbrukning och CO2-
utsläpp vid blandad körning. Uppgraderingserbjudandet gäller Corolla 1,8 l hybrid och kan inte kombineras med Flex Privatleasing. Erbjudandet 
gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 30 juni 2019. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Med 
reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte finns i Sverige.  

NÄR VÄRLDEN UTVECKLAS, 
VAD VÄLJER DU?  
NYA COROLLA.  
50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT  

Lanseringserbjudanden på Corolla 1,8 l elhybrid: 
Fri uppgradering från Active till Style (värde 18.000 kr). 
Pris från 239.900 kr. 
Rabatt på Executive. Pris från 271.900 kr (ord. pris från 289.900 kr). 
Flex Privatleasing från 3.395 kr/mån. 

WLTP*

4,5-5,3 l
/100km

NEDC*

3,3-3,9 l
/100km

CO2 NEDC*

76-89 g
/km

CO2 WLTP* 

101-121 g
/km
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4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och 
aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt t o m 30 juni 2019. *Bränsleförbrukning och CO2-
utsläpp vid blandad körning. Uppgraderingserbjudandet gäller Corolla 1,8 l hybrid och kan inte kombineras med Flex Privatleasing. Erbjudandet 
gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 30 juni 2019. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Med 
reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte finns i Sverige.  
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NYA COROLLA.  
50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT  

Lanseringserbjudanden på Corolla 1,8 l elhybrid: 
Fri uppgradering från Active till Style (värde 18.000 kr). 
Pris från 239.900 kr. 
Rabatt på Executive. Pris från 271.900 kr (ord. pris från 289.900 kr). 
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4,5-5,3 l
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NEDC*

3,3-3,9 l
/100km

CO2 NEDC*
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ÖPPETTIDER: Mån–fre 10–18,  
Lördag 10–14
www.toyotanykoping.se MOTORCITY . NYKÖPING

Industrigatan 10,  
Nyköping  

0155-21 71 70



Nu är den äntligen här, den härligt efterlängtade 
sommaren som så tydligt visar oss att värmen på 
bara någon vecka kan väcka till liv det som varit 
under ytan vintertid. 

Vi pratar ofta om vädret här i våra världsligt nordli-
gare länder och det kan till en början låta lite ytligt för 
de som kommer söderifrån. Det var först när jag 
själv bodde året runt i ett sommarvarmt land, 
som jag på riktigt förstod varför vi samtalar 
om vädret här hemma. Det mesta vi vill 
göra utomhus påverkas av vädret på 
olika sätt. Vi har dessutom ett mycket 
avlångt land så när vi ska hälsa på 
någon behöver vi känna till vädret 
för att planera resan dit och även 
innehållet i resväskan. Är det 
samma väder varje dag, varmt och 
soligt, så behöver vi ju inte passa 
på så snart solen skiner, för det 
gör den ju jämt. 

När vi säger uppmuntrande 
ord till varandra, så använder vi 
ofta ord som förknippas med solens 
värmande närvaro. – Du är verkligen 
strålande! Lysande gjort vännen! Dina 
ögon glittrar av glädje! Ska vi beskriva 
en verksamhet som det går riktigt bra för, 
så är det en blomstrande verksamhet som 
har en ljus framtid. Kan förstås även förknippas 
med rabatter bara för att den blomstrar, men den 
tanken gallrar jag bort.

När något känns tufft däremot så är orden mer för-
knippade med andra årstider. Ett stormigt förhållande, 
iskalla kommentarer och kyligt bemötande. När det går 
dåligt för någon så ser det mörkt ut och de som vill dölja 
något, ja ”de mörkar”. Vi människor har dock förmågan att 
vara förlängningssladdar och så kallade ”powerbanks” för 
varandra. När vi inte riktigt orkar lysa så starkt själva så 
kan vi ladda batterierna med hjälp av andras vänlighet och 
vänskap. Jag menar förstås genom ömsesidig empati och 
medmänsklighet, inte energitjuvar.

Många blommar upp på sommaren och förgyller var-
dagen genom ljusa och färgglada kläder. Det är dessutom 

lite lättare att mötas lite mer spontant, både de vi redan 
känner och de vi snart lärt känna, eftersom vi väljer att 
vara utomhus lite längre tid. Jag är så tacksam för att det 
finns företag och föreningar som genom uteserveringar, 
utomhuskonserter och olika aktiviteter gör att vi syns lite 
mer under sommaren. Jag hoppas också att det kan leda 

till att fler möts året runt. 

Sommaren inspirerar oss på olika sätt.
Det latinska ordet ”In spirare” betyder 

”att vara i anden” att andas in. Vi 
behöver andas in för att kunna an-

das ut. Att ha andan i halsen låter 
stressigt och anden i flaskan 
alldeles för alkoholhaltigt. Det 
engelska ordet ”Spirit” betyder 
dessvärre både ”ande” och 
”sprit” så jag kan inte låta bli 
att översätta ordet spirituell 
till meningsfull. 

Vitsen med att just jag 
finns känns extra tydlig 
ibland, rent bokstavligt i alla 
fall, eftersom ordet vits betyder 

både skojig och syfte. Jag fort-
sätter att samla på andemeningar 

som jag skriver ihop till krönikor, 
sånger och ordbävningar. Jag hopp-

as att din sommar blir full av det som 
du vill fylla den med. Jag är redan full av 

förhoppningar och ser fram emot att vi får en 
sommar som är meningsfull, värdefull, talangfull, lekfull 
och kärleksfull.

Varje gång det ösregnade eller snöstormade fick jag 
som liten höra att ”Det finns inget dåligt väder, bara dåli-
ga kläder”. Jag förstår verkligen min mamma som såg till 
att vi barn fick växa upp på Kanarieöarna. Inga overaller, 
mössor och vantar, bara badkläder. I år blir det min allra 
första sommar i Oxelösund och det känns som ett nytt 
äventyr! Kom hit om du ännu inte har besökt denna kom-
munpärla vid havet. Du som redan har varit här eller bor 
här, du vet redan hur makalöst vackert det är och väljer 
nog att vara här även denna sommar. 

Anna Källdén, Ordläkaren, info@ordlakaren.se

Den blomstertid nu kommer
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Smultronställen & utflykter 
Magasinet tipsar om

Sommar 2019i Nyköping & Oxelösund med omnejd

Vackra Femöre
Femöre i Oxelösund är ett fantastiskt utflyktsmål för hela familjen. Här finns 

alltifrån möjlighet till klippbad, ett historiskt fort från kalla kriget, fina vandrings-
stigar, en restaurang med eget rökeri och ett berömt våffelcafé. 

Skärgårdsvåfflan

I den gamla barnkolonin på Femöre 
huserar numera ett våffelcafé om 
somrarna. Här kan du beställa både 
matiga och söta våfflor med en 
mängd olika tillbehör. 

Caféet har också serveringstillstånd och 
ett brett sortiment av varma och kalla 
kaffedrycker. Här finns också närheten 
till havet och möjligheter att bada för 
den som vill. 

Skärgårdsvåfflan är ett mycket populärt 
besöksmål – tips är att komma en sen 
eftermiddag eller kväll då det oftast är 
färre besökare.

Öppet 22 juni-18 augusti kl. 11-20

 
Öppnar för 
säsongen

den 22 juni

Restaurang & rökeri
Vid Femöre Marina finns Sailor-
Kickis Krog & Catering med en av 
Sveriges mest hänförande utsikter – 
Oxelösunds hamn åt ena hållet och den 
vackra skärgården åt det andra. 
Här finns också restaurangens eget 
rökeri där det röks på gammalt vis i 
ugnar med alved.

 Jogersö Havsbad

Gamla Oxelösund

Läs mer om utflykter i Oxelösund på www.visitoxelosund.se

Läget Hamnkrog & Bar är en klas-
sisk sommarrestaurang i Oxelö-
sund. Nu är det tredje året i rad som 
verksamheten drivs av bröderna Charlie 
och Johan Stenberg under det egna 
varumärket ”by Charlie”.

Öppettider Läget:
Lunch vardagar 11.00-14.00

Mellan 14/6–24/8 serveras á la carte:
Vardagar 16.00–21.00
Lördag-söndag 12.00–21.00
(Kökets öppettider)

Intill Läget ligger Piren Glass, Café 
& Deli Boutique. Glasskiosk och gott 
fikabröd.

Öppettider Piren:
14 juni-18 augusti:
Dagligen 09.00-21.00

Missa inte

Visor vid vattnets efterfest på 

Läget den 6 juli!
DJ Anders Berglund spelar.

Öppet till 01.00

Här hittar du skärgårdsmuseet i Grantorpet, ett av Oxelösunds äldsta hus. På mu-
seet beskrivs på ett levande vis hur det hårda skärgårdslivet tedde sig förr – varje 
år presenteras en ny historia som utspelar sig under ett nytt år. I sommar heter ut-
ställningen ”Överraskningen” och utspelar sig år 1948. I G:a Oxelösund finns också 
Oxelö Krog, där det serveras mat och bakverk i historisk miljö. 

Vad vore väl en sommar utan ett besök på Sörmlands största havsbad? På 
Jogersös 200 meter breda sandstrand finns gott om plats för badgäster och 
soldyrkare. Här finns också ett hundbad för fyrbenta besökare ett stenkast från 
stora badplatsen, samt ett motionsspår för den träningsvillige. Är man sugen 
på att ge sig ut på havet finns det möjlighet att hyra kajak av Kajak & Fritid. Vid 
havsbadet finns också omklädningsrum samt allmän WC. På Jogersö finns en 
restaurang, strandcafé samt en kiosk på campingen.Missa heller inte...

Femörefortet – det till år 2003 topphemliga kustartilleribatteriet på Femöre i 
Oxelösund är nu ett spännande museum över epoken det kalla kriget. Föreningen 
Femörefortet ansvarar för verksamheten vid Femörefortet och hyr även ut den 
närbelägna Fyrvaktarbostaden på Femöre.

Sol & bad vid Femöres klippor. För ett mer barnvänligt alternativ till badplats 
rekommenderar vi det närbelägna Stenviksbadet.

Sörmlandsleden. På Femöre finns en härlig rundslinga på cirka 6 km, samt en 
avstickare från leden vid Femörehuvud (ca 2 km). Trevlig vandring! 

Upptäck och må gott vid vattnet i 

Oxelösund
 

Bästa Läget 
på Piren 

i Oxelösund!
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Utflyktsmål i hjärtat av Sörmland

Vrena
Vrena Grönt
År 2013 tog Anette Forsberg och 
Mika Niemi över den gamla örtfa-
briken på Stentorp strax utanför 
Vrena. Successivt har de byggt 
upp sin verksamhet och är idag en 
välkänd producent av ekologiska 
grönsaker, champinjoner och 
blommor i Sörmland.

– Vi började med att odla tomat och 
gurka, efter att ha sett över efter-
frågan lokalt. Till att börja med sålde 
vi bara mot affärer och restauranger, 
men så småningom öppnade vi upp en 
liten gårdsbutik och kunde därmed börja 
sälja även direkt till privatpersoner, 
minns Anette.

