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Oro och solidaritet i svåra tider
Sällan har det varit så klurigt att skriva en ledare som till
detta nummer. Vi svenskar, tillsammans med resten av
världen, befinner oss i ett svårt läge i och med spridningen
covid-19 och ännu kan vi bara spekulera i vilka konsekevenser pandemin kommer få. Ur ett rent hälsoperspektiv,
såklart, men också ekonomiskt och samhällsmässigt.
I skrivande stund, cirka en och en halv vecka före utgivning, så är ändå
uppmaningen från myndigheterna att det är ”business as usual” som gäller i så
stor utsträckning det går, givetvis med ökad försiktighet och stor respekt för våra
medmänniskor. Vi på Magazinets redaktion har tagit fasta på det och gör därför
vårt bästa för att som vanligt leverera ett läsvärt nummer av vår tidning.
Innan allt ”brakade loss” för någon vecka sen var min avsikt för den här
ledaren att blicka fram mot sommaren, och lyfta några av de branscher som
normalt sett den här årstiden börjar vakna till liv på allvar – främst besöksnäringen
med aktivitetssamordnare, restauranger, hotell och eventarrangörer av olika slag.
Jag tänker faktiskt, trots att antalet inställda arrangemang under vår och sommar
just nu ökar för varje minut, ägna lite tid åt detta ändå – just för att det för tillfället
är viktigare än någonsin att stötta sina lokala verksamheter i den mån det går.
För även om det kan tyckas banalt i en tid då det största fokuset ligger på
folkhälsan, så finns det också ett ”efter” att inte glömma bort. Och visst vill vi att
vår favoritrestaurang, våra lokala handlare och andra verksamheter ska finnas kvar?
Vi vill kunna återgå till en vardag med ett rikt kultur- och nöjesliv, och vi vill att företagen ska överleva för ett brett utbud av tjänster och varor. Inte minst för att varje
företag genererar både arbetstillfällen och pengar till statskassan.

Solidaritet är ett väldigt fint ord med många olika innebörder. Det är
också ett viktigt ord i dessa tider. Kanske kan vi, var och en, fundera på hur just
vi kan visa solidaritet just här och nu? Det kan vara att hjälpa en äldre bekant med
handling, eller att visa respekt och göra allt man kan för att undvika smittspridning
bland riskgrupperna. Att beställa en take-away från sin favoritrestaurang och tipsa
andra om att göra detsamma. Att lyfta blicken och försöka se behoven allteftersom de kommer, och bidra med det man själv har att erbjuda, litet som stort.
Jag tänker också att solidaritet är att vara snälla
mot varandra i svåra tider. Att acceptera att vi alla
reagerar olika när vi är rädda, och att vissa har svårt att
hantera det alls. Vi vet faktiskt inte vad som ligger bakom
varje persons rädslor och ageranden, men jag är ganska
säker på att det inte hjälper att bli hånad och förlöjligad.
Ett enda vänligt ord kan däremot göra stor skillnad. Vem
kan du vara extra snäll mot just idag?
Slutligen – var rädda om er, men njut också av det
som går att njuta av. En solig vårdag, en god kopp kaffe,
tacksamhet över det man har. Och från mig, och alla
mina medarbetare, ett stort och innerligt tack till att
sjukvårds- och insatspersonal som nu arbetar hårdare än
någonsin. Ni är guld värda.

Torbjörn Dahlström
Ansvarig utgivare
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Att köpa majblommor
är att motverka barnfattigdomen i Sverige.

Vill du
marknadsföra
ditt företag
i Magazinet?

premiär 23 april

Varmt välkommen
att kontakta mig!

Peter Pettersson
Läs mer om vad vi gör
på majblomman.se
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Säljare

070-659 21 88
peter@media-mix.nu

Exklusiva solglasögon
i din styrka på köpet!
Att ha solglasögon med sin egen styrka är både bekvämt och
bra för dina ögon! När du köper nya glasögon med ytbehandlingen IProtection (1100 kr), får du utan extra kostnad välja
ett par valfria solglasögon från Boomerang eller People sun.
Köper du progressiva glasögon levereras dessa solglasögon
med progressiva glas och valfri solfärg, värde upp till 3495 kr.
För enkelslipade glasögon är värdet upp till 2195 kr.

VÅRKAMPANJ

Värde upp till

3495 kr
(Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2020-06-14)

Gratis synundersökning
vid köp av glasögon.
Värde 395 kr

www.glasogonmagasinet.se

Nyköping
Västerport Köpcentrum
Tel: 0155-28 88 53
Vi tillsammans.

Oxelösund
Järntorget 1
Tel: 0155-362 20
(Fd Sörners)

Nyfiken på - ett samtal med

Lotta Fagerholm

Hon är Nyköpingsförfattaren med
stor berättarlust som inte tvekar för
att lyfta fram viktiga frågor i ljuset.
Hon gör det i form av fängslande
romaner med starka karaktärer,
till stor del baserade på egna upplevelser och intressen. Magazinet
har träffat Lotta Fagerholm för en
pratstund om hennes författarskap.
Du är författare, lärare och poddmakare. Tidigare har du, bland annat, arbetat som statsvetare,
journalist och trafikassistent på Skavsta. Är det
rimligt att beskriva dig som vetgirig?
– Ja, det kan man definitivt säga (skratt). Jag är en nyfiken person, och framförallt väldigt intresserad av allt
som har med människor och livsåskådning att göra.
Mycket av det jag gjort tidigare i livet knyter an till just
dessa ämnen, och jag är tacksam för alla erfarenheter
jag samlat på mig – det är något jag har stor nytta av i
mitt författarskap!
Vilka andra karaktärsdrag skulle du själv säga
kännetecknar dig?
– Jag är kreativ och målinriktad och jag ställer höga
krav på mig själv, vilket inte alltid är enbart positivt.
Jag har svårt att känna mig nöjd med mig själv, och
har alltid känt stor press att vara duktig. Jag växte
upp med mycket killar omkring mig i släkten, och fick
redan vid tidig ålder kämpa för att synas och ta plats.
Sedan blev jag den, såvitt jag vet, första akademikern i
släkten – det var lite utav en revansch för mig. Jag har
sammanlagt studerat cirka nio år på universitet.
Du säger också att du alltid haft en stor berättarlust, ända sedan barnsben.
– Skrivandet har funnits med mig länge, men att dela
berättelser med andra har nog funnits ännu längre.
Jag minns att pappa ofta berättade historier hemma,
och jag frågade gärna min farmor om hur det var förr
i tiden. Särskilt runt juletid var det mycket sagor och
berättelser, när vi firade jul hos farmor i Småland. Men
jag minns också att jag och mina kompisar gärna berättade historier för varandra i tidig ålder – vi hade till
och med ett ”berättarträd” i Isaksdal där jag växte upp.
Vi samlades runt trädet och den som berättade satt i
trädet. Vi turades om, men jag minns att jag älskade
att få vara den som satt i trädet, och att mina vänner
gärna lyssnade på mina historier.
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Din första bok, En spricka i spegeln, gavs ut
2018 och den andra, Skärvor av hat, kom i
höstas. Har du alltid haft författarambitioner?
– Som sagt har jag alltid älskat att skriva, och visst har
jag haft en dröm om att en gång kunna bli författare.
Men det skulle krävas extraordinära omständigheter
för att jag faktiskt på allvar skulle börja arbeta på
en bok. Julen år 2014 var jag med om en olycka i
hemmet där jag skadade mitt ena ben allvarligt, vilket
ledde till en sjukskrivning mycket stillasittande under
omkring åtta månader. Jag var rastlös och ville ha
något att sysselsätta mig med, så det var startskottet
för mitt författarskap. Såhär i efterhand kan jag nästan
säga att jag är glad att jag skadade mitt ben, med
tanke på allt gott det förde med sig!
I din debutroman får vi bland annat följa en familj
med tre generationer kvinnor i dagens Sverige. Historien utspelar sig under flyktingkrisen i
Sverige år 2015-2016 och återkopplar även till
Polen under andra världskriget. Varför valde du
just detta tema?
– Jag ville skriva om saker som engagerar mig, och
min första bok är verkligen en sammanbindning av
mina många intressen och erfarenheter. Jag har länge
haft ett stort intresse för historia, och då särskilt Europa på 1900-talet, till exempel. Under 2014 hade jag
en projektanställning som lärare inom Kriminalvården,
och där fick jag möta många olika typer av människor.
Klienterna på anstalterna var till stor del från olika
länder och kulturer, och det var ofta personer som av
olika skäl misslyckats i skolan i tidig ålder. Det väckte
många tankar hos mig. Jag jobbade även en kort period på Migrationsverket just när flyktingtrycket var som
störst, vilket också gav mig mig inspiration till boken.
Skärvor av hat är en fristående fortsättning. Här
har du förflyttat storyn tjugo år fram i tiden, till
år 2040, och scenariot är att polariseringen i
samhället har ökat allt mer. Hur resonerade du
kring att skriva en uppföljare?
– Från början var jag osäker på hur jag ville lägga upp
berättelsen. Det fanns först en tanke om att slå ihop
böckerna till en, men sedan valde jag att dela upp min
originalidé i två böcker. I den andra boken berättar jag
historien på ett annorlunda sätt, så uppföljaren har till
stor del en helt egen identitet. Många av huvudkaraktärerna från förra boken finns kvar, men vi får också följa
deras barn som nu vuxit upp, samt nya karaktärer.
Dina böcker är romaner med fiktiva karaktärer,
men de har ett tydligt avstamp i dagens samhälle