Gårdsbutiken går nu in på sitt femte 
år, och här säljs givetvis de egna 
växterna, men också produkter 
från andra lokala producenter. Här 
finns också kaffe och glass att köpa, 
sittplatser för den kund som önskar en 
stunds vila, och en loppishörna.

– Utbudet i butiken varierar lite 
efter säsong, men här finns ofta till 
exempel marmelader, chutneys, honung 
och lokalt producerade drycker. För oss 
är det viktigt att våra värderingar upp-
fylls även om vi säljer andras produkter, 
äggen vi säljer kommer exempelvis från 
Björkviks Ägg, där vi vet att hönorna har 
det bra, säger Anette.

När Magasinet är på besök i slutet 
av maj råder febril aktivitet i växt-
husen. Här står grönsaksplantor och 
blommor till försäljning i långa rader, 

Emma Niemi jobbar i familjeföretaget Vrena Grönt - här visar hon upp växthuset fullt av tomater som håller på att mogna.

Små slanggurkor i växthuset redo för skörd. Gurkorna odlas 
med stor omsorg och varje planta kontrolleras dagligen.

I gårdsbutiken säljs bland annat grönsaker från de egna 
odlingarna, samt produkter från andra lokala producenter.

redo att säljas till de odlingsivriga kun-
der som besöker Vrena Grönt. Samtidigt 
ska leveranser med grönsaker köras ut 
till butiker i närområdet och de plantor 
som ska skördas ska tas omhand. 

– Det är mycket pyssel med 
plantorna innan grönsakerna når 
konsumenterna. De ska bindas upp på 
bästa sätt, ha vatten och näring, tomat-
plantorna ska ”tjuvas” och gurkorna ska 
ha just rätt storlek när de skördas för 
att smaka så bra som möjligt, berättar 
Emma Niemi, dotter till Anette och Mika.

Många timmars kärlek och omsorg 
ligger bakom de färdiga produkter-
na från Vrena Grönt. Här finns också 
en ambition om att hjälpa till att minska 
råvarusvinnet – i fjol installerades ett 
musteri, vilket Anette ser som en spän-
nande utveckling i företaget.

– Musteriet ger oss möjlighet att 
rädda grönt som annars skulle 
ha slängts. Vi tar emot frukt från 
privatpersoner som vill få must från den 
egna frukten, men vi kommer också att 
tillverka must att sälja i gårdsbutiken. 
Redan idag gör vi vad vi kan för att se 
till att alla ätbara grönsaker kommer 
till användning, även om de inte kan 
säljas som de är. Till exempel kan de bli 
marmelad eller chutney hos någon av 
våra samarbetspartners, det är vi glada 
för, säger Anette avslutningsvis.

Planerar du ett besök till Vrena Grönt så 
passa gärna på att även besöka gran-
narna Vilt i Vrena och Vrena Boutique.

 
Vrena Grönt

Sommarens öppettider:

Tisdag-fredag 10-18

Lördagar 10-14

Vrena Boutique
Välkommen till Vrena Boutique – 
livsstilsbutiken på landet!

Adress: Lilla Stentorp 7 i Vrena
Öppet fredagar 11-18 & lördagar 11-15

 Välkommen önskar Erik och Linda

Missa heller inte...
Sol & bad vid Hallbosjön. En fin och barnvänlig badplats med en liten strandrem-
sa, här finns ävem en kortare rundslinga i skogen straxt intill. Från Nyköping/Oxelö-
sund på väg 52, ta vänster strax före Vrena samhälle.

Vilt i Vrena – Viltslakteri och Gårdsbutik vid Lilla Stentorp. Här finns finstyckat 
viltkött till försäljning, samt charkuterier och korvar. Erbjuder även köttlådor med 
blandade styckdetaljer av vilt. Öppet fredagar 10-18 och lördagar 11-15.

Ångslupen Munter. Ta en tur på sjön med den historiska ångslupen Munter, byggd 
år 1879. Utgår från Pilgrimsbo i Vrena. 

Vandring i Husby-Oppunda. I Husby-Oppunda, några kilometer från Vrena, finns 
fyra utmärkta leder för vandring och cykling. Lederna är mellan 5-15 km långa och 
erbjuder delvis utmanande terräng i slående vacker kulturhistorisk miljö. Över-
siktskarta och information kring lederna finns vid Husby-Oppunda kyrka.

Lindeborgs Eco Retreat i Nykyrka strax utanför Vrena. Ett härligt alternativ för den 
som vill semestra nära hemmet i ekologisk och hållbar anda. Här erbjuds boende i 
Ekoladan eller den röda stugan. Även bland annat konferensrum och yogaretreats.
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Välkommen till grönskande

Kiladalen
Mitt ute på landsbygden, men ändå så nära stan. 

Kiladalen sträcker sig från Nyköping till den östgötska gränsen vid 
Stavsjö – och här finns mycket att se och uppleva! 

Många verksamheter har öppet året runt, men frågan är om det 
inte är nu på sommaren som Kiladalen med sina böljande gröna 

kullar visar upp sig från sin allra bästa sida. 

Läs mer om vad Kiladalen har att 
erbjuda på  www.kiladalen.com

Tuna Orangeri

I mitten av den vidsträckta Kilada-
len ligger Tuna kyrka, som byggdes 
redan under 1200-talet – på den 
tiden en av de största kyrkorna i 
Sörmland. Runt kyrkan har den lilla 
byn Tuna Kyrkby vuxit fram under 
åren och här hittar du ett av Ma-
gasinets smultronställen i sommar 
– Tuna Orangeri.

För sju år sedan flyttade arkitektpa-
ret Anne-Christine Aldrin och Hans 
Bernhardt till ett hus i Tuna Kyrkby.
– Vi hade då bott som nyinflyttade i 
Nyköping på Brandholmen i nio år och 
trivts väldigt bra, men kände att vi var 
sugna på något nytt. Vi har en stor fa-
milj med totalt sju barn oss emellan och 
vi ville ha mer utrymme när barnen kom 
och hälsade på, minns Anne-Christine.

Det var läget i Tuna kyrkby som 
lockade mest, berättar hon.
– Huset i sig var i behov av en hel del 
renovering, men läget var fantastiskt. 
Nära till Nyköping men ändå lantligt. Vi 
funderade faktiskt i ett helt år innan vi 
bestämde oss, och vi har verkligen inte 
ångrat vårt beslut.

När de flyttat in och gjort sig 
hemmastadda fick Anne-Christine 
möjlighet att förverkliga en idé hon 
länge haft – att driva ett eget B&B.
– Huset var som sagt stort, och nästan 
onödigt stort när inte barnen och deras 
familjer var på besök. Så vi började i 
liten skala att hyra ut rum då och då och 
fick mersmak. 

– Till att börja med så delade vi 
en del utrymme med våra gäster, 
vilket var en spännande upplevelse och 
också väldigt uppskattat – särskilt av de 
utländska gästerna som fick prova på 
att bo i ett svenskt hem på riktigt – men 
snart kände vi att det vore skönt att 
sära lite mer på privatliv och B&B, säger 
Anne-Christine.

Till huset hörde en stor tomt, varav 
en hel del av den var täckt av skog 

som skymde en hel del av utsikten 
ut över Kiladalen. 
– Vi valde att ta ner en massa träd och 
byggde istället på dess plats Orang-
eriet samt ytterligare ett rum och en 
lägenhet. Först var tanken bara att 
utöka B&B-verksamheten med fler rum 
och en frukostmatsal, men när vi väl 
byggt färdigt insåg vi att det fanns mer 
potential än så i Orangeriet.

Utöver att agera vad som kan vara 
Sveriges finaste frukostmatsal för 
B&B-gäster, så sker det en hel del 
annat i det vackra Orangeriet. Det finns 
plats 25-30 personer att sitta inomhus 
och här arrangeras allt i från konferen-
ser och kurser till högtidsfester som till 
exempel dop, bröllop och konfirmatio-
ner. Anne-Christine serverar också ett 
populärt afternoon tea på utvalda datum 
under vår och höst.

– Sommartid fokuserar vi mest på 
B&B och vårt sommarcafé, som har 
öppet för tredje sommaren i rad. Det 
har varit mycket omtyckt, vilket såklart 
är jätteroligt, säger Anne-Christine och 
berättar om minnen från förra årets 
rekordvarma sommar som också förde 
med sig rekordmånga gäster.

– Vi serverar både fika och lunch 
i caféet, dessutom har vi rättigheter 
vilket gör att man kan få sig en kall öl 
eller ett glas vin till om man så önskar. 
Det mesta lagas här på plats och gärna 
med lokala råvaror. Vi har också planer 
på att hålla öppet kvällstid en eller ett 
par kvällar i veckan under sommaren, 
berättar Anne-Christine.

I juni månad håller caféet öppet på 
helgerna och sedan utökas öppetti-
derna i juli.
– Håll gärna koll på Tuna Orangeris Fa-
cebooksida för aktuella öppettider, eller 
ring eller maila oss för mer information. 
Varmt välkomna!

Palstorp Lek-, äventyrsgård & skogsby

Rustik Gårdsbutik

Rustik Gårdsbutik – den lantliga butiken för dig som söker det ”lilla extra”. 
Beläget på Öllsta Västergård, straxt utanför Jönåker samhälle. 
Försäljning av inredning, skafferivaror och Chalk Paint.
Öppettider: Torsdag-fredag 12.00-17.00, Lördag-söndag 11.00-16.00.

Ett lantligt skogsäventyr för hela 
familjen! Hinderbanor, skogsfris-
beegolf, spännande lärdomar om djur 
längs Tildas naturstig – och mycket 
annat kul! Prova gärna att övernatta i en 
av de spektakulära stugorna i skogsbyn.

Öppettider lek & äventyr:
1 juni-18 augusti dagligen kl. 10-16
(Stängt midsommar, 20-23 juni)
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Anne-Christine 

& Hans hälsar 

välkomna till Tuna 
Orangeri!

 I sommarcaféet serveras både mat och fika. Foto: Jorid Aldrin

 Mycket bakas på plats - gärna med orangeriets egna rabarber. Foto: Jorid Aldrin

 Tuna Orangeri. Foto: Jorid Aldrin

Fikaställen i Sörmland
Oavsett om det är hembakat fikabröd, en härlig miljö eller en riktigt god kopp 
kaffe som hägrar – visst har vi alla de där speciella fikaställena som vi gärna 
återvänder till? Här kommer några tips på sörmländska fikställen att besöka i 

sommar, inom en timmes bilresa från Nyköping/Oxelösund.

Kalendarium
Nyköping & Oxelösund sommar 2019

Mer info och fler evenemang finns på
www.nykopingsguiden.se & www.visitoxelosund.se

Ändebols Gård i Bettna. Ekologiskt 
lantbruk med café och gårdsbutik, 
säsongsöppet maj-oktober.

Stora Djulö herrgårdscafé, tre kilome-
ter utanför Katrineholm vid Djulösjön. 
Fika, herrgårdslunch och glasscafé.

Sigridslunds Café & Handelsbod är 
beläget i den gamla skolan i Årdala, ett 
stenkast från väg 53 mot Sparreholm.

Systrarna Brådhe’s café och hamn-
krog på Hamnplan i Nävekvarn. 

Café Östergården – ett annorlunda 
café i den gamla ladugården. På Uvsta 
Östergården längs väg 223.

Lida Gård strax utanför Flen, restau-
rang och café. Även välsorterad butik 
för häst och hund.

Qvarsebo Kaffe – kafferosteri och 
café beläget på Kvarsebovägen 159 i 
Kolmården.

Barbros café hittar du längs väg 52 
vid Ingvaldstorp Trädgård.

Sävö Gårdscafé på den vackra 
skärgårdsön Sävö utanför Västerljung. 
Ta egen båt eller beställ båttransport via 
caféet. En upplevelse utöver det vanliga.

Danbyholm café och gårdsbutik, strax 
utanför Björkvik. 

Ekenäs Kvarn ligger ett stenkast ifrån 
Ekenäs Trädgård längs väg 221mellan 
Bettna och Flen. Medtag kontanter.

Fridhems kaffestuga i Sköldinge. 
KRAV-Kafé med småskalig produktion i 
geniun 1800-tals miljö.

Bergs Gård i Västerljung. Gårdsbu-
tik och café med både luncher och 
kaffebröd.

Café Lammsjön under bar himmel i 
Tystberga. Öppnar efter midsommar 
och håller öppet till mitten av augusti 
dagar då det är fint väder.

Nynäs slott utanför Tystberga. I Orang-
eriet serveras fika och lunch på tema 
ekologiskt och närodlat. Passa på att 
besöka slottet och se dess utställningar.

Midsommar 2019 
firas bland annat här:

• Jogersö, Oxelösund
• Vallarna, Nyköpingshus
• Tunaberg, Koppartorp
• Stigtomta, idrottsplatsen
• Lästringe, Folkets Hus

6 juli Visor Vid Vattnet, Femöre kanal i 
Oxelösund. Efterfest på Läget.

7 juli Rälsbuss mellan Nyköping och 
Oxelösund med Föreningen Sörmlands 
Veteranjärnväg. Även 4/8 och 1/9.

7 juli Skärgårdsmarknad på Stendör-
ren. Lokala hantverkare.

10 juli Trolleriskola för barn 8-12 år 
på Stadsvakten. Trollkarlen Magnus 
Vilhagen lär dig trolla. 

13-28 juli Folklustspelet Bröllopsfeber 
spelas på Grantorpet, Skärgårdsmuseet 
i Gamla Oxelösund.

22 juli ”Hej då Människa” med Propel-
lerteatern på Fåfängan i Nyköping.

28 juli Natur- och kulturhistorisk vand-
ring i Halla vid Harhålet och Vårskogsud-
den. Clas Carneck berättar om trakten.

11-17 augusti SSAB ORC 2019 
European Championship. Seglartävling 
som arrangeras av OXSS.

11 augusti Anna Kruse och Stina 
Ekblad tolkar Edith Södergran i Hjortens-
bergskyrkan i Nyköping.

14 augusti Kom Å Se – filmer vid 
vattnet. Filmvisning i det fria invid 
Nyköpingsån.

25 augusti Lanthästens dag på Nynäs. 
Kadriljritt, voltige, lunning av stockar 
och gräsklippning med häst med mera.

31 augusti Kiladalens dag. Marknader, 
aktiviteter för små och stora, konst, 
loppisar, shopping, fika, mat med mera.

Vi reserverar oss för ev. ändringar i öppettider/information kring utflyktsmål/evenemang i denna artikel.

 
Ett axplock 

av sommarens 
event!
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Vilken härlig tid vi har framför oss. Vi njuter av 
alla blommor som avlöser varandra i trädgår-
den och de har ju lovat varmare väder, även 
om det är intressant att se och höra hur vår 
inställning till regn har ändrats. Det känns som 
att vi generellt sett är mer tacksamma för regn 
nu, än tidigare år, då vi har insett att det inte är 
så självklart med nederbörd och hur viktigt det 
faktiskt är för allas vår överlevnad. Vi är glada 
för alla droppar som kommer, även om vi före-
drar att de faller nattetid och att solen skiner på 
oss på dagen. 

I vår dagliga verksamhet pratar vi mycket om 
vattning. Våra växter i handels-trädgården ska vattnas 
regelbundet för att må bra tills de får flytta hem till 
någon. Våra kunder som köper med sig växter får 
alltid skötselråd, men många kommer in och frågar 
kring bevattning och hur de ska sköta sina växter och 
en del funderar och frågar om bevattningsförbudet. 
På kommunens hemsida uppdateras informationen 
fortlöpande, men det är viktigt att veta att du får 
vattna dina odlingar och planteringar. Det finns också 
mängder med sparknep och hur du kan ta tillvara på 
vatten du använder i din vardag, för att vattna med, så 
att du inte behöver ha dåligt samvete.

Det är ju nämligen så att det finns tre kom-
ponenter som är grundläggande för växternas 
överlevnad, koldioxid, vatten och näring. Nästa steg 
är att växten får rätt mängd vatten i rätt tid. Det ger 
bättre tillväxt samt minskar växtnäringsutlakning, 
d.v.s. att näringen kan tillgodogöra sig näring som 
du har tillfört. Om inte dessa grundläggande behov 
tillgodoses hos växterna ökar risken för angrepp av 
både skadedjur och olika luftburna sjukdomar som 
exempelvis mjöldagg.

För att veta hur mycket du behöver vattna 
behöver du känna din jord. Gå ut efter ett regn, titta i 
regnmätaren hur mycket nederbörd som fallit och gräv 
ner händerna i jorden och känn efter hur den känns. 
Det finns alltså egentligen ingen enkel tumregel, då 
allt beror på vad du har för jord, men när du vattnar 
bör du vattna minst 25-30 mm eller 2-3 vattenkannor 
per kvadratmeter en gång i veckan. Lättare jordar 
håller inte vatten lika bra och där kan du minska 
mängden och istället öka frekvensen. 

Det är också bra om du reflekterar över vad du 
vattnar och hur mycket bladverk växten har, är bladen 
fina och tunna eller är den tjockare och grövre. 
Tidigt på säsongen innan växterna vaknar är behovet 
betydligt mindre än nu då de har hunnit sätta blad och 
blommor. Odlar du grönsaker är det viktigt med en 
jämn bevattning för att få en god skörd. Många grödor 
är känsliga för torrperioder eller övervattning, då de 
spricker och lätt blir smaklösa.

Passa gärna på att vattna i samband med att det 
regnar, då marken ändå är lite fuktig och du kan mätta 
jorden lättare. En regnskur med 10 mm regn betyder 
ju att det kommit 10mm vatten på en kvadratmeter, 
vilket innebär att vattnet tränger ner ca 10 cm i jorden 
och det räcker ju inte så långt. Vi förespråkar rotvatt-
nare och säljer lite olika märken på Oscarsbergs. Med 
en rotvattnare kommer du åt att vattna växten där 
vattnet gör mest nytta, vid roten. Att duscha växterna 
eller jordytan blir i dessa tider onödigt och fyller egent-
ligen ingen funktion. 

Vid nyplantering är det bra att vattna ordent-
ligt, så att jorden packar sig kring rotklumpen och 
plantan kan börja rota sig. Vattna så att du ser vattnet 
stiga i gropen eller krukan, därefter låter du vattnet 
sjunka undan, vilket tar olika lång tid beroende på hur 
väldränerat det är. Upprepa sedan proceduren igen 
två- tre gånger, då har du mättat jorden runt omkring 
plantan ordentligt och växten har fått de bästa förut-
sättningarna för att kunna etablera sig. Det är många 
faktorer som sedan avgör när det är dags att vattna 
nästa gång. Är det soligt och varmt, blåsigt och kallt, 
svala eller varma nätter. Blåst och sol torkar ut jorden 
snabbare.

Att vattna på kvällen eller tidiga morgnar gör 
att växten hinner dricka sig otörstig innan den varma 
solen steker från himlen. Vattnar du under dagtid får 
man vara försiktigt så att inte bladen blir stående med 
vattenpärlor på sig, då de lätt kan bli brännmärken på 
bladen från solen. 

På Oscarsbergs försöker vi lära våra kunder 
att inte får skämma bort sina växter med vatten, 
genom att vattna en liten skvätt varje dag. Det gör 
att växten inte anstränger sig för att hitta vatten och 
rötterna söker sig inte nedåt, utan ligger istället kvar 
vid ytan, motståndskraften mot torka blir ytterst be-
gränsad om du då åker på semester ett par veckor.

Järnnätterna ska nu äntligen vara över och vi 
kan så sakta låta våra växter få flytta ut i trädgården. 
Låt dem vänja sig succesivt vid sol och blåst, så de 
inte bränner sig och blir fula i bladen. Det är också 
dags att ge gräsmattan lunch, d.v.s andra omgången 
med gödsel. Har häckarna vuxit vig vilda är det en 
bra tid att tukta och beskära dem så att de blir täta 
och fina. I övrigt är det bara att hålla ogräset under 
kontroll och snart skördar vi de första jordgubbarna i 
trädgårdslandet.

Har du planer på att ta tag i trädgården på 
semestern? För många är det snart dags för semes-
ter och kanske har du skjutit på några trädgårds-
projekt som nu äntligen ska bli av. På efterfrågan 
öppnar vi upp för ännu ett tillfälle med den populära 
Workshopen – Planera din trädgård. Söndagen 
den 30 juni är det dags för dig som känner att du 
kan behöva lite hjälp att prioritera eller kanske bara 
en energiboost som gör att du kommer igång. Eller 
kanske du redan är klar med allt och bara ska koppla 
av och njuta av din trädgård på semestern. Oavsett 
så önskar vi på Oscarsbergs er en skön sommar och 
förhoppningsvis får ni alla några tillfällen där ni kan 
sitta under er korkek och lukta på blommorna.

Den blomstertid nu kommer

Ulrika Juul
Oscarsbergs 
Trädgård

Öppet: Vard 10-18 • Lörd & sönd 10-15
Oscarsbergsvägen 4, Nyköping • Tel 0155-22 79 72

www.oscarsbergstradgard.se
Vi finns även på Facebook och Instagram

Midsommarrea
Sommarblommor 50 %
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller 18-20 juni
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2 – 3 augusti • Stora Torget

Musik • Mat
Marknad • Tivoli

31 juli • Fri entré

Upplev folk- och världsmusik på ett sätt du aldrig gjort förr;  
Frans & Malin – en familjekonsert med tv-spelsmusik,  
Chesaba, Liliana Zavala trio och Gadjos.  
Se program och tider på nykopingsguiden.se/scensommarkvall  
Arr: Nyköpings Arenor och Scenkonst Sörmland

100 sätt att turista i Nyköping hittar du på nykopingsguiden.se/100

Kom Å Se 
– kortfilmer vid Nyköpingsån

14 aug • kl 21.30 • Fri entré

Kom Å Se firar 20 år i Nyköping! Ta med dina vänner, svep in 
dig in en filt och njut av sensommar kvällen.
Se program på nykopingsguiden.se/komase  
Arr: Nyköpings Arenor och Film i Sörmland

Cie Laforaine   
– Barnfestival med parad och workshops
16–17 aug  • Fri entré

Se program på  
nykopingsguiden.se



DAGENS LUNCH Mån – lör, kl 11.30 – 14. Serveras även 
på söndagar mellan 30/6 och 1/9. 