och i frågor som berör människor i verkliga livet.
Hur vill du att läsaren ska reagera på dina böcker?
– För det första så hoppas jag att böckerna ska få
läsaren att tänka till. Jag har inget intresse att skriva
böcker bara för att de ska bli kommersiella, utan för
mig är det viktigt att få beröra viktiga ämnen. Jag
hoppas att läsaren får uppleva nya perspektiv, och
kanske till och med kan utmana sina egna åsikter. Men
givetvis hoppas jag framför allt att de som läser mina
böcker uppskattar dem och ser ett stort underhållningsvärde i dem!
Vid sidan av författarskapet arbetar du sedan tjugo
åt tillbaka som lärare. Vilka ämnen arbetar du med,
och vilka likheter ser du mellan dina två yrken?
– Jag är legitimerad samhällskunskaps- och religionslärare. Jag skulle säga att det finns ganska många
kopplingar. Framförallt så gäller det ju i båda fallen
att berätta en historia och nå fram till sina läsare eller
elever. Man ska förmedla ett budskap och få dem som
lyssnar att bli intresserad. Jag får ofta höra från mina
elever att jag är duktig på gestaltning, vilket såklart är
väldigt glädjande!
Finns det fler positiva aspekter?
– Jag vill gärna lägga till att jag också tycker att det
är väldigt roligt med de diskussioner som kan uppstå
med eleverna i klassrummet. Jag har lyckan att undervisa i ämnen som det finns många olika åsikter och
tankar kring – framförallt religion. Det lockar verkligen
till intressanta resonemang och debatter även hos de
elever som annars kan vara tillbakadragna. En annan
bonus är att få inspirera andra, och att då och då få
höra att mina elever också vill bli författare i framtiden,
det är sånt som verkligen värmer.
Slutligen, vilka tankar och förhoppningar har du
kring framtiden?
– Jag vill gärna se att mina två första böcker får större
spridning. Eventuellt kommer de också att ges ut som
ljudböcker, det vore roligt! Just nu håller jag på och
arbetar med bok nummer tre. Den kommer inte att
ha någon koppling till mina två första böcker, istället
utspelar sig denna i Småland och kretsar kring fyra
systrar. Min ambition är att den ska ges ut inom det
närmaste året. Sen har jag en dröm om att se mina
böcker som film eller TV-serie, jag tror verkligen att
berättelserna skulle passa för det formatet!
Missa inte podden ”Novellskrivarna” där Lotta
medverkar tillsammans med två andra lärare
och en bibliotekarie – alla från Nyköping!

Jag hänger mig
När något ställs på sin spets och de som tar beslut inte

Det är ju helt enkelt inte alltid helt enkelt att förstå hur vi

verkar ha rätt spetskompetens, vad behöver då ingå i

ställer oss till allt som ställer till det för oss.

första hjälpen?
Tur att det blåser friska vindar vid havet här hos oss i
Det finns många olika sätt att hantera en krissituation och
det har blivit extra tydligt den senaste tiden. Det är inte
så konstigt egentligen eftersom vi agerar olika i de
flesta sammanhang. Själv var jag krasslig redan
innan jag fick kännedom om det här nya viruset och kände mig som en skurk när jag

vackra Oxelösund, för långa promenader blir nog aldrig ute.
Glömde dock nyligen bort att jag inte ska hälsa som
vanligt genom att kramas när jag möter någon
jag känner, så det såg nog ut som en
udda och rätt skojig dans när våra två
famnar ångrade sig.

harklade mig i närheten av andra vilket
Nu kanske du känner att du

gjorde att jag valde att hålla andan
ibland.

inte riktigt hänger med, men
det kan bero på att du hänger

Ibland hänger jag inte riktigt

dig till en helt annan syssla än

med fast jag oftast är snabb i både

mig, som är att leka och läka

tanke och handling, men denna

med ord. Glädjen i livet hänger

gång hängde jag inte med alls. Jag

delvis på vad vi hänger oss

förstod inte varför så många av er

åt, att vi väljer att lägga tid

började hamstra just toapapper.

och engagemang på det som

Jag vill inte på något vis göra narr

laddar oss själva med energi.

av er som har jättemycket toapapper
Häromdagen frågade en vän

hemma nu, utan vill bara förstå valet
av produkt, jämfört med allt annat jag
tänker att man kan behöva vid en kris.

hur jag laddar mina batterier och
samtidigt som det kändes lätt att

Jag kan dock förstå känslan hos några av

svara på frågan så är jag tacksam

er som är vana vid att alltid ha full rulle.

över att jag blev påmind om det som är
viktigt för mig. Jag älskar att samtala och

En hel del evenemang har ställts in och fler kom-

filosofera med andra människor, att träffa andra

mer nog att avbokas framöver av hänsyn till människors oro.

som vill dela med sig av hur man tänker och hur det sedan

Många av mina vänner arbetar inom kultursektorn och bär

bidrar till att ta fler medvetna beslut.

därför även den ekonomiska oron utanpå allt. Nuförtiden är
jag heltidsanställd men jag minns fortfarande känslan av att

Jag hänger mig åt olika saker och på våren syns jag ofta

bli helt ställd efter att ha fått vetskap om ett inställt gig eller

med en kratta. Våren är hänryckningens tid och eftersom

en avbokad föreläsning. De få biljetter jag har köpt väljer jag

värmen kom extra tidigt i år så har jag redan krattat för lite

därför att inte begära pengar tillbaka för, av ren lojalitet till

annat. Jag hänger mig just nu åt att sammanställa en OrdLus-

utövaren och arrangören.

ta som ska bli klar i sommar. En filosofiskt lustbetonad ordlista
med ord som har flera betydelser. Hör av dig om du vill ha

Det är inte alltid vi vet på förhand hur vi kommer att

med några av dina förslag!

reagera de gånger något ställs in, för vi är troligtvis inte så
inställsamma som vi tror. ”Förväntningar baseras på det vi är

inställda på men synliggörs först när det blir inställt”.
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Anna Källdén, Ordläkaren, info@ordlakaren.se

ANNONS

”Veteranpoolen löste våra problem”
- Gunnel och Annette ger oss ett stort mervärde. De underlättar vår
vardag och vi kan ägna oss åt vårt arbete fullt ut. Lösningen med att
hyra in personal från Veteranpoolen har verkligen gynnat oss.
Det säger Ninni Foyn, arkitekt och gruppledare på Carlstedt Arkitekter. Via
Veteranpoolen arbetar Gunnel Jerrebrant och Annette Schiller som kontorsassistenter på företaget.
- Vi har en servicfunktion ocn enkelt uttryckt kan man säga att vi håller
ordning på kontoret, säger Gunnel och Annette.
Annette har arbetet med logistik i sitt tidigare arbetsliv. Gunnel har varit
konsult inom kontor och administration. Efter några år som pensionärer
tyckte båda att de ville prova på att arbeta igen.
- Vi var båda nere hos Veteranpoolen och anmälde vårt intresse. Efter ett
tag ringde de upp och sa att de hade något som kanske skulle passa för
båda.
Gunnel och Annette träffades utanför Carlstedts kontor. Nu har de blivit
goda vänner och delar på en deltidstjänst.
- Vi trivs jättebra, säger båda med en mun. Arbetet sköter vi självständigt
och vi har verkligen blivit en del av gänget på arkitektbyrån. Det känns bra
att kunna göra en insats trots att man uppnått pensionsålder. Vi känner oss
nyttiga och har på köpet fått ett gäng nya vänner i skiftande åldrar.

s

vsi es

0155-40 04 09 | nykoping@veteranpoolen.se

Livet i Västerport
Sommartiden börjar nu!
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Vi är redo - är DU?

pa

s

Dags att beskära träd och buska

Gunnel Jerrebrant
i samspråk
Ninni Foyn,
arkitekt
Carlstedt.
Vi fixar vårfint
i din med
trädgård.
Boka
idag,på
prisvärt
med RUT-avdra

Vi ses på stan
Välkommen hem till Västerport!
vasterport

vasterport

vasterport.com
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OBH NORDICA

Personvåg
OBH NORDICA

Miniugn

399:-

1 149:-

BATTERI-

FRITT

OBH NORDICA

Köksvåg

399:-

Så mycket trevligare
på Elon Pål Jungs Hage

WHIRLPOOL

Tvättmaskin

3 995:-

(ord. pris 4.695:-)

WHIRLPOOL

BOSCHs

4 995:-

1 295:-

Kyl
& frys
Kombiskåp
(ord. pris 6.395:-)

Skaftdammsugare
(ord. pris 1.995:-)