WILDLIFE PARK Möt skogens djur på nära håll. Under 
perioden 24/6 – 18/8 kl 14 ingår guidad tur i entrébiljetten.

VILD GRILLBUFFÉ tors – lör 27/6 – 10/8 fr kl 18. 
Utomhus vid fint väder. Slottspuben är öppen.

SOMMARBUFFÉ I LAGÅRN med vårt kallskurna 
viltkött, kalla fiskrätter, sill, sallad med mera. Serveras 
mån–ons, 24/6 – 7/8 kl 18–20.

HOTELL Sommar priser 1/6 – 30/8. Dubbelrum 1.395:- och 
enkelrum 1.095:-, inkl frukost. Nyrenoverade hotellrum!

Gör en utflykt till det vilda!

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

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

BOKA PÅ 
0155-24 62 28

SOMMARPRIS 
på boende!  
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Hej!

Öppet: Måndag-fredag 10.00-18.00
Lunchstängt 13.30-14.30

Telefon 0155-701 55

Jag har flyttat till 
Brunnsgatan 46 H

(Mitt emot Scandic Hotell)

Nyöppnat 
SKOMAKERI    
NYCKELSERVICE
30% 

rabatt 
på klackning, 

sulning & nycklar.

20% 
rabatt 

på alla tillbehör.
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V. Kvarngatan 17, Nyköping, 0155-701 55 Öppet Må-fr 10-18, lunchstängt 13.30-14.30

– Jag drev Mr.Minit i många år och efter   
 något års uppehåll är jag nu tillbaka   
 igen som Din Skomakare. 

 Välkomna! 
 / Ilhami 
 Celebioglu

&

Jag önskar alla gamla och 
nya kunder hjärtligt välkomna!

Se över dina sommarskor!
Ha alltid en reservnyckel!

Cykeln, mopeden, motorcykeln, bilen, båten, hemmet, stugan m m.

Programmerbara bilnycklar för de flesta bilmärken.

Allt är gott på Kossan!
Gott bemötande. Gott sällskap. Gott på tallriken.
En genuin kvartersrestaurang med den familjära känslan. 

Sommarstängt!
Vi har stängt för sommaren från 14/6 och öppnar åter i augusti. 
Se vår facebooksida eller hemsida för 
öppettider i augusti.

Vi önskar alla våra gäster en 
skön sommar!
George & Eli Tabib

Brunnsgatan 41 A • Nyköping  • crazycow.se • info@crazycow.se
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Pål Jungs Hage, NYKÖPING . 0155-29 13 00 
 elonnyox.se . Må–fr 10–19, lö 10–16, sö 11–16

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

INSTALLATION OCH SERVICE
Torggatan 19, OXELÖSUND

0155-306 20

ELINSTALLATION  
OCH SERVICE
Du vet väl att vi har elektriker och service
montörer måndag–fredag 07.00–16.00  
i både Nyköping och Oxelösund

Ring 306 20 eller 29 13 00 för hjälp!

Soldriven vägglykta 
med fint sken som 
lyser med varmvitt 
ljus. Den passar 
utmärkt att sätta på 
husets fasad.

Kyl/frys  
för kompakta  
utrymmen 

CKF3144V
En praktisk kyl/frys-kom-
bination för dig med litet 
hushåll eller fritidshus. 
Det är endast 144 cm högt 
men rymmer både kyl- och 
frysutrymme. 

Diskmaskin 

WUC 3C26
Vit design för underbyggnad. 
Den är mycket energieffektiv 
med energiklass A++ och har en 
kolborstfri pumpmotor för tystare 
gång och längre livslängd.

Fläkt
CBF1303V
Behagligt vinddrag med låg 
ljudnivå. Du kan välja mellan tre 
fläktlägen - låg, mellan och hög.
Diametern på fläktdelen är 30 cm.

Solcellslampa 
Turin med 
LED-belysning 
som ger en fin 
ljuspunkt i din 
trädgård, både 
i rabatter och 
längs med en 
gång. 2-pack

3.795
199

ORD PRIS 299

FRÅN 

199

3.990
ORD PRIS 4.995

139
ORD PRIS 199

Låna släpkärra 
GRATIS 
när du köper 

vitvaror från oss

Sommar
PÅ ELON  
PÅLJUNGSHAGE

Solcellsbelysningar
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Ring 0155-40 04 09PENSIONÄR – SE HIT! 
VI SÖKER FLER VETERANER, BL A DIG SOM 
KAN MÅLA & STÄDA HOS PRIVATKUNDER. 

Ansök idag! 

Anno 1317 - Nyköpings Gästabud
Den 29 juni har Teater Sörmland premiär med ”Anno 1317 - Nyköpings Gästabud” på Nyköpingshus. 

En feministisk sommarteater som ger plats till röster som tidigare inte fått höras och händelser som 

inte har fått synas. Nu får medeltidens kvinnor, trälar och barn berätta sin historia. Föreställningen 

hade urpremiär hos Teater Sörmland 2017 och blev en publiksuccé.

- Att sätta upp Anno 1317 igen känns viktigare 
än någonsin. Vid uruppsättningen var jag orolig 
att publiken inte skulle acceptera att vi skrev 
om historien i en nyskriven pjäs. Men det blev 
publikrekord och ett så positivt mottagande. 
Sedan kom hösten med Metoo-rörelsen och nu 
känns vår uppsättning viktigare än någonsin, 
säger regissören Jerk Ohlson Westin.

Anno 1317 är skriven av dramatikern Karin Isaksson. 
Hon fick uppdraget att skriva en ny pjäs i samband 
med Nyköpings Gästabuds 700-års jubileum.

- Jag vill visa en bredare mänsklighet än vad som 
framkommer i historieböckerna där mäktiga män stått 
för sanningen. Jag ville berätta de förtrycktas och 
kvinnornas historia, säger Isaksson. Teater Sörmlands 
årliga sommarföreställningar av Nyköpings Gästabud 
har blivit en tradition på Nyköpingshus, platsen där det 
Gästabudet ägde rum 1317.

- Grundhistorien finns fortfarande kvar. Vi använder 
historien om Nyköpings Gästabud som ett bollplank 
och en plattform där vi kan skämta och reflektera om 
vår egen samtid, säger regissör Jerk Ohlson Westin.

Förutom pjäsen på slottet så vill Teater Sörmland bjuda 
in Nyköpingsborna till ett levande slottsområde. Varje 
föreställningsdag hela juli arrangeras en medeltids-
marknad en timme innan föreställningen startar. Där 
finns gratis riddarskola och barnteater för de yngre, 
uteservering i Gästabudsbaren för de som har åldern 
inne, bodar att titta i och hästar att hälsa på. Och det 
bästa är att allt är öppet för allmänheten, ett riktigt 
gästabud för Nyköping.

I Anno 1317 finns tre kvinnliga huvudroller. Prinsessan 
Ingborg kämpar för rättvisa och jämliket mot den 
konservativa änkedrottningen Helvig. Parallellt med 
den kungliga historien berättas också om trälarnas liv, 
där den ofria Kraka kämpar för sin egen och dotterns 
överlevnad.

Även om Anno 1317 bjuder på en helt ny version av 
Nyköpings Gästabud, är teaterns storslagna ensemble 
kvar. Sommarens föreställning blir ett av Sveriges 
största sommarspel med drygt 80 medverkande på 
scen, inklusive fyra hästar på 600 kilo!

- Det här är utan tvekan landets fräschaste och absolut 
mest intressanta sommarföreställning. Nu förändrar vi 
historien, säger Jerk Ohlson Westin.

PREMIÄR: Lördag 29 juni kl 16.00 på Nyköpingshus 
i Nyköping. Föreställningen spelas tis-lör fram till och 
med 27 juli.
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Upplev ”Högt i Tak” 
i Oxelösund i höst!
Glädjen till livet, musiken och människorna 
vi möter bidrar till att det blir högt i tak, 
enligt Anna Källdén.

Hon har bott på många platser och alltid berikats 
av människors livsberättelser. I höst bjuder hon 
in några av dessa vänner som sprider livsglädje 
genom text, toner och tankar. 
– Jag har inte mött så många här i Oxelösund 
än, men vet att det bor många berättelser här.

Ronnie Gardiner, legendarisk jazztrummis, samt 
skapare av en rehabmetod för strokedrabbade, 
uppträder tillsammans med några av vårt lands 
förnämsta jazzmusiker. Titti & Ehrling tar oss 
med på en personlig resa genom Alice Babs liv 
som artist. Varje konsert inleds med att Anna 
delar med sig av berättelser i olika former.
– Tillsammans med er vill vi skapa Högt i Tak! 

Högt i Tak
S:t Botvids Kyrka, Oxelösund

Söndag 8 september: Ronnie Gardiner kvartett

Söndag 3 november: Titti Sjöblom & Ehrling Eliasson

Biljetter 200:-/konsert + serv avg.  visitoxelösund.se, 
ICA Kvantum, förbutiken, Koordinaten Oxelösund

Anna Källdén introducerar 
”Högt i Tak” i höst i St Botvids 
Kyrka. 

ANNONS

T E A T E R  S Ö R M L A N D S

NYKÖPINGS GÄSTABUD
ANNO 1317

S P E L A S  U N D E R  J U L I  PÅ  N Y K Ö P I N G S H U S  -  g a s t a b u d e t . n u  /  0 1 5 5  2 4 8 2 0 0                          

Helt fantastiskt! 
Otroligt bra regi 
och otroligt duktiga 
skådespelare. Jag
blev rörd till tårar!

Makalösa  skådespelar-
insatser. Både jag och 
barnen tyckte det var
mycket bra!

Vilken  föreställning!
Roligt, sorgligt, intressant och 
otroligt välspelat! 

Jag älskar att det är kvinnorna och de 
utsatta som får komma fram!

Succéstämpeln ligger nära. 
Föreställningen har hittat 
en fin balans mellan humor 
och allvar, 
och lyckas därutöver 
kommentera samhällsläget 
i vår egen tid.
Sörmlands Nyheter

TA MED FAMILJEN PÅ SVERIGES STÖRSTA SOMMARSPEL!

” ” ”

”
”
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Det här med måltider tycks kunna bli 
precis hur krångligt som helst. Det 
finns tusentals tips och råd där ute. Det 
ska vara näringsrikt, lokalproducerat, 
gott, klimatsmart, gärna vackert och 
instagramvänligt. Vi ska förhålla oss till 
allergier och intoleranser och bjuda över 
vännerna på det där nya receptet du läste 
i något magasin förra veckan. 

Till er som känner er lite stressade över det här 
med alla måltider vill jag säga: -Ta det lugnt. 
Det ordnar sig. Sänk kraven och njut lite mer av 
vardagen. Hur gör man det då? Jo ett exempel 
som vi brukar göra här hemma är att laga lite 
för mycket mat ett par gånger i veckan. 
Då räcker det och blir över till matlådor och 
hungriga små barn som kommer hem trötta 
efter förskola och skola. De står nämligen inte 
ut med att vänta tills middagen serveras runt 19. 

Vi vill att måltiden ska vara mysig. Eller ja, 
trevlig. Utan måsten och hellre rustik än en 

Sänk kraven och njut 
av vardagen!

massa finlir. Svårt att få till ibland, absolut, 
men vi tänker att vi gör som vi gör när vi går 
ut och äter. För då beställer vi oftast in ett par 
olika rätter som vi kan dela. Tänk tapas. Vi gör 
likadant med vardagsmaten. Vi ställer fram 
rester från gårdagen tillsammans med någon 
rätt från frysen med nya grönsaker och någon 
sås. Sen är man i mål. Smidigt! Och det bästa 
med det är att det finns något för alla. Vi äter 
alltså sällan en rätt, utan vi äter flera små.

Halvfabrikaten börjar förresten bli hyfsade och 
ingenting att skämmas över att man använder. 
Det är ju så bra såhär i sommartider när man 
gärna sätter sig ute och äter, eller tar cykeln 
iväg på en picknick. För kanske finns det 
utrymme för det om man tar några genvägar 
med matlagningen?

Bästa hälsningar
Linda 

Foto: Housedoctor

Linda Kroon, 
VD och grundare av Vrena Boutique
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Sommaren närmar sig och samtalen 
kring vad semestern ska innehålla är 
säkert i full gång runt middagsborden 
där hemma. Detta funderande och pla-
nerade, som om vi inte har fullt upp med 
det resten av året. Jo, tänker ni nu, men 
visst är det också härligt att planera. 
Att tänka ut något roligt att uppleva 
tillsammans, att se fram emot, kanske 
checka av en punkt på er bucketlist eller 
träffa vänner som ni längtat efter. 

Eller frestar det att säga att ni inte tänker åka 
någonstans? Att vara lite tvärtemot och göra 
absolut ingenting. Bara vara hemma och ta 
dagen som den kommer. Fint, men fungerar 
det? Jorå.

Kanske behöver vi någon sorts nedtrappning 
från vardagstempot in i semestertempo. 
Några lokala utflykter kan ju funka fint. 

Downsizing, funkar det 
i semestertider?

Självplock, växthus, promenader i vackra mil-
jöer. Ta en annan väg hem än den ni brukar, 
åka vilse och kanske hitta ett nytt favoritcafé. 
Tänk va, kanske är det just det vi behöver. 
Släppa lite av den här inrutade, strukturera-
de vardagen vi lever i resten av året.  Är det 
kanske det som kallas för att downsiza, fast 
mentalt? Alltså att släppa ut håret och känna 
vinden som fångar det. Strunta i alla måsten 
och ta disken imorgon. Ja, kanske det. 

Eller att rensa ut där hemma. Sortera och 
göra sig av med grejer, sälja på loppis. Att 
downsiza genom att byta det stora huset mot 
ett mindre känns som ett betydligt större 
beslut, men kanske vi kan tänka till när det 
kommer till valet av semester? Det enkla kan 
ju faktiskt vara det bästa. 

Allt gott!
Linda 

Livsstilsbutiken på landet
Öppet fredagar 11-18 och lördagar 11-15

Foto: Housedoctor

Bild Linda
+ ev kort text om 
Linda och verksamheten

LIVSSTILSBUTIKEN PÅ LANDET

ÖPPET FREDAGAR 11–18 • LÖRDAGAR 11–15

WWW.VRENABOUTIQUE.SE
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Skol-IF-roligare skola-roligare fritid!

Ett stort hjärtligt tack till alla 
sponsorer som stöttar Skol-IF

SÖRMLANDS
SKOL IF
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Oxelösundssonen Jonathan Fröberg är aktuell med sitt första 
fullängdsalbum som fått namnet “Dårar & Hjältar”. Lördag 6 juli är han 
tillbaka i sin hemstad då han uppträder på Visor Vid Vattnet.
- Jättekul, säger Jonathan. Det blir ett avskalat uppträdande där jag får möjligheten 
att visa min hemmapublik vad jag pysslat med det senaste året. 

Tio låtar, alla är klara, men Jonathan har en strategi med hur han släpper 
låtarna till allmänheten.
- Den första singeln “Köpenhamn” är släppt. Ytterligare fyra singlar kommer att 
släppas innan hela albumet släpps senare i höst. 

Jonathan gick in studion i april 2018. Ett år senare är alla låtarna klara. 
- Jag jobbar heltid vid sidan av musiken, det är en förklaring till att det tagit lite tid, 
en annan är att jag varit extremt noggrann den här gången.

Artisten själv är mycket nöjd med resultatet.
- Jag är otroligt nöjd, faktiskt bättre än förväntat, även om ambitionen var hög. Det 
känns som att jag äntligen är framme vid hur jag vill att Jonathan Fröberg ska låta.

Även texterna har utvecklats.
- Jag har tagit klivet ut i “ärligheten”. Allt jag skriver är sant och hämtat ur mitt liv. 
Förutom att jag faktiskt varit i Köpenhamn, så första raderna i just den sången 
stämmer inte, säger Jonathan och ler.

Även Oxelösundsbon Jocke Wik har varit inblandad i projektet som 
bollplank.
- Han har varit oerhört värdefull med sin klokskap och musikalitet, berömmer 
Jonathan.

Jag ber om en förklaring till titeln på albumet, “Dårar & Hjältar”.
- Jag vill få fram att alla har en ond och en god sida i sig, att alla har sina brister och 
godheter. Titeln är en strof hämtad ur en av låtarna.

Jonathan tillbaka på hemmaplan

Lördag 6 juli kommer Jonathan Fröberg och spelar på “Visor Vid Vattnet”, 
vid Femöre Kanal i Oxelösund. Foto: Ellen Simone.

Oxelösundsungdomar utmanar eliten i ORC 2019 - 
Sveriges största seglartävling
Tävlingen drar igång den 11 augusti. Regattan OCR 2019 European 
Championship är Sveriges största internationella arrangemang 2019 
med deltagare från de flesta länder kring Östersjön och med besök av 
internationella representanter från ORC bl a Italien och USA. Arrangörer är 
Oxelösunds Segelsällskap.
- Vi hoppas på ca 80 deltagande båtar med 8-10 personer per båt i besättningen. 
Därutöver besökare, anhöriga och servicepersonal. Det blir med andra ord en 
stor apparat som går av stapeln i Oxelösund i augusti, säger Steve Franzén från 
arrangerande OXSS.

Den lokala organisationen omfattar närmare 150 personer och planeringen 
har pågått i snart två år.
- Vi har ambitionen att göra arrangemanget till en publik “happening” med 
möjligheter att se några av de vassaste tävlingsbåtarna på nära håll, fortsätter 
Steve. Basområdet i Östersviken kommer att vara tillgängligt för allmänheten. I 
hamnen kommer att byggas upp en mindre tältby där bl a aspomnsorer kommer att 
visa upp sig. Hela arrangemanget har “hållbarhet” som tema. Vi tror på 2000-3000 
besökare på klipporna vid Östersviken.

En av tävlingsbåtarna består av ett team från Oxelösund som kallar sig 
“New Generation Sail Racing by Joint Venture”. Fredrik Lagerström håller i 
trådarna för teamet.
- Vi är en blandning av ungdomlig styrka och “gamla gubbars” erfarenhet, säger 
Fredrik. Sju ungdomar i åldern 18-26 år kompletteras med tre lite äldre i åldern 45-
65 år. 

För ett och ett halvt år sedan köpte man in en några år gammal men 
potent kappseglingsbåt som uppdaterats för att konkurrera med de bästa 
båtarna på elitnivå.

- Vi har lagt ca 1500-1600 timmar på att  renovera båten, säger Fredrik. Men i 
grunden är båten extremt välbyggd trots att det är en äldre design och version av 
kappseglingsbåt. 

Fredrik är medveten om att konkurrensen är tuff.
- Vi möter Europas bästa team med helt andra förutsättningar än oss, men vår 
målsättning är att nå den övre halvan på resultatlistan.

Europas kappseglingselit kommer till Oxelösund i augusti. När regattan 
drar igång den 11 augusti är kanske sportsliga och resultatmässiga 
nyheter det mest intressanta.
- Men vi hoppas och tror att många besökare kommer till hamnområdet för att känna 
in atmosfären och titta på alla båtar. Inte minst vid starten av havskappseglingen 
som äger rum i hamnbassängen och är möjlig att se från klipporna vid Östersviken, 
avslutar Steve Franzén. 

Foto Marinfotograf MarcS.



Vis�  Vid Va� net 2019
Lördag 6 juli 18.00 • Femöre Kanal • Oxelösund

Mediamix Event & Media presenterar

Med efterfest på Restaurang Läget

Oppeby

Pernilla Andersson

Martina Dahlström
Henning Ejnefjäll

Jonathan Fröberg

Christoffer Assarp
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Biljetter
visitoxelosund.se 
Koordinaten Oxelösund
ICA Kvantum, förbutiken 
ICA Oppeby, förbutiken
Biljettpris 200:- + serv avg.

Ingen servering på området.
Medtag egen picknick-korg 
med mat och dryck. 

Missa inte
Visor Vid Vattnets 
efterfest på Läget!

DJ Anders
Berglund spelar
Öppet till 01.00
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Foto Marinfotograf MarcS.



ANNONS

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

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. 

Gudstjänster
16/6 Mässa kl 11.00 – Heliga trefaldighets dag. Mattias Bähr, Maria Rasmussen. 
22/6 Mässan är sammalyst till Nyköpings församling. 
23/6 Mässa kl 11.00 – Den helige Johannes Döparens dag. 
Sebastian Söderberg, Bengt Fridén, Eva Henriksson. 
30/6 Friluftsgudstjänst med mässa kl 11.00, Stjärnholm 
Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Tessan Cambrant Berg, deltagare från 
”Barndagarna”. Obs Vid regn så firas mässan inne i Stjärnholms kyrka. 
7/7 Mässa kl 11.00 – 3:e e. trefaldighet Sebastian Söderberg, Irina Söderberg, 
Eva Henriksson. 
14/7 Mässa kl 11.00 – 4:e e. trefaldighet. Ingvar Lindetun, Bengt Fridén. 
18/7 Musik & andakt Sjötången kl 14.30 
          Musik & andakt Björntorp kl 15.30  Ingvar Lindetun, Bengt Fridén, Ingalill Amaya. 
21/7 Mässa kl 11.00 – Apostladagen. Ingvar Lindetun, Bengt Fridén. 
28/7 Mässa kl 11.00 – 6:e e. trefaldighet. Ingvar Lindetun, Irina Söderberg. 
4/8 Mässa kl 11.00 – Kristi förklarings dag 
Ingvar Lindetun, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.
11/8 Mässa kl 11.00 – 8:e e. trefaldighet 
Ingvar Lindetun, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg. 
18/8 Mässa kl 11.00 – 9:e e. trefaldighet Mattias Bähr, Maria Rasmussen, Ingalill Amaya.
21/8 Morgonmässa kl 8.30. Mattias Bähr, Maria Rasmussen. 
25/8 Mässa kl 11.00 – 10:e e. trefaldighet. Sebastian Söderberg, Bengt Fridén,
 Eva Henriksson.