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker längst tom 19/4 2020. 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

www.elon.se

INSTALLATION OCH SERVICE
Torggatan 19, OXELÖSUND
0155-306 20

Historier från förr

Minnen från

Rådhustornet
Del 2 - Hantverkarnas namnteckningar
I Rådhuset i Nyköping, som började byggas år 1723, är takbjälkar och
väggar i tornet omålade vilket innebär att man idag kan se ett flertal
namnteckningar från hantverkare som tidigare utfört arbeten på tornet.
Ur boken ”Nyköping under 300 år” av Göran
Hedin och Håkan Groop: ”Tornet drabbades i
september 1897 av en brand efter ett blixtnedslag.
Den fasta brandkåren kom snabbt till platsen men
kunde vare sig utifrån eller inifrån komma åt själva
brandhärden. Klockan 2 på natten störtade tornspirans järnstomme ned på gården. Utan att ha spritt
sig till andra delar av rådhusbyggnaden upphörde
elden först på morgonen vid 6-7 tiden.”
Trots att branden pågick under flera timmar
drabbades tydligen inte hela tornet, för på
väggarna finns namnteckningar från 1860 och
1890 – 37 respektive 7 år innan branden!
När Jörgen Johansson och jag målade tornet
år 1969 och upptäckte de gamla namnteckningarna tyckte jag att de var så intressanta att jag började göra sådana själv på många av mina arbetsplatser. Vanliga ställen att göra det var på väggar som
skulle tapetseras. Innan det gjordes målades ett
område med blank färg på en vägg. Sedan ritades
flera pilar som pekade mot min namnteckning.
När tapeter, åtminstone under 1960- och
1970-talet, inte fastnade så bra på blank färg

kunde någon pil bli synlig vid upprensning av lös tapet
inför nästa tapetsering. Meningen var att ”upprensaren” skulle bli nyfiken på vart pilarna visade, och finna
min namnteckning.

Foton från Rådhustornet. Till vänster namnteckningar
från 1921-1922. Till höger namnteckningar 1860-1890.

smyga med sitt drickande! Utrymmet fugerade även
som ”kassaskåp” för en lägenhetsinnehavare vi träffade. När han förstod att taket skulle målas in över
kakelugnen tog han snabbt bort sin välfyllda plånbok
och sa ”Tur att jag var hemma!”

Ibland lämnade jag även ett meddelande om något aktuellt, exempelvis ”Bankrån i Oppeby”, ”NH 90, Jag har under åren skrivit flertalet meddelanny ishockeyklubb i Nyköping”. Andra vanliga ställen att den på olika arbetsplatser men aldrig hört att någon
skriva på var på ovan- och undersiav dessa påträffats. Men om det
”Jag har under åren skrivit
dan på dörrar. Hantverkare skrevs
gjorts har det kanske inte varit
flertalet meddelanden på olika intressant för vederbörande!
även annat än bara namnteckningar.
Till exempel skrev målaren Folke
arbetsplatser men aldrig hört
Svenson förkortningen ”AIK” (NyköEtt meddelande som däremot
att någon av dessa påträffats.
pings Allmänna Idrottsklubb) så ofta
kan komma att intressera
Men om det gjorts har det
att han kom att kallas ”KIA”.
finns i Ludgo kyrka. År 1986
kanske inte varit intressant
målades kyrkan invändigt av
för vederbörande!”
Under 1960-talet fanns det fortmålerifirma HF Svensson & Söner
farande många äldre hus i Nyköping, vars lägenfrån Nyköping. Själva målningen utförde jag och Eric
heter värmdes upp med kakelugnar. Mellan dessa och
Gustavsson. Samtidigt som målningen utfördes även
tak fanns det ett smalt utrymme som många nog inte
del reparationer. Bland annat byttes golvet under
tänkte på. Det var också en vanlig plats att stoppa in
kyrkbänkarna. Då golvet är lite upphöjt mot övrigt
ett papper eller brädbit med namn och datum då man
kyrkgolv blev det en perfekt plats att lägga en liten
varit i lägenheten och målat.
bräda som vi skrivit våra namn på med datum då vi
jobbade i kyrkan. Vid en eventuell framtida förändVid flera tillfällen kunde man då finna tomma
ring eller restaurering av kyrkan om flera hundra år
spritflaskor från personer som troligen försökt
kanske någon finner vårat meddelande och söker
information om vilka vi var!

Foto från Rådhustornet. Namnteckningar 1969-2011.

I förra numret av Magazinet (nummer 2 2020) finns
del 1 i mina minnen från Rådhustornet i Nyköping.

Arne Andersson

berättar om
historier och minnen
från sin barndom
och uppväxten i
Nyköping.
arne.andersson22@
comhem.se
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Välkommen sköna vår!
Var tog vintern vägen? Våren har legat i luften länge nu och vissa dagar har varit lika
varma som midsommar förra året. Naturen har redan vaknat och blåsippor tittar upp i
skogsbacken och fåglarna har sjungandes börjat med sina vårbestyr.

På Oscarsbergs trädgård ser vi ju såklart till att nas växter. Botanisera sedan bland säsongsblommor,
hänga med i de tidiga skiftningarna. Vi väntar hem perenner, buskar, träd och dekoration för att hitta något
de första stora växtleveranserna flera veckor tidigare att förgylla din egen täppa med.
än normalt. Redan innan mars är slut kommer vi få hem
första sändningen med fruktträd, bärEn spännande nyhet för i år är att vi
buskar, vårblommande prydnadsbuskar
fått tag i en ny leverantör av peren”Säkert har din,
och träd. Som vi har längtat denna långa
ner. Vagersta perenner mellan Västerås
som så många
varma vinter efter att få sätta igång.
och Sala är ett familjeföretag som drivs
andras gräsmattor,
av Maria och Thomas. Att kunna sälja
förvandlats till en svenskodlade perenner är viktigt för
I dessa tider när många känner oro
tuvig, mossig
för allt som händer i vår omvärld,
oss och deras filosofi rimmar väl med
ogräsmatta”
tror jag det är ännu viktigare att vi ger
vår. Vi värnar om miljön och effektiva leoss själva en fristad och oas där vi kan
veranser där såklart avstånd spelar in.
koppla av och bara vara. Att ta en sväng i sin egen träd- Att deras växtzon är likvärdig med vår underlättar så att
gård varje dag och andas den friska luften, stärker oss perennerna är i samma fas när de kommer till din trädtill både kropp och själ. På Oscarsbergs har vi stora ytor
gård. Plantor som har kommit upp alldeles för långt kan
att strosa runt på och inspireras av visningsträdgårdarvara svåra att plantera ut tidigt på säsongen då risken
för köldknäppar alltid finns.
Deras breda sortiment gör
nu att vi kan glädja alla
kunder med att vi återigen
kommer ha ett av Nyköpings
bredaste utbud av perenner.
Kan ärligt erkänna att det var
svårt att begränsa mig när
jag skulle lägga vårordern.
Att få plats med allt blir en
utmaning för våra trädgårdsmästare men något de ser
fram emot.
Välkommen att besöka Oscarsbergs trädgård. Strosa gärna en stund i friska luften i
den vackra perennavdelningen.

Passa på att fynda penséer hos Oscarsbergs trädgård!

Penséer

10 st för 100 kr
Ordinarie pris 15 kr/st.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

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
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med vanligt NPK gödsel som är syrabehandlat för att
bli vattenlösligt, försuras jorden långsamt och gynnar
mossan. Algomin innehåller ingen syra utan hjälper till
att återställa balansen i jorden.

Att kunna erbjuda ett spännande urval med växter gör det så mycket roligare när de ska kombinera en rabatt. Men det viktigaste är ju att även
om vi inte för tillfället har en perenn i lager, så kan vi
enkelt få hem den på nästa leverans vid förfrågan eller
önskemål. Så har ni någon favorit ni länge letat efter
kanske vi kan ordna fram den.
Glädjande för oss trädgårdsentusiaster är att
bevattningsförbudet är hävt sedan oktober, vilket
innebär att vi äntligen kan ta tag i att återställa våra
gräsmattor till sin forna glans. Säkert har din, som
så många andras gräsmattor, förvandlats till en tuvig,
mossig ogräsmatta. Att återställa den kan du göra i flera
steg, lite beroende på vilka dina förutsättningar är.

Att plantera häck är något som också är
gynnsamt att göra tidig vår. Nu kan du med fördel
beställa och plantera barrotsplantor. Dessa förvaras
i stora kylar tills du beställer dem, därefter lastas de
och levereras direkt till oss. Du hämtar dem sedan
i butiken och kan antingen jordslå (gräva ned de
bara rötterna, täck dem med jord och vattna på) och
plantera i omgångar när det passar, eller plantera dem
samma helg. Desto snabbare du planterar dem, desto
snabbare kan de börja etablera sig på sin nya plats.
Barrotsplantor är billigare än inkrukade plantor
och du får en längre sträcka för mindre kostnad.
Senare under säsongen är du styrd till att plantera
krukodlade buskar med välutvecklade rotsystem, men
under april och maj har vi leveranser av barrotsplantor
av olika sorter och storlekar.