 
 
 

I sommarens soliga dagar
Nu är den här… Sommaren… Solen… Den ljumma vinden… 
De varma regnen… Jordgubbarna…  Vi kan njuta av att vi bara 
är i början än och har mycket framför oss… 

Förhoppningsvis kommer vi att 
kunna vara ute en hel del, följa vad 
som händer i naturen och i eventu-
ella balkonglådor eller trädgårds-
land. (Du som blev less på mitt 
växtpratande för några nummer 
sedan kan sluta läsa nu. Jag trillar 
dit den här gången också…) Vi kan 
se hur olika fort växterna utvecklas 
och mognar. En del väldigt fort, 
andra långsamt. Det säger inget 
om att några är bättre och andra 
sämre, bara att de är olika. 

Så är det med oss människor ock-
så. Vi är olika, växer och utvecklas 
på olika sätt. Det är helt underbart. 
Det speciella med oss är att man 
inte ser lika bra utanpå vilka fröer 
som ligger där och gror. Snabbväx-
ande ruccolablad eller långsamma-
re kronärtskockor… Eller kanske 
både och? 

Har du förresten funderat något 
över vad/vem du är? Och hur du 
har blivit den du är? Gener? Upple-
velser? Kriser? Trivs du med den 
du är på insidan just nu? Vi formas 
både av vad vi har inom oss från 
början och av vad vi gör av det vi 
möter under livet. Det jag tycker 
är spännande är att vi kan påverka 
vem vi är betydligt mer än vi tror. 

Vilka fröer (tankar) gödslar vi ofta 
så de växer sig starka och vilka får 
för lite? Ska alla växa eller finns det 
fröer som bara kommer att kväva 
allt annat om de blir starka plantor? 
Vilka val gör jag i mitt liv? Vilka vär-
deringar är viktiga för mig? Har jag 
några förebilder? Vågar jag utmana 
mig själv att prova något annat? Vill 
jag skaffa mig mer mod och hur 
gör jag det? Får barnet inom mig 
plats? Vågar jag tro på mig själv 

I år är församlingens helgsmålsböner 
fördelade på sex lördagskvällar kl 18: 
 
29 juni i Stjärnholms kyrka 
Anna Källdén, sång och Arnold 
Rodriguez, pianist.  
 
6 juli i Frösängskapellet 
Lennart Wantzin och Olov 
Österberg. Rubrik: Sånger som berör!  
 
13 juli i Frösängskapellet 
Duo Ligados (Oskar Axerup och Cim 
Frode)  Rubrik: Folkmusik från världens 
alla hörn, en resa med gitarren i fokus. 
 

20 juli i S:t Botvids kyrka 
Agnes och Olle Lindberg
Rubrik: Stor musik i litet format

27 juli i S:t Botvids kyrka 
Mikael Börresen och Walter Berggren  
 
3 augusti i Stjärnholms kyrka 
Patrik Ahlberg och Staffan Sjögren
Rubrik: Vive la france-Musik på franska!
 
Fri entré, men lämna gärna frivilligt 
bidrag som går till församlingens musik-
verksamhet. 

Musik i sommarkväll

13/7

6/7

29/6

20/7

27/7

3/8
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Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

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. 

Följ och gilla oss på Facebook!

17/6 17-19 Grilli- ja lauluilta 
Oxelösundin seurakuntakodissa. 
Maria Rasmussen. 
26/6 17-19 Grilli- ja lauluilta Arnön 
seurakuntakodissa. Ari Haatainen. 
3/7 17-19 Grilli- ja lauluilta Arnön 
seurakuntakodissa. Eva Lindqvist 
8/7 17-19 Grilli- ja lauluilta Oxelösundin 
seurakuntakodissa. Jani Kenttälä.
18/6, 25/6, 2/7, 9/7 11.30 Hartaushetki 
lounasaikaan S:t Botvidin kirkko 
18/6, 25/6, 2/7, 9/7  9.30 Kesäkahvila 
Sjötångenissa. 
19/6, 26/6, 3/7, 10/7 9.30 Kesäkahvila 
Björntorpissa. 
7/8 17-19 Seurakuntapiiri Sankta 
Katarinassa, Arnössä.
18/8 14.00 Messu Sankta Katarinan 
kirkossa, Arnössä. 
19/8 13-15 Suomenkielisen kirk-
kokuoron harjoitukset St.Botvidissa 
19/8 17.30 Oxelösundin suomenkieli-
sen työn johtokunnankokous seurakun-
takodissa 
23-25/8 Perheleiri Missmyrassa. 
Viim. Ilm. Pv. 26/6.
 

och mina möjligheter att växa och 
utvecklas? Inga enkla frågor… 

Sommartiden kan användas till 
mycket. Någon regnig (eller för 
varm) dag kan det vara fint att kry-
pa upp i soffan och fundera lite. 
En sak är säker i alla fall och det är 
att Gud, som är Trädgårdsmästaren 
med det stora T:et, vill att var och 
en av oss ska kunna leva som den 
unika människa vi är. Han vattnar 
med ett livgivande vatten…

Oavsett om du delar de här tankar-
na eller inte är du välkommen att 
vara med i sommarens aktiviteter. 
Det händer både det ena och det 
andra (dock ingen praktisk 
odling…) i församlingens regi. 
Hoppas du får en härlig sommar! 

Allt gott!
Gunilla Östberg,
Diakon

Sommarfrukost 
Kom och ät frukost i församlings-
hemmet varje tisdag mellan kl 9-11, 
pågår mellan 18/6-20/8. 
Kostnad 30:-/person (barn under 
12 år äter gratis)
 

Konstutställning

Kyrkans målargrupp ut sina alster 
till och med söndagen 11 augusti.
Tavlorna kan beskådas dagligen 
under kyrkans öppettider mellan 
kl 9-16.

Är det någon tavla som ni är 
intresserade att köpa?  

Var god kontakta församlingens  
Expedition 0155-29 34 00,  
oxelosunds.forsamling@
svenskakyrkan.se 
så bokar vi den. Tavlorna betalas 
och hämtas efter att utställningen 
är avslutad.

Predikoturerna i SN upphör 
fr.o.m 1/7
Information om vem som tjänstgör på 
gudstjänster och vad som händer i för-
samlingen kan man läsa här i Magasinet 
och på hemsidan.
Med reservation för vissa ändringar.

KAFFEDRALEN
Öppet hela sommaren - café varje 
onsdag mellan kl 13.30-16.00 i
församlingshemmet. Fikaavgift 
20:-/person

Visste du att sverigefi nnar har särskilda rättigheter som nationell 
minoritet? Minoritetslagen garanterar vissa grundrättigheter för alla fem
nationella minoriteterna (sverigefi nnar, romer, judar, tornedalingar samt
urfolket samerna) och utöver det har Oxelösunds kommun anslutit sig
till det fi nska förvaltningsområdet som i dag omfattar 66 kommuner.
Sverigefi nnarna i dessa kommuner har rätt att använda fi nska i sina kon-
takter med kommunen och de har även rätt till förskola och äldreomsorg
på fi nska. Rätten att värna om sitt språk och sin kultur är samma för alla
nationella minoriteter.

Tiesitkö että ruotsinsuomalaisilla on erityisiä kansallisille vähemmistöille 
kuuluvia oikeuksia? Vähemmistölaki takaa tietyt perusoikeudet
kaikille kansallisille vähemmistöille (ruotsinsuomalaiset, romanit,
juutalaiset, tornionlaaksolaiset sekä alkuperäiskansa saamelaiset) ja sen
lisäksi Oxelösundin kunta on liittynyt Suomen kielen hallintoalueeseen
johon kuuluu 66 kuntaa. Näissä kunnissa ruotsinsuomalaisilla on oikeus
käyttää suomea kunnan kanssa asioitaessa ja heillä on myös oikeus
päiväkotiin ja vanhustenhoitoon suomeksi. Oikeus kieleen ja kulttuuriin
kuuluu kaikille kansallisille vähemmistöille.

Me kolme työskentelemme ruotsinsuomalaisten oikeuksien takaamiseksi 
Oxelösundissa. Päivi on koordinaattori ja vastaa myös muista kansallisista 
vähemmistöistä. Marja on vanhusten kielituki joka pitää suomalaisia
kokoontumisia Sjötångenissa ja Björntorpissa. Matti on kieliresurssi joka 
osallistuu kokoontumisiin sekä pitää tarvittaessa kielikursseja. Ota meihin 
yhteyttä jos haluat kysyä tai ehdottaa jotain!

Päivi Hellberg 0155-38172
Marja Fiander 070-5672411 (ti&pe parillisina viikkoina)
Matti Koponen 072-2012891 (to ja ti&pe parillisina viikkoina)

Kommuncenter Koordinatenissa palvelee suomeksi torstaisin klo 9-12 
(kesätauko v 29-31).

Suomeksi 
Oxelösundissa

www.oxelosund.se/suomeksi

Kommuncenter Koordinatenissa palvelee suomeksi torstaisin klo 8-12.

Kysymyksiä tai toivomuksia? Ota yhteyttä koordinaattoriin.
Frågor eller önskemål? Kontakta gärna samordnaren. Päivi Hellberg, 
paivi.hellberg@oxelosund.se, 0155-38172 www.oxelosund.se/suomeksi

Aika (joka viikko) Tapahtuma      Paikka
Maanantai klo 9 Käsityökerho Kipinä
Maanantai klo 15 Kuoro                 S:t Botvid
Tiistai klo 11.30 Lounas               Suomi-seura
Tiistai klo 17** Ompeluseura Srk-koti
Keskiviikko klo 9.30 Kahvittelu        Sjötången
Keskiviikko klo 12.30 Kahvihetki       Kipinä
Torstai klo 10 Tarinatupa       Koordinaten
Torstai klo 11.30 Lounas               Suomi-seura
Torstai klo 18** Naisten sauna Stjärnholm
Perjantai klo 9.30 Kahvittelu        Björntorp
Perjantai klo 15* Kerhotunnit (0-6v) Srk-koti
Sunnuntai klo 13.45 Bingo                  Suomi-seura
*parittomilla/**parillisilla viikoilla

Suomenkielistä toimintaa
Toimintaa järjestävät Oxelösundin kunta, ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö sekä eri yhdistykset.

Suomenkielistä toimintaa 
Program på fi nska
Tapahtumat järjestetään yhteistyössä suomen kielen hallintoalueen, ruotsin-
suomalaisen seurakuntatyön, eri yhdistysten sekä Språkvännereiden kans-
sa. Kaikilla on myös omaa ohjelmaa joista tiedot saa suoraan järjestäjiltä. 

23-25/8 Perheleiri. Familjeläger. Missmyra, Åtvidaberg
25/8 Kesäretki. Sommarutfl ykt. Femöre
29/9 Suomalainen elokuva. Finsk fi lm. Koordinaten



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

Oxelösund
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A la carte hela sommaren. 
Se hemsida för öppettider

 välkomna till oxelösund by Charlie

FACEBOOK.COM/CHARLIES 0155 - 334 50 JÄRNTORGET 4
61330 OXELÖSUND

INSTAGRAM.COM/CHARLIES

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

3 för 2 
 på solprodukter
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Billigast på köpet. 
Rek.pris 45-299:-/st 1 9 9 ; -

k o r t ä r m a t  f r å n  e r l a

Nu är vi igång!