Att välja häck kan vara svårt, först behöver du
fundera på om du vill ha en friväxande eller klippt häck
när den väl är fullvuxen. En friväxande häck tar lite mer
plats, medan en klippt är lite mer strikt och tar mindre
yta. Fram tills du har nått önskad höjd
behöver du beskära de flesta häckar.
”Näringsbrist är en Beskärning av barrotsplantor görs på
av de vanligaste
våren i samband med planteringen, har
orsakerna till att
du planterat häckplantor i höstas så
mossan etablerar beskär du dem nu med.

I första hand behöver du säkerställa att inte alla ogräsfrön från förra
säsongen gror. Det gör du genom att
gödsla nu med Algomin Ogräs, som
både gödslar befintligt gräs samt effektivt motverkar groningsprocessen i
sig i gräsmattan”
fröna. Känner du att mossa är ditt stoVill du skörda din egen potatis till
ra problem för tillfället kan första givan
midsommar? Då är det dags att köpa
vara Algomin mossa, den tar effektivt död på mossan hem och lägga den på förgroning. På Oscarsbergs har
och du kan stödså med nya gräsfrön direkt i mossan.
vi ett brett utbud av Stubbetorps fina sättpotatis. Bland
Näringsbrist är en av de vanligaste orsakerna
till att mossan etablerar sig i gräsmattan, men
också sur jord gör att mossan trivs. Så om du gödslar

annat årets potatis Connect, men också Amandine
som vi alltid ser till att ta hem ett rejält lager av, då
den är så populär. Jag har förstått på våra kunder att
många återförsäljare inte fått in Amandine i sitt sorti-

Köp din sättpotatis hos Oscarsbergs trädgård för att njuta av
egen färskpotatis till midsommar!

ment i år, men Oscarsbergs kan du alltid lita på, men
först till kvarn gäller då den går åt i rask takt.
Vår sjätte säsong har precis tagit sin början och
vi ser fram emot varmare väder, fram till dess kan ni
fynda lite frosttåliga penséer att pryda entrén med.
Vill ni så ses vi!
Varma hälsningar
Ulrika med personal

Ulrika Juul
Oscarsbergs
trädgård
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Skapa balans & harmoni i ditt hem och trädgård med hjälp av

Feng Shui
Få in fler perspektiv i din inredning och utemiljö – låt
dig inspireras av uråldriga traditioner i både det lilla
och det stora. Magazinet har träffat Anne-Christine
Aldrin, certifierad Feng Shui-konsult baserad i Tuna
Kyrkby utanför Nyköping, för en pratstund kring hur
man skapar en mindre stressad miljö i hemmet.
Feng Shui betyder bokstavligt talat
vind och vatten, och konceptet är
omkring 5000 år gammalt.
– Det går att applicera Feng Shui på
allt vi har omkring oss, oavsett storlek.
Alltifrån hur vi organiserar vårt skrivbord
på kontoret till hur man bygger upp hela
samhällen och städer. Grundtanken är
att skapa en värld som är fantastisk att
leva i, och se till fler perspektiv än bara
de strikt praktiska, berättar AnneChristine Aldrin.
Anne-Christine är certifierad Feng
Shui-konsult sedan femton år, och
hon arbetar med inredning och arkitektur
12

tillsammans med maken Hans. Intresset
för Feng Shui väcktes i början av
2000-talet, och hon utbildade sig till Feng
Shui-konsult på Nordic School of Feng
Shui. Idag utför hon konsultationer samt
håller kurser och föredrag inom ämnet.
– Feng Shui är en samlad kunskap
som berör områden inom arkitektur,
inredning, färg och form, psykologi,
vetenskap, naturkunskap, hjärnforskning
och filosofi. Feng Shui-mästarna har under
flera tusen år arbetat fram, fördjupat och
förfinat metoder som bygger på dessa
kunskaper som de jobbar efter. Detta för
att kunna skapa så optimalt bra miljöer
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som möjligt för människan att leva i.
Idag vet vi, bland annat genom modern
forskning om hur vår hjärna fungerar, att
människor påverkas av den miljö hon befinner sig i. Vilket gör att vi också kan se
vilka konsekvenser vår omgivande miljö
har på vårt välbefinnande, livskvalitet,
prestationsförmåga, stress och mycket
mer, säger Anne-Christine.
Ett begrepp som många av oss
känner till är ”fäkta eller fly”. En
överlevnadsinstinkt som sitter djupt rotade i oss människor, och som påverkar
oss i allra högsta grad i vardagen. Kort
sagt är det den process som sker i
kroppen när hjärnan reagerar på potentiella faror omkring oss – vi försätts i ett
stressläge som förr var helt avgörande
för att vi skulle överleva till exempel en
rovdjursattack.
Nuförtiden är det sällan vi hamnar i
livsfarliga situationer, men funktionen
”fäkta eller fly” finns fortfarande kvar i
vår hjärna. Den reagerar på möjliga faror
oavsett vi vill det eller ej, och även om
vi rent intellektuellt kan förstå att något
inte är farligt så kommer hjärnan ändå att
Anne-Christine Aldrin är certifierad Feng Shuikonsult och arbetar med såväl privata hem som
företag. Hon föreläser också inom ämnet samt
anordnar kurser med olika teman inom Feng Shui.

reagera på det, menar Anne-Christine.
– Vi reagerar omedvetet på allt möjligt i
vår omgivning – alltifrån dofter och ljud
till ljus- och färgsättning.
Hemmet – oavsett om det är stort
eller litet, hus eller lägenhet – ska
vara vår trygga plats i världen. En miljö
vi ska kunna slappna av i och kunna
återhämta oss i. Därför är det extra
viktigt att vi ser till att hemmiljön är
så stressfri som möjligt. Genom att
arbeta med Feng Shui kan man åtgärda
stressande inslag i hemmet, vilket till
exempel minskar påfrestningen på
hjärnans ”fäkta och fly”-funktion.

Belysning i utemiljöer enligt Feng Shui
Att vistas i en Feng Shui-trädgård är att komma till en plats som skapats och utformats i
samklang med livet och naturen under alla årstider. En trädgård skall upplevas lika behagfull
dagtid som kvällstid. Att vistas i en harmoniskt upplyst trädgård en varm sommarkväll är
fantastiskt skönt och avkopplande. Ljuden, dofterna, ljuset från himlen, stjärnorna och månens
sken som spelar harmoniskt tillsammans med ljuslyktor och fasadbelysning.
En helhet som skänker besökaren en vilsam känsla av trygghet, lugn och återhämtning
efter dagens alla göromål. Natten är dagens moder. Natten och den sena kvällen är yin stark.
Att tillföra ljus är att tillföra yang och på så vis skapa en mjuk balans. Ett gott råd är att inte
enbart lysa upp den plats där du skall sitta och vara på, utan att även belysa olika andra delar av
trädgården som du kan blicka ut över.
Viktigt: Undvik belysning som bländar. Ett tips är att använda solcellslampor som tänds
automatiskt när mörkret faller. Förutom hängande belysning är det trevligt att lysa upp rabatter
med markbelysning, träd med uppåtriktad belysning, ljuslyktor på borden. Viktigt är att inte ta i för
mycket och sätta lampor överallt. Trädgården skall inte upplevas som en nöjespark på kvällen.
Tänk på att bevara nattens och yins vilsamma kvalitet av mörker och stillhet.
Välj fasadbelysning med omsorg. Den skall vara anpassad efter byggnadens höjd och utformning. En fasadbelysning lyser inte enbart upp fasaden utan även marken. Placera något vackert
där ljuskäglan faller, till exempel en större kruka med växter eller en blomsterrabatt. En fasad
med en belyst klätterros kan på natten bli en magiskt vacker installation och ge betraktaren av
rosorna en helt annan upplevelse än på dagen.
Arbeta gärna med både uppåt- och nedåtgående belysning i din trädgård. Min trädgård är
stor så jag har valt att hänga ut solcellslampor vidare ut i trädgården ända ner i vår fårhage för
att på så vis skapa ett behagligt djup i landskapet kvällstid. Effekten blir en smula magisk och
fantastiskt vilsamt och harmoniskt.
Vid val av starkare belysning, till exempel på ett träd, se till att belysningen inte är på hela
natten eftersom växter och träd behöver vila under nattetid. Ett bra tips är att installera
en timer som tänds när det blir mörkt och släcks efter ett visst antal timmar.
Bilden till vänster visar en del av min trädgård i skymningen sommartid.