Lunch vardagar 

11.00-14.00

Fr o m 24 juni
även a la carte

Se vår facebooksida för 
info om öppettider m m

Nya Källan - Restaurang och Konferens

Vis�  Vid Va� net 2019
Lördag 6 juli • Femöre Kanal • Oxelösund

Mediamix Event & Media presenterar

Med efterfest på Restaurang Läget

Oppeby



OxelösundANNONSPå gång i Oxelösund

Nr 6 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2019       27

Lunchkonsert på Järntorget 6 juli

Lördagen den 6 juli kan de som rör sig i Oxelösunds centrum avnjuta 
en gratiskonsert med Camerata Nordica Quartet och oboisten Anette 
Kumlin. Förutom klassiska pärlor bjuds det på ett nykomponerat verk av 

Klara Stirner, Ung Svensk Tonsättare 2019.

Konserten ingår i ”Musik på Sörm-
ländska Slott och Herresäten”, 
en årlig festival producerad av 
Scenkonst Sörmland. Sommarfesti-
valen kretsar kring kombinationen 
av musik och unika spelplatser och 
detta har kulturkoordinator Marie 
Anstadius tagit fasta på. 

- Spelplatserna är placerade även 
i andra arkitektoniska miljöer än 
slott och herresäten och därför 
tycker jag att det är spännande att 
kunna förlägga konserten på Järn-
torget i Oxelösund. En plats som 
många har åsikter om, men som är 
en del av invånarnas vardag och en 
naturlig mötesplats bland affärer, 
fik och restauranger. Att dessutom 
kunna göra musiken tillgänglig för 
alla eftersom konserten är gratis, 
är extra roligt, säger Marie. 

Camerata Nordica Quartet är en 
del av Camerata Nordica, Kalmar 
läns professionella kammarmusik-

ensemble vilken består av ett 15-
tal musiker från hela världen. Det 
som utmärker orkestern är att den 
spelar i camerataform; utan diri-
gent och ståendes i en tät forma-
tion som ger energi och samspel 
musikerna emellan. 

Kvartetten gästas av Scenkonst 
Sörmlands egen oboist Anette 
Kumlin och tillsammans kommer 
de att bjuda på klassiska stycken 
av Gerald Finzi, Benjamin Britten, 
Franz Schubert och Wolfgang 
Amadeus Mozart. Publiken kom-
mer också att få njuta av uruppfö-
randet av Klarar Stirners nykompo-
nerade verk. 

Klara Stirner beskrivs som en 
mycket begåvad ung kompositör 
med ett starkt eget uttryck och 
även om hon har sina rötter i 
den klassiska musiken hämtar 
hon gärna influenser från andra 
genrer. Scenkonst Sörmland ligger 

bakom beställningen av det verk 
som Oxelösundsborna nu kommer 
att få möjlighet att höra för första 
gången. 

- Jag hoppas att konserten ska 
bjuda på en stunds njutning mitt 
bland lördagsbestyren och att även 
de som bara råkar passera stannar 

Camerata Nordica Quartet är från vänster Olivier Blache - violin, Sabina Sandri-Olsson - cello, Mathis Rochat - viola, Anette Kumlin – oboe samt  
Cellerina Park- violin (ej med på bilden).

upp och låter sig beröras av musi-
ken, avslutar Marie. 

Lunchkonserten börjar 12.00 och 
beräknas avslutas 13.30, lördag 
6 juli på Järntorget. 

Du hittar detta och fler evenemang 
på www.visitoxelosund.se
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Vill du veta mer? 
Kontakta Nils Rönnkvist, 
Verksamhetschef Elnät och 
Solceller 0155 - 383 08.

Intresserad av 
solceller?
Vi säljer solcellspaket så du kan producera el till din villa, företag 
eller bostadsrättsförening. Genom ett besök hos dig ser vi hur 
solcellerna placeras på bästa sätt på din fastighet. Du får hjälp hela 
vägen från ansökan om bidrag till montering och driftsättning. 

        Kostnadsfri bedömning.
        Skräddarsydd lösning och 
 offertförslag.
        Hjälp med bidragsansökan 
 hos Länsstyrelsen.
        Hjälp med beställning, 
 montering och driftsättning.
        Möjlighet att producera 
 din egen el.

Efter uppgraderingen välkomnar vi

tillsammans med våra övriga nya 
leverantörer till stadsnätet i Oxelösund.

Välkommen du med till ett öppet stadsnät med
hastigheter upp till 1000 Mbit per sekund.

Är du inte ansluten ännu?
Kontakta oss via oxds.se eller ring 0155-388 40 
så hjälper vi dig.

www.oxeloenergi.se

Våra leverantörer

1000/100 Mbit/s

250/100 Mbit/s100/10 Mbit/s

Oxelö Energi
kundcenter@oxelosund | 0155-388 40 | oxds.se

Kontakta oss om du vill veta mer.

500/100 Mbit/s

Efter Stadsnätets
uppgradering 
välkomnar vi 

Efter uppgraderingen välkomnar vi

tillsammans med våra övriga nya 
leverantörer till stadsnätet i Oxelösund.

Välkommen du med till ett öppet stadsnät med
hastigheter upp till 1000 Mbit per sekund.

Är du inte ansluten ännu?
Kontakta oss via oxds.se eller ring 0155-388 40 
så hjälper vi dig.

www.oxeloenergi.se

Våra leverantörer

1000/100 Mbit/s

250/100 Mbit/s100/10 Mbit/s

Oxelö Energi
kundcenter@oxelosund | 0155-388 40 | oxds.se

Kontakta oss om du vill veta mer.

500/100 Mbit/s

tillsammans med våra övriga nya
leverantörer till stadsnätet i Oxelösund

Efter uppgraderingen välkomnar vi

tillsammans med våra övriga nya 
leverantörer till stadsnätet i Oxelösund.

Välkommen du med till ett öppet stadsnät med
hastigheter upp till 1000 Mbit per sekund.

Är du inte ansluten ännu?
Kontakta oss via oxds.se eller ring 0155-388 40 
så hjälper vi dig.

www.oxeloenergi.se

Utbudet förändras löpande och nya leverantörer och tjänster tillkommer hela tiden, för aktuellt utbud och för att se 
vilka leverantörer som är valbara, gå in på oxds.se

Våra leverantörer

1000/100 Mbit/s

250/100 Mbit/s100/10 Mbit/s

Oxelö Energi
kundcenter@oxelosund | 0155-388 40 | oxds.se

Kontakta oss om du vill veta mer.

500/100 Mbit/s

Välkommen till 
Oxelösunds öppna 
stadsnät du med!
www.oxds.se

Omställningen börjar ta fart i Oxelösund
12 villor har installerat solceller på taket och blir självförsörjande på el

Oxelösundarna är öppna för ny teknik. För drygt ett år sedan 
började Oxelö Energi att erbjuda installation av solceller i 
Oxelösund. Intresset har varit stort och solcellsutvecklingen ökar.

- Vi har fått ett bra gensvar från 
våra kunder vad gäller solceller, 
större än förväntat, berättar Nils 
Rönnkvist, verksamhetschef på 
Oxelö Energi och numera expert 
på solceller. 
- Många är nyfi kna på den nya 
tekniken med solenergi samtidigt 
som de vill bidra till en hållbar sam-
hällsutveckling. Sedan lockar det 
ju att bli självförsörjande på el och 
dessutom att kunna sälja el och 
tjäna en slant på sin elproduktion.

Vad får de intresserade hjälp 
med?
- De får råd kring val av solceller 
på plats och eventuellt en mer 
specifi cerad kalkyl. Många faktorer 
påverkar förutsättningarna för hur 
mycket el som kan produceras, 
som takets lutning och hur stor del 
av hustaket som tar emot sol-
ljus. Jag kan även hjälpa till med 
ansökan om bidrag på 20 % hos 
Länsstyrelsen. Det tillsattes en ny 
pott i mitten av april av regeringen, 
så nu går det att söka bidrag igen.

Vilka är de bästa förutsättningar-
na för att ha solceller?
- Söderläge såklart med mycket 
sol, inga träd eller andra hus i 
vägen som skuggar och en lutning 
på taket på 20-45 grader. Men 
även platta tak fungerar bra, då 
lägger vi ett fäste under så att sol-
panelerna får en bra lutning.

Hur sköts solcellerna?
- De är i princip underhållningsfria 
och en anläggning håller i ungefär 
25 år. När panelerna lutar rinner 
snö normalt av panelerna och 
regnet rensar bort eventuella löv, 
barr eller smuts. Om panelerna 
däremot ligger helt platta så måste 
de borstas av och tvättas rena 
någon gång om året.

Vad kostar det att sätta upp solceller på en normalstor villa? 
Hur mycket el producerar solcellerna?

Att sätta upp solceller kostar cirka 110 000 kr.
Solcellerna producerar sedan ungefär 5 000 kWh per år
Räkna med att hushållet har en egen elförbrukning på 3 000 kWh per år. 
En elkostnad som försvinner då hushållet blir självförsörjande vad gäller el. 
Det gör att 2 000 kWh kan säljas vidare. Tillsammans med den egna för-
brukningen ger detta ett totalt tillskott till hushållet på cirka 6 000 kr per år.

Går det att följa produktionen av 
el så det syns hur mycket varje 
solcell producerar? 
- Ja, det går alldeles utmärkt, 
genom appen Solaredge som 
enkelt laddas ner till mobiltelefonen 
kan solcellerna övervakas. Där 
rapporteras information från varje 
cell för sig och det går att följa 
förbrukningen över tid.

Nils Rönnkvist, verksamhetschef 
Elnät och Solceller på Oxelö Energi.

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

Lördag 31 augusti
10.00-15.00 i Fiskehamnen på Femöre

Nyköping

INTÄKTERNA
från Röda Korset Galan 7 maj 2019 blev

75 500 kr
Dessa går oavkortat, med lite påfyllning från 

Röda Korset Nyköping, till följande lokala organisationer

Träffpunkten  30.000 kr
Mira    10.000 kr
BUFFF   20.000 kr
Livboj 18   20.000 kr

STORT tack till publik, arrangörer och alla 
artister som ställde upp helt ideellt

Styrelsen Röda Korset Nyköpingskretsen

Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15
Smarteyes Nyköping

Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08
www.smarteyes.se

DESIGNADE GLASÖGON FÖR ALLA

ATTRAKTIVA GLASÖGONPRISER

KVALITET PÅ BÅDE DESIGN OCH GLAS

VÄRDEKUPONG
Fri Synundersökning, värde 400:- 

Gäller t.o.m. 31/8 -19.  
Kan kombineras med andra kampanjer.

En annorlunda syn på glasögon

VARMT
VÄLKOMMEN

IN TILL OSS!



ANNONS

Nr 6 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2019       29

Vill du veta mer? 
Kontakta Nils Rönnkvist, 
Verksamhetschef Elnät och 
Solceller 0155 - 383 08.

Intresserad av 
solceller?
Vi säljer solcellspaket så du kan producera el till din villa, företag 
eller bostadsrättsförening. Genom ett besök hos dig ser vi hur 
solcellerna placeras på bästa sätt på din fastighet. Du får hjälp hela 
vägen från ansökan om bidrag till montering och driftsättning. 