ljöer:
Utemi hristine

C
Anne- sar!
tip
– Man kan ju tycka att detta är något som människan bara kunde lära
sig att ignorera, så smarta som vi är,
men så enkelt är det inte. Jag brukar
jämföra det med kärlek – det är också
en känsla man inte bara kan ignorera,
och som påverkar oss vardagligen i
allra högsta grad såväl positivt som
negativt vare sig vi vill det eller ej,
säger Anne-Christine med ett leende.
En Feng Shui-konsult arbetar med
många olika verktyg. Till exempel de
fem elementen (trä, eld, jord, metall och
vatten), Bagua-kartor, yin & yang och chi –
den universella livsenergin. I det här reportaget kommer vi för enkelhetens skull att
fokusera mestadels på de sistnämnda.
– Yin och yang är i ständig förändring, precis som naturen. Därför kan
man aldrig påstå att något är antingen
yin eller yang, det beror helt på vad det
ställs emot. Tack vare detta kan vi också arbeta med yin och yang inom Feng
Shui genom att till exempel förstärka yin
på en plats där yang är dominerande,
berättar Anne-Christine och fortsätter;
– Chi, den universella livsenergin, uppstår i utrymmet mellan yin och yang.
Chi är ständigt i rörelse omkring oss, och
det vi vill ha är att ha ett lugnt och långsamt

flöde – då råder balans och harmoni. Men
chi kan också stagnera eller rusa för fort, vilket kan göra att vi känner oss ur balans eller
stressade. Som tur är så är det ofta ganska
lätt att åtgärda genom små justeringar, bara
man har rätt kunskaper.
Tänk er en rondell. Den runda formen mitt
i en rak väg är skapad för att hindra bilarna
att köra för fort, och för att skapa ett lugnare flöde i trafiken. På samma sätt kan man
tänka om chi och dess flöde i ett hem.
– Ett enkelt tips när man ska
inreda sitt hem är att göra ett litet
experiment. Sätt dig ner, slut ögonen
och tänk på en plats där du vet att du
trivs och mår bra. Det kan vara var som
helst, ett café, en väns hem, ett museum – det bestämmer du. När du ser
platsen tydligt framför dig är det dags
att analysera den; varför gillar du just
den här platsen? Är det färgerna? Möbleringen? Ljussättningen? Skriv ner det du
kommer på, och sedan kan du använda
dessa ledord till din egen inredning.
– En korridor är ett typiskt exempel
på en plats i hemmet där chi gärna
flödar för snabbt. Jämför det med
Fortsättning på nästa sida

FOTO: JORID ALDRIN

Balans mellan yin och yang
Bilden ovan är en bra bild för att visa på hur man kan skapa en avkopplande och
harmonisk del av sin trädgård med enkla hjälpmedel enligt Feng Shui. En plats där yin
och yang kommer i balans där det tidigare var en dominans av yang.

Denna del av min trädgård ligger högt med utsikt över den vidsträckta Kiladalen i
söderläge, vilket innebär att den är solbelyst (yang) hela dagen, från tidig förmiddag till solnedgång. Höjden på platsen, den vidsträckta utsikten över ängar och fält i kombination med
starkt solsken och vindar gör att platsen behöver hjälp med att tillföra en känsla av stillhet och
vila. Det man i Feng Shui bland annat tittar på är förhållandet mellan yin och yang på platsen.
I detta fall var platsen yangdominerad vilket innebär att yin bör tillföras för att kunna skapa en
behaglig lugnare och mer avkopplande upplevelse på platsen.
Det jag gjorde var att skapa en liten oas på den tidigare stora stenbeklädda terrassytan, med syfte att få en plats för lugn, ro och återhämtning. De yin-förstärkare som jag
har jobbat med här är vatten, rund form, färger i blått (som tillhör vattenelementets färgskala),
växter med lågt växtsätt i detta fall Lavendel. En staty som ger en vilsam inverkan på betraktaren. I bakgrunden en Bambubuske och en syrenhäck som båda ger skydd mot vind och
insyn till platsen. Bambun har ett mjukt växtsätt och rör sig behagligt i vinden. Som extra plus
är den även vintergrön och tillför liv i trädgården även under de kalla vintermånaderna.
Syren förstärker den ombonade känslan och för tankarna till den klassiska syrenbersån. Den tillför yin både med blommornas färg och bladens mörkgröna kulör och sist men
inte minst med den svalkande sköna skugga den ger heta soliga eftermiddagar. Bambun och
syrenhäcken som står på varsin sida om den låglänta svagt svängda trappen som inte syns
på bilden bidrar i sin tur till en fin inramning av vårt Orangeri.Platsen har med hjälp av Feng
Shui och kunskaperna om hur yin och yang spelar mot varandra blivit till den plats som jag
önskade mig, en plats för vila och återhämtning.
Viktigt: Att tillföra vatten i trädgården upplevs av de flesta som avstressande och behagligt.
En viktig detalj är att vattnet då är rörligt, svagt porlande med hjälp av en vattenpump som
man med fördel döljer med stenar eller växter. Ett stillastående vatten blir snabbt sunkigt och
får då motsatt effekt i trädgården. Istället för en livgivande, harmonisk upplevelse som ett
porlande vatten ger får ett gammalt stillastående vatten oss att uppleva stagnation och förfall.
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Fortsättning från föregående sida

snabbheten på en motorväg. Ofta lägger
man också en avlång matta i korridoren,
vilket förvärrar det hela. Vid val av en
lång korridormatta välj en tvärrandig för
att stoppa chiflödet, eller välj en stor eller ett par mindre runda mattor. En större
eller ett par mindre runda lampor ger
också bra effekt att stoppa snabb chi.

– Men har man ändå ett sådant rum
hemma som man vill nyttja så finns
det knep för att få chi att flöda bättre,
genom så kallade chi-förstärkare. Det
kan till exempel vara rätt sorts belysning
och införande av speglar, kristaller eller
växter som då får hjälp av en lampa
som ger dagsljusbelysning.
Sovrummet är ett rum som vi spenderar mycket tid i, och kanske också det
rum där vårt trygghetsbehov är som störst.
– Här ska man tänka på att inte hänga
tunga saker ovanför sängen. Även om vi
rent intellektuellt vet att vi skruvat fast det
så det sitter som berget, kommer vårt
omedvetna ändå känna oro för att det ska
trilla ner och skada huvudet, kroppens
viktigaste del, säger Anne-Christine.
– Sängen ska också stå placerad så
att man ser dörröppningen och gärna mot en vägg – helst inte med fönster
bakom.Har man fönster bakom sängen
och inte kan möblera på annat sätt så rekommenderar jag en hög, bastant sänggavel och gardiner som går att dra för,
det ger en skyddande känsla. Likaså kan
man gärna ha en sänggavel i fotändan,
eller en gammeldags himmelssäng med
tyg. Arbetsplats och TV skall inte finnas i
sovrummet. Placering av en spegel i sovrummet skall vara så att den inte speglar
sängen och dig när du ligger och sover.
Köket är en ett annat rum vi spenderar mycket tid i, och som ofta är planerat för att nyttja rummets yta till max.
– Ett vanligt förekommande problem
jag ser är att spisen, där vi spenderar
mycket tid när vi lagar mat, ofta är
mot en vägg. Detta innebär att vi står
med ryggen vänd mot mot rummet och
entrén in i köket, vilket gör att den som
lagar mat inte har någon kontakt med

14

Taijitu, den kinesiska symbolen för yin och
yang. Det symbolen beskriver är universums och
naturens krafter. Cirkeln står för den fullbordade rörelsen. Det svarta och det vita fältet står för kontraster. I varje ytterlighet finns en kärna av dess motsats
symboliserat av punkterna i det svart respektive vita
fältet. Balansen och harmonin återfinns i den svängda
linjen där svart och vitt möts. Detta kallas för den
mänskliga komfortzonen. Där de två motpolerna yin
och yang möts skapas dynamik och liv och därur
föds chi. Den svarta delen, yins, kvalitéer är det
mörka, kalla, fuktiga, jorden, månen, litet med mera.
Medan yang, den vita delen, har motsatta egenskaper som ljus, himmel, solen, värme, stort och hetta.
Yin och yang är i ständig förändring och vad som är
yin respektive yang beror på vad det ställs emot.

vad som förövrigt sker i köket. Detta
kan upplevas stressande. Om möjligt
kan man sätta in en köksö mellan spisen
och dörröppningen. Det ger oss en
tryggare känsla.
– Ett enklare tips är att sätta upp en
spegel invid spisen, så du har koll på
dörröppningen även om du står med
ryggen mot både mot dörr och rummet.
Om man tänkt bygga ett nytt hus är det bra
att redan från början planera så att spisen
inte står mot en vägg, säger Anne-Christine.

Boka bord på Kossan!

Gott bemötande. Gott sällskap. Gott på tallriken.
En genuin kvartersrestaurang med den familjära känslan.

Öppettider

– Motsatsen till en korridor, där chi
lätt blir rusande, är ett rum utan fönster och med endast en ingång. Där blir
chi istället stagnerad och uppstoppad.
Lite som en återvändsgränd i trafiken.
– I Sverige är det inte tillåtet för arkitekter att rita rum där man ska vistas
längre tid utan fönster, eftersom man
”har märkt” att människor inte mår bra
av det. Det gäller inte förråd, badrum
och liknande, säger Anne-Christine.