        Kostnadsfri bedömning.
        Skräddarsydd lösning och 
 offertförslag.
        Hjälp med bidragsansökan 
 hos Länsstyrelsen.
        Hjälp med beställning, 
 montering och driftsättning.
        Möjlighet att producera 
 din egen el.

Efter uppgraderingen välkomnar vi

tillsammans med våra övriga nya 
leverantörer till stadsnätet i Oxelösund.

Välkommen du med till ett öppet stadsnät med
hastigheter upp till 1000 Mbit per sekund.

Är du inte ansluten ännu?
Kontakta oss via oxds.se eller ring 0155-388 40 
så hjälper vi dig.

www.oxeloenergi.se

Våra leverantörer

1000/100 Mbit/s

250/100 Mbit/s100/10 Mbit/s

Oxelö Energi
kundcenter@oxelosund | 0155-388 40 | oxds.se

Kontakta oss om du vill veta mer.

500/100 Mbit/s

Efter Stadsnätets
uppgradering 
välkomnar vi 

Efter uppgraderingen välkomnar vi

tillsammans med våra övriga nya 
leverantörer till stadsnätet i Oxelösund.

Välkommen du med till ett öppet stadsnät med
hastigheter upp till 1000 Mbit per sekund.

Är du inte ansluten ännu?
Kontakta oss via oxds.se eller ring 0155-388 40 
så hjälper vi dig.

www.oxeloenergi.se

Våra leverantörer

1000/100 Mbit/s

250/100 Mbit/s100/10 Mbit/s

Oxelö Energi
kundcenter@oxelosund | 0155-388 40 | oxds.se

Kontakta oss om du vill veta mer.

500/100 Mbit/s

tillsammans med våra övriga nya
leverantörer till stadsnätet i Oxelösund

Efter uppgraderingen välkomnar vi

tillsammans med våra övriga nya 
leverantörer till stadsnätet i Oxelösund.

Välkommen du med till ett öppet stadsnät med
hastigheter upp till 1000 Mbit per sekund.

Är du inte ansluten ännu?
Kontakta oss via oxds.se eller ring 0155-388 40 
så hjälper vi dig.

www.oxeloenergi.se

Utbudet förändras löpande och nya leverantörer och tjänster tillkommer hela tiden, för aktuellt utbud och för att se 
vilka leverantörer som är valbara, gå in på oxds.se

Våra leverantörer

1000/100 Mbit/s

250/100 Mbit/s100/10 Mbit/s

Oxelö Energi
kundcenter@oxelosund | 0155-388 40 | oxds.se

Kontakta oss om du vill veta mer.

500/100 Mbit/s

Välkommen till 
Oxelösunds öppna 
stadsnät du med!
www.oxds.se

Omställningen börjar ta fart i Oxelösund
12 villor har installerat solceller på taket och blir självförsörjande på el

Oxelösundarna är öppna för ny teknik. För drygt ett år sedan 
började Oxelö Energi att erbjuda installation av solceller i 
Oxelösund. Intresset har varit stort och solcellsutvecklingen ökar.

- Vi har fått ett bra gensvar från 
våra kunder vad gäller solceller, 
större än förväntat, berättar Nils 
Rönnkvist, verksamhetschef på 
Oxelö Energi och numera expert 
på solceller. 
- Många är nyfi kna på den nya 
tekniken med solenergi samtidigt 
som de vill bidra till en hållbar sam-
hällsutveckling. Sedan lockar det 
ju att bli självförsörjande på el och 
dessutom att kunna sälja el och 
tjäna en slant på sin elproduktion.

Vad får de intresserade hjälp 
med?
- De får råd kring val av solceller 
på plats och eventuellt en mer 
specifi cerad kalkyl. Många faktorer 
påverkar förutsättningarna för hur 
mycket el som kan produceras, 
som takets lutning och hur stor del 
av hustaket som tar emot sol-
ljus. Jag kan även hjälpa till med 
ansökan om bidrag på 20 % hos 
Länsstyrelsen. Det tillsattes en ny 
pott i mitten av april av regeringen, 
så nu går det att söka bidrag igen.

Vilka är de bästa förutsättningar-
na för att ha solceller?
- Söderläge såklart med mycket 
sol, inga träd eller andra hus i 
vägen som skuggar och en lutning 
på taket på 20-45 grader. Men 
även platta tak fungerar bra, då 
lägger vi ett fäste under så att sol-
panelerna får en bra lutning.

Hur sköts solcellerna?
- De är i princip underhållningsfria 
och en anläggning håller i ungefär 
25 år. När panelerna lutar rinner 
snö normalt av panelerna och 
regnet rensar bort eventuella löv, 
barr eller smuts. Om panelerna 
däremot ligger helt platta så måste 
de borstas av och tvättas rena 
någon gång om året.

Vad kostar det att sätta upp solceller på en normalstor villa? 
Hur mycket el producerar solcellerna?

Att sätta upp solceller kostar cirka 110 000 kr.
Solcellerna producerar sedan ungefär 5 000 kWh per år
Räkna med att hushållet har en egen elförbrukning på 3 000 kWh per år. 
En elkostnad som försvinner då hushållet blir självförsörjande vad gäller el. 
Det gör att 2 000 kWh kan säljas vidare. Tillsammans med den egna för-
brukningen ger detta ett totalt tillskott till hushållet på cirka 6 000 kr per år.

Går det att följa produktionen av 
el så det syns hur mycket varje 
solcell producerar? 
- Ja, det går alldeles utmärkt, 
genom appen Solaredge som 
enkelt laddas ner till mobiltelefonen 
kan solcellerna övervakas. Där 
rapporteras information från varje 
cell för sig och det går att följa 
förbrukningen över tid.

Nils Rönnkvist, verksamhetschef 
Elnät och Solceller på Oxelö Energi.

Vill du veta mer? 
Kontakta Nils Rönnkvist, 
Verksamhetschef Elnät och Solceller 0155 - 383 08.

Intresserad av solceller?
Vi säljer solcellspaket så du kan producera el till din villa, företag eller bostadsrättsförening. Genom ett besök hos dig ser vi hur 
solcellerna placeras på bästa sätt på din fastighet. Du får hjälp hela vägen från ansökan om bidrag till montering och driftsättning.
. 

        Kostnadsfri bedömning.
        Skräddarsydd lösning och 
 offertförslag.
        Hjälp med bidragsansökan 
 hos Länsstyrelsen.

        Hjälp med beställning, 
 montering och driftsättning.
        Möjlighet att producera 
 din egen el.
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www.oxelosund.se
visitoxelosundVisit Oxelösund

Föredrar du klippbad eller sand-
strand? Hopptorn eller badstege? 
Möjlighet till aktiviteter eller lite mer 
lugn och ro? Oavsett vad du är ute 
efter så finns det hos oss i Oxelö-
sund. Gå in på visitoxelosund.se för 
att läsa mer om alla våra badplatser. 
   Regniga dagar kan lätt leda till 
rastlöshet, åk i stället till något 
av våra museer. Sjöfartsmuseet, 
Skärgårdsmuseet, Lokstallet eller 
kanske Femörefortet. Koordinaten 
är allaktivitetshuset mitt i centrum 
där det alltid finns saker att göra. 
Låna böcker, skivor eller dator, köp 
fika och bläddra i en tidning, titta på 
konst i galleriet eller gå på ett event. 
Skulle inte det dämpa rastlösheten 

finns Boda Borg där hela familjen 
eller kompisgänget kan delta i tuffa 
utmaningar där samarbete och fy-
sisk ansträngning tar er framåt. 
   När hungern börjar smyga sig på 
finns det gott om restauranger och 
caféer att välja bland. Sailor Kickis 
och Läget passar bra om man vill 
ha god mat serverad med utsikt 
över gästhamn och hav. I centrum 
serveras det söta bakverk på Elsas 
bakade på Birgers bageri. Alla 
matställen går att läsa om på vår 
hemsida.
   Men upplevelser behöver inte all-
tid kosta pengar. Packa mat säcken 
hemma och spendera en dag i 
naturen. I Gamla Oxelösund kan 

ni vandra längs med kultur stigen, 
en vacker slinga med massor att 
upptäcka. Följ de blå skyltarna så 
kommer ni rätt. Det går också att 
följa Sörmlands leden till fots eller 
på cykel. Om vandring eller cyk-
ling inte är din melodi, går det bra 
att hoppa på Lions turisttåg för att 
upptäcka de mer centrala delarna 
av Oxelösund. Helt gratis! 
   Mer information om sommaren 
hittar du på visitoxelosund.se, i det 
tryckta materialet Smakprov från 
Oxelösund, och givetvis hos oss 
på turistbyrån inne på Koordinaten. 

Trevlig sommar!

Semestra i  
Oxelösund  
i sommar

Vi är ute med  
turistcykeln i sommar!
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     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

Vi önskar alla våra kunder 
en riktigt god och glad sommar!

7-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

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

Alla dagar 

8-21OXELÖSUND
    En riktig mataffär

Färskt och fräscht för 
en lyckad mathelg!

Sommaren 
närmar sig!  
Under juni, juli och augusti 

så öppnar vi redan kl 7.00. 

Varmt välkommna!

7:-/frp

KÖRSBÄRSTOMATER 
250g. Klass 1, Holland. Jmf pris 28kr/kg 

Ord pris 14,90/st.

KLIPP! 
50% RABATT 

Vecka 22, 2019 (28 maj–2 juni) 
Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker.  
Reserv. för slutförsäljning och tryckfel.

ICA Kvantum Oxelösund • 0155-291550 
ICA.se/icakvantumoxelosund

Facebook facebook.com/IcaKvantumOxelosund 

Instagram @icakvantumoxelosund_

3990

RÄKOR 70/90 
Royal Greenland, 500g. 

 Jmf pris 79,80kr/kg 
Ord pris 52,90/frp.

KLIPP! 
25% RABATT 

/frp

/frp3990

FLINTASTEK 
Scan. Svenskt kött. 
 Ord pris 59,90/kg.

KLIPP! 
33% RABATT 

Denna ritning är Påhlsons Daylights egendom och får inte utan vårt skriftliga tillstånd kopieras, vidarebefordras, mångfaldigas 
eller på annat sätt delgivas tredje person.

44483 - ICA Kvantum, Tågskylt & A�sch

21 maj 2019 Ritning: Gina Boström Ritning nr. 1

KORREKTUR
Vänligen granska korrekturet noggrant, eftersom vi producerar utefter dess layout. Vi kan inte garantera att 
vi når exakt angiven PMS färg, +/- 10% på tryck gäller. 

Tryckens placeringar kan komma att justeras något p.g.a. sömmar och andra trycktekniska skäl.

Skissen är en ungefärlig avbild av plagget. Skissen är ej exakt skalenlig, och kan skilja sig något mot det
verkliga plagget, vilket gör att tryckens placeringar kan komma att justeras något.   

OBS! Leveranstiden beräknas efter godkänt korrektur. 
Maila ditt svar inom 24 timmar för att överenskommen leveranstid ska kunna hållas.

700 m
m

500 mm

/kg

Tobias, Jesper, Hasse, Jocke och Micke

Sarah och Weronica

Elin, Angelina, Jeanette och Cissi
Mia

Jimmy

Anette, Nettan, Anne-Lie och Petra
Clara, Anna-Lena och Anki