Lunch tisdag - fredag 11.00-13.30
Tisdag - torsdag 16.00-21.00
Fredag 16.00-22.00
Lördag 13.00-22.00
Söndag Stängt
Måndag Stängt

Välkommen
till ”Kossan”
George & Eli Tabib

Med reservation för att stängningstiderna
kan variera

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

– Vardagsrummet ska vara en plats
för avkoppling och mys. Försök
undvika att enbart möblera längs med
väggarna och försök att hålla rummet
luftigt. Tänk som så att om du inte kan
röra dig smidigt och ledigt i rummet,
då kan inte heller chi göra det. Undvik
att möblera rummet efter TV:n eftersom
som den lätt tar vår uppmärksamhet
och fokus även när den är avstängd.
– Ett av hemmets viktigaste rum,
även om man kan ha svårt att tro det, är
hallen. Hallen är det första vi ser när vi
kommer hem och det sista vi ser när vi
lämnar hemmet, så det är en viktig plats.
Skor och ytterkläder ska helst förvaras
i skåp, så de inte syns. Skapa gärna en
”powerwall” på den vägg du först ser när
du kliver in, med personliga dekorationer
eller tavlor som ger just dig energi. Placera dock inte en spegel på den väggen.
Ytterdörren ska vara stabil för att öka
trygghetskänslan, säger Anne-Christine.
– Lycka till! Tänk på att tipsen här är generella, för en bättre översyn i just ditt hem
rekommenderar jag ett möte med en Feng
Shui-konsult som kan ge mer specifika råd,
säger Anne-Christine avslutningsvis.
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Nyköping Tillsammans i Fighten mot cancer presenterar:

ANNA BROMEE
& GLADYS DEL PILAR
AKT 1: Drömmen om Regnbågen,
AKT 2: En skräddarsydd show med Anna & Gladys

Tisdag 28 april 2020 kl. 19.00
Nyköpings Teater
Pris: 295 kr exkl. serviceavgift

Biljetter går att köpa på Rosvalla, Culturum, Koordinaten,
Nyköpings Turistbyrå.

Allt överskott från kvällen går till cancerforskningen
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NYH 20
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r
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Välkomna till
Lindqvist i Oxelösund

SOMMARDÄCK
15”
KUMHO
MAXXIS
Michelin
GoodYear
Continental

fr. 949 :- / st
fr. 949 :- / st
fr. 1 149 :- / st
fr. 1 249 :- / st
fr. 1 249 :- / st

16”

Bilvården öppnar!
Utvändig tvätt:

200 :-

Supertvätt:

400 :-

Rengöring inkl avfettning , schamponering,
fönsterputs, fälgrengöring

Utvändig biltvätt med avfettning, schamponering,
dammsugning av kupé och bagageutrymme.
Rengöring av dörrkarmar, paneler och mattor
Invändig samt utvändig fönsterputs.

Lyxtvätt inkl maskinvaxning

1 200 :-

Utvändig biltvätt med avfettning, schamponering,
fälgrengöring. Maskinell vaxpolering av kaross.
Dammsugning av kupé och bagageutrymme.
Rengöring av dörrkarmar, paneler samt mattor.
In och utvändig fönsterputs. Vinylglans på
däck och lister.

Asfaltsborttagning:

fr. 150 :-

Tillägg;

fr. 100 :-

SUV, Pick-Up, Skåpbilar mfl

REKOND

fr. 3 000 :-

HELREKOND

fr. 3 500 :-

Utvändig rekond, vaxning m.m

Utvändig samt invändig totalrengöring
inkl vaxning

fr. 1 095 :- / st
fr. 1 095 :- / st
fr. 1 295 :- / st
fr. 1 349 :- / st
fr. 1 395 :- / st

KUMHO
MAXXIS
Michelin
GoodYear
Continental

Vi erbjuder även luktsanering och textiltvätt!

17”

fr. 1 295 :- / st
fr. 1 295 :- / st
fr. 1 495 :- / st
fr. 1 595 :- / st
fr. 2 095 :-/ st

KUMHO
MAXXIS
Michelin
GoodYear
Continental

Däckhotell fr. 750 :- / säsong
Det har varit fullt i vårt däckhotell och då vi har fått många
förfrågningar så bygger vi ut däckhotellet för ytterligare
100 bilar. I skrivande stund finns det 80 platser kvar.
I vår butik finner du allt det dagliga till bilen, Det som inte
finns får vi hem till butiken, oftast under samma dag.
Beställ via oss och hämta på plats!
Vi har två fantastiska medarbetare som vardagligen arbetar
i en annan del av företaget, Skavsta Biltvätt. De har stor
erfarenhet av bilvård men då flygplatsen minskar så ser
vi möjlighet att erbjuda er bilvård i Oxelösund.

Alexander Sahlin Koskela & Mathias Karlsson
Välkomna in till oss!

Delbetalning

0155-329 00 oxelosund@mekonomenbilverkstad.se Båggatan 14 Oxelösund
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Välkommen på dop med minim
Ett drop in-dop behöver du inte boka i förväg.
Det är enkelt och du kommer precis som du är.
Lördagen den 25 april är det drop in-dop
i S:t Nicolai kyrka.
Svenska kyrkan har traditioner
för livets alla händelser. Dopet
är en sådan, det är en helig
handling som också ger medlemskap i Svenska kyrkan.
Nyköpings församlings präster döper ofta barn, unga och
vuxna. Ett par gånger per år
döper prästerna också vid dop
utan krav på föranmälan, så
kallat drop in-dop. Årets första
tillfälle för drop in-dop är snart,
nämligen lördagen den 25 april
mellan klockan 11 och 16.
Om du är vuxen och själv
vill döpas behöver du bara ta
med legitimation till dopet
i S:t Nicolai kyrka. Om den
som ska döpas är under 18
år behövs vårdnadshavarnas
godkännande och legitimation. Barnets vårdnadshavare
behöver inte vara medlem i
Svenska kyrkan.

Vill du så bjuder du med
släkt och vänner till dopet. Vill
du så ber du någon att vara
fadder till den som döps. Men
det ställs inga krav på det. Det
finns heller inget krav på dopdräkt utan det går lika bra att
döpas i vanliga kläder. Däremot finns det dopdräkter för
små barn att låna.
På morgonen har S:t Nicolai kyrka förberetts för dagens
dop. Vaktmästaren har bland
annat tänt stearinljus, hällt
upp dopvatten och tagit fram
psalmböcker. Innan ceremonin börjar håller prästen i ett
dopsamtal, i vilket ni går igenom hur gudstjänsten kommer att gå till och vilka psalmer som önskas.
När alla är redo så trycker
vaktmästaren på en knapp
och klockorna i Västra klock-

Mira, 9 år, ville själv döpas. I mitten av februari döptes hon
i S:ta Katarina kyrka på Arnö.
Vill du välja drop in-dop,
men kan inte den 25 april?
Då får du en ny chans i sommar. Lördagen den 4 juli
klockan 11–16 bjuder Nyköpings församling in till drop
in-dop i vackra Prosten Pihls
gårds trädgård.

stapeln börjar ringa. Vaktmästaren sköter sedan ljudet,
prästen leder ceremonin och
kyrkomusikern spelar psalmerna – allt helt utan kostnad
för den som ska döpas. Efter
dopet bjuder Nyköpings församling dessutom på fika i S:t
Nicolai församlingshem.

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

ANNONS

TID FÖR STILLHET

Sinnesrogudstjänst

S:t Nicolai kyrka
Tisdagar 18.00, ojämna veckor
En gudstjänst i stillhet med ljus,
textläsning och bön
Kaffe i kyrkan från 17.30

Lovsångskväll

Oppebykyrkan
En fredag per månad 19.00
Lite modernare lovsånger, tid för
bön, stillhet och ljuständning. Fika
Vårens datum: 24/4 och 29/5
Vill du sitta i stillhet, tända ljus eller
be så är Alla Helgona och S:t Nicolai
kyrka öppna dagtid.
16 Nr 3 MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2020

KYRKAN
ÄR ALLTID NÄRA
I gratisappen Kyrkguiden hittar
du Svenska kyrkans församlingars
kalendrar. Lägg in den församling du
vanligtvis besöker som favorit så har
du alltid koll på vad som händer. Du
kan också skapa en egen kalender med
gudstjänster eller konserter du vill gå
på och få en påminnelse så att du inte
missar något.
Vill du veta vägen till en kyrka när du
ska på bröllop, begravning eller dop?
Sök via kartan eller kyrkans namn.
Ladda ner appen Kyrkguiden från
App Store (iPhone) eller Google Play
(Android).

al planering!
Låna lokal för dopkalas
I samband med dop erbjuder Nyköpings församling möjlighet
att låna lokal för dopkalas.
Dopkalas kan hållas i S:ta Katarina kyrka, Oppebykyrkan,
Mariagården, Svärta kyrka och Franciscusgården samt
i S:t Nicolai församlingshem och Alla Helgona församlingshem.
Vid frågor kontakta församlingens expedition.

Så bokar du dop

FOTO: LOTTA WISS

FOTO: ALBIN HILLERT/IKON

Vill du boka dop i en av Nyköpings församlings kyrkor?
Då kan du antingen:
• Preliminärboka via webben på www.svenskakyrkan.se/
nykoping/boka-dop
• Ringa församlingens expedition på 0155-751 00
• E-posta församlingens expedition
på nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
• Besöka församlingens expedition. Den finns i Kyrkans
hus på Västra Storgatan 33 i Nyköping och är normalt
öppen måndag–tisdag, torsdag–fredag klockan 10–12
samt onsdag klockan 13–15.

SÖNDAGSGUDSTJÄNSTER

ORD AV TRÖST
OCH HOPP

Högmässa
Alla Helgona kyrka 10.00
Gudstjänst/mässa
Oppebykyrkan 10.00
Mässa
S:t Nicolai kyrka 11.00
Högmässa
Mariakapellet 15.00
Gudstjänst/mässa
Franciscuskapellet 15.00
(jämna veckor)

Herren är min herde,
mig ska inget fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro.
Han ger liv åt min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
Även om jag vandrar
i dödsskuggans dal
fruktar jag inget ont,
för du är med mig.
Din käpp och stav,
de tröstar mig.

Vi har även mässor och bön i flera kyrkor under veckorna. Se hemsidan, infobladet Uttryck eller appen Kyrkguiden.

Psaltaren 23:1-5
Nr 3 MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2020
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NYA RAV4 PLUG-IN HYBRID AWD-i

Mer än 65 kilometers räckvidd på enbart eldrift
RAV4 Plug-in Hybrid 2,5 Active AWD-i
Pris från 495.900 kr Privatleasing: från 6.595 kr/mån exkl. moms

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

1,3*

L/100 KM
SYSTEMEFFEKT

306
hk

29*

CO² G/KM

LÅG

FORDONSSKATT

360 KR/ÅR

Leasing: från 2.888 kr/mån exkl. moms
Förmånsvärde: från 1.288 kr - vid 50% marginalskatt. Berättigad till miljöbonus.

Reservera din RAV4 Plug-in Hybrid AWD-i idag! Leverans i höst.
Förmånsvärde är preliminärt netto vid 50% marginalskatt, baserat på 2020 års förmånsvärdesberäkning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel baserad på 30% särskild leasingavgift, 4500 mil, 36 mån, 50% restvärde,
ord.rörlig ränta 3,95% (mar-2020). Ev. miljöbonus är ej inkluderad i leasingkalkyl. Leasingpriser är exkl moms, uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Erbjudandet gäller t o m 30 juni 2020. Gäller endast för företagskunder och kan
ej kombineras med avtal och rabatter. Kampanjpriset gäller t o m 30 juni 2020. Priset är ett rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Miljöklass Euro 6.2. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige. *Preliminära siffror i väntan på slutlig homologisering.

ÖPPETTIDER: Mån–fre 10–18,

Lördag 10–14

www.toyotanykoping.se
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Industrigatan 10,
Nyköping
0155-21 71 70

MOTORCITY . NYKÖPING

IKAROS
Grande Finale
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v. å20teårrmed
17/4.
agFornarve,
ed
r
Bandet består av från
vänster;
Lars
Håkan Herlogsson, Lennart
f
t
s
a
sen Karlsson, Christer Fredriksson och Jonny Andersson,
Wantzin, Kenneth
Den 27 och 28 mars 2020 kommer Ikaros att göra två
jubileumskonserter på Koordinaten i Oxelösund.
Bandet kallar sina sista konserter för Grande Finale.
Konserterna är en hyllning till deras trogna publik.
Biljetter: visitoxelosund.se, Förbutiken ICA Kvantum.
Pris: 200 kronor + serviceavgift.
I priset ingår ”Berättelsen om Ikaros” som berättar om
Ikaros resa med Björn Afzelius år 2000-2020
Delar av överskottet från konserterna går till
Räddningsplankan - i sann Björn Afzelius anda.

- Jag drev Mr. Minit i många år och efter några års uppehåll är jag nu
tillbaka som Din Skomakare. Välkomna! /Ilhami Celebioglu

Du hittar mig på Brunnsgatan 46
Mittemot Scandic Hotell
Öppet: Måndag-fredag 10.00-18.00
Lunchstängt 13.30-14.30
Telefon 0155-701 55

NETTOPRISER PÅ SOMMARDÄCK
MONTERAT & BALANSERAT MARS OCH APRIL

13” från 680:14” från 750:15” från 775:-

16” från 885:17” från 975:-

18” från 1015:19” från 1370:-

Med reservation för slutförsäljning.

BILT VÄTT
PÅ KÖPET
Vid köp
av 4 däck

2000–2020

0155-21 90 51

0723-66 60 11

070-310 18 28

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

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
13.00-15.00
med arabisk
Vi är medonsdag:
och sponsrar
jubileumskonserterna
Besöksadress: Södra
Malmgatan
16, Oxelösund
tolk
tillgänglig
KORREKTUR
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00, med tolk tillgänglig
Isskrapa acryl
Ordernr: W10640

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

Röda Korset Galan 2020
Årets gala inställd
Det är väldigt ledsamt att behöva meddela att vi i nuläget
inte kan se att det är möjligt att genomföra årets gala på
grund av de omständigheter som råder.
Styrelsen Röda Korset Nyköping

Konserterna genomförs i samarbete med Mediamix Event & Media
Sida 1
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ljus
&
ljus
&
värme
värme

ljus &
värme

Lördag 2 maj
Välkommen till en trevlig dag

med mycket ljus och värme på

”Solljus & Vårvärme”

Järntorget i Oxelösund lördag 10.00-14.00
och S:t Botvids Kyrka lördag 18.00

25

25

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

Botvids
Kyrka
la Sandra
Dahlberg

kare, julpyssel
och15.00
ljusstöpning i Koordinaten
Ola
• Eken tänds
S:t Botvids Kyrka 17.00
Allsång och luciatåg
samling
Räddningsplankan
•till
Insamling
till Räddningsplankan
nds
15.00
Sandra Dahlberg
• Julcafé 2
i församlingshemmet,
öppet 10-17
10-17
Tårtutlottning
Lördag
maj
i församlingshemmet,
öppet
glcafé
till Räddningsplankan
• RotaryE.L.D.A.-gruppen
delar ut stipendium
till
årets
eldsjäl
på scen
tillsammans
med13.00
Oxelökören
Fyrverkerier
otary
delar ut stipendium
till årets
eldsjäl
13.00 på scen
församlingshemmet,
öppet
10-17

West of Eden

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

andra
Dahlberg
E.L.D.A.-gruppen
”Celtic Christmas”
Modevisning
.L.D.A.-gruppen
elar Modevisning
ut stipendium
till årets
eldsjäl
13.00 på
scendagen
Dessutom
under
S:t Botvids
Kyrka
17.00
Allsång och luciatåg
Vilka kan få bidrag från Räddningsplankan?
isskulptör
• tävlingar • godisregn
t
Botvids
Kyrka
17.00
- Sedan en tid tillbaka har vi nya rutiner för
Modevisning
Tårtutlottning
West
of Eden
Allsång
och
luciatåg
julpyssel på Koordinaten
bidrag ur Räddningsplankan. En skriftlig anotvids
Kyrka
17.00
sökan kan göras hos våra diakoner två gånger
tillsammans
med
Oxelökören
Fyrverkerier utställningar • erbjudanden från
llsång
och
luciatåg
per år och det är inför sommaren och inför
”En föreställning
i C-dur med mycket känsla”
Tårtutlottning
”Celtic Christmas”
julen. Ansökan inför sommaren görs i maj,
butikerna och mycket mer…
mer info på vår hemsida www.svenskakyrkan.
Dessutom under dagen
årtutlottning
Biljetter:
visitoxelosund.se
eller
ICA
Kvantum,
Förbutiken.
se/oxelosund/hjalpkassorna
sammans
med
Oxelökören
Fyrverkerier
Program/sånghäfte för dagen hittar
Biljettpris 150:+ serv.avg. •
Halva
entréintäkten
går
till Räddningsplankan.
isskulptör
tävlingar
•
godisregn
du veckan innan på ICA Kvantum,
mans
med
Oxelökören
yrverkerier
Celtic
Christmas”
Centrumhandlarna, Koordinaten eller på
Koordinaten
Ljus & julpyssel
Värme - ettpå
arrangemang
av Centrumföreningen i Oxelösund i samarbete med
www.oxeloenergi.se
Dessutom
under
dagen
Kultur
&
Fritid,
Oxelösunds
kommun
samtfrån
Svenska Kyrkan
cé 150Christmas”
mediamix
H5 i Oxelösund
kronor. utställningar • erbjudanden
essutom
under
dagen
butikerna
och
mycket •
mer…
ronor.
isskulptör
• tävlingar
godisregn
en av
entréintäkterna går
©Fotograf Peter Knutson

070-734 60 02

Entré 150 kronor.

Hälften av entréintäkterna går
till Räddningsplankan, Svenska kyrkans akuta hjälpkassa
för människor i nöd i Oxelösund.

West of Eden
st of Eden

©Fotograf Peter Knutson

070-734 60 02

Biljetter: Förbutiken

Entré 150 kronor.

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

ICA Kvantum

Arrangörer: Oxelö Energi och Kustbostäder i samarbete med

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02
Mediamix Event & Mediabyrå
Hälften av entréintäkterna går
Övriga samarbetspartners:
Kyrkan i Oxelösund, Kungshem, Borox International, ICA Kvantum Oxelösund,
till Räddningsplankan, Svens-Svenska
Koordinaten Oxelösunds kommun, Lions i Oxelösund samt Sörmlands Sparbank
ka kyrkans akuta hjälpkassa
för människor i nöd i OxelöJulmarknad i samarbete
med Fastighetsförvaltning
Kungshem
Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
sund.
Katarina Hoffman
Tel 0155-20 51 30. www.kungshem.se
Sörmlands Sparbank
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H5
Event & Mediabyrå

IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER

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

En riktig mataffär

Biljetter: Förbutiken

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

ICA Kvantum

070-734 60 02
©Fotograf Peter Knutson

Hur får Räddningsplankan sina medel?
- Räddningsplankans medel består av insamlade pengar såsom gåvor från exempelvis Ljus
& Värme och kollekter, vilka kan göra stor
skillnad för framförallt barn och ungdomar i
ekonomiskt utsatta familjer. Även Röda Korset
bidrar med medel till Räddningsplankan.

ICA Kvantum

• Rotary delar ut stipendium till årets eldsjäl 13.00 på scen

Vad är Räddningsplankan?
- Oxelösunds församling har möjlighet att ge
ekonomisk hjälp lokalt genom bidrag från
Räddningsplankan, som är till för att stödja
barn och vuxna lokalt i Oxelösund.

Biljetter: Förbutiken
Biljetter: Förbutiken

• Julcafé i församlingshemmet, öppet 10-17

West of Eden
West of Eden

• Insamling till Räddningsplankan

Entré 150 kronor.

• Eken tänds 15.00

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

med start 10.00

julgodis till alla dansande barn

• Hantverkare, julpyssel och ljusstöpning i Koordinaten

Hallå där...
Mattias Bähr, kyrkoherde
i Oxelösunds Församling

Entré 150 kronor.

• Juldans med Oxelö Gille, 11.00 och 12.00,

E.L.D.A.-gruppen
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Arrangörer: Oxelö Energi och Kustbostäder i samarbete med

”Celtic Christmas”

Program/sånghäfte
för dagen
hittar
Program/sånghäfte
för
dagen hittar
Dessutom
under
dagen

De möttes genom jobbet. Tre tjejer i 40-årsåldern. Magazinet har
träffat Åsa Camara, Frida Appelkvist och Sara Snäck.
- Vi jobbar med IT, webb och kommunikation och en del ihop i olika projekt och
har mycket gemensamt. Är runt 40, har ”volvo och villa” och barn i åldrarna
3–15 år. Frida och Åsa är oxelösundare, medan jag kommer från Skellefteå,
säger Sara Snäck.

Lo and behold består av Sara Snäck, gitarr och sång, Åsa Camara, sång samt Frida Appelkvist, gitarr och sång.

Gemensamt är också att alla tre kommer från musikerfamiljer.
- Fridas pappa Hasse har spelat och sjungit i många olika band från Oxelösund,
Åsas pappa invigde fritidsgården i bandet Suspenders och har sedan dess
spelat flera olika band, och min pappa spelade i olika dansband och senare
60-talsband i Västerbotten, fortsätter Sara. Frida och Åsa är även musikutbildade, medan jag är självlärd.

Slumpen fick de tre att hitta varandra musikaliskt.
- Åsa fick uppdrag att sjunga för kommunhusets anställda på luciamorgonen.
Jag föreslog att jag kunde kompa på gitarr. Åsa hade också sett Sara spela gitarr på Instagram så hon frågade om Sara ville vara med. Vi spelade tre jullåtar
i kommunhusets foajé, minns Frida.
En riktig mataffär

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

H5

H5

Uppträdandet gjorde att gruppen fick blodad tand.
- Vi insåg hur roligt det var och hur bra vi passade ihop, så vi började repa en
lunch i veckan nere i källaren som ”friskvård” (andningshål), och för att få göra
något roligt som de stressade småbarnsmammor vi är. Spelade helt prestigelöst covers av många olika musikstilar, bara för skojs skull.

En lunch tränade en kollega i gymmet samtidigt i den källarlokal som
tjejerna repade i.
- Vi satt bakom en avskärmning och testade att spela ”Hallelujah”. När vi var
klara stod kollegan i öppningen alldeles storögd och bara ”Fan, vad bra ni är!”.
Efter det har vi fått små uppdrag vid att spela några låtar ihop vid jul- eller
En riktig mataffär

Järntorget 2, 613 30 Oxelösund
0771 - 350 350 www.sormlandssparbank.se
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Lo and behold till Ljus & Värme

sommaravslutningar, och gått under namnet ”Husbandet” i kommunhuset.
Vi tänkte att vi kanske skulle kunna testa spela lite, fortfarande på skoj, utanför
kommunhuset och letade ett bandnamn. Åsa hittade uttrycket Lo and behold
som vi tycker passar oss perfekt. Det kan översättas till ungefär “Hör och
häpna!” eller “Skåda!”.

Nu var det dags att kliva ut på en ”scen” tillsammans.
- I somras när vi hade som mest att göra inför semestrarna fick vi ett infall, och
anordnade på bara ett par dagar en spelning för våra familjer, bara för att höra
vad de tyckte. Vi hyrde Villa Trevnaden och bjöd in våra ”nära och kära” för en
sommarspelning vid havet. Det kom 80 personer. Anordnade sedan julkonsert
lika spontant när vi hade ännu mer att göra inför julen på jobbet. Fick låna
Eventsalen av Fritidsföreningen och bjöd in allmänheten (nära och kära) på en
julkonsert. Det kom 160 personer.

Gruppen vill gärna skapa ett ”Lo and behold-sound”.
- Vi har en Spotify-lista där vi lägger in låtar vi gillar, tror skulle passa oss
eller bara hör på radio, som vi skulle vilja testa. Det är alla möjliga stilar!
Vi har väldigt olika musiksmak. Sen testar vi och får oftast till vårt ”Lo and
behold-sound”, annars lägger vi ner låten och testar en annan. Numera hittar
vi känslan och hur vi vill att det ska låta ganska snabbt. Vi kompletterar väldigt
bra och har olika styrkor alla tre. Vi är väldigt olika som individer, men vi lär oss
så mycket av varandra!

Tjejerna skapar hela tiden nya mål.
- Vi har självdistans, är prestigelösa, gör detta mest för att det är så himla
roligt. Tar oss inte på för stort allvar och bjuder på oss själva. Men trots att
vi sagt att vi bara ska göra det för skojs skull, sätter vi upp nya mål hela
tiden och hittar på det ena evenemanget efter det andra. Det ger energi och
utmaning!
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Historia Oxelösund

Badhusviken med hamnen i bakgrunden cirka år 1960. Foto: A B Almquist & Cöster

Churchills order:

Spräng Oxelösunds hamn!
En brittisk krigsförklaring
mot Sovjetunionen?

Den 2 januari 1940 gav Churchill ordern: Oxelösunds
hamn ska sprängas! Sabotörerna var redan på plats,
sprängämnen hade i mängder smugglats med diplomatpost till Sverige och attentatsmålet rekognoserats. I andra världskrigets inledning stod Sverige helt
plötsligt i händelsernas centrum – genom ett attentat
i staden ville Churchill ta upp kriget mot Tyskland på
svensk mark. Historien ville emellertid annat.

Transporterna av den svenska malmen
via hamnarna i Narvik, Luleå och Oxelösund skulle därför i händelse av krig
hindras. Brittiska flottan kunde effektivt
hindra transporterna från Narvik men
i Östersjön var detta svårare. En plan
för minering av Luleås hamn med flyg
utarbetades men i Oxelösund var det
nödvändigt att på plats gå mer handgripligen tillväga.

Insikten om att Europa sannolikt gick
mot ett nytt krig var svår att blunda för
under 1930-talets andra hälft. Hitlers
tredje rike hade under lång tid upprustat
krigsmakten men Europas demokratier
hade trots detta alldeles för sent börjat
bygga upp ett försvar. Av denna anledning ville varken Frankrike eller Storbritannien – trots officiella krigsförklaringar
– starta ett regelrätt krig mot Tyskland
efter invasionen av Polen 1939.

Från 1938 fanns i Sverige en brittisk organisation för att i händelse av krig utföra attentat på svensk mark.
”i Oxelösund var det
Kring affärsmannen Alfred
I detta läge riktades allas
nödvändigt att på plats
Rickman och hans svensblickar mot Sverige. I både
ka fästmö Elsa Johansson
gå mer handgripligen
Frankrike och Storbritanbyggdes nätverket upp
tillväga”
nien propagerades för att
och på Östermalm i cenländerna skulle ställa sig på Finlands
trala Stockholm lagrades sprängämnen
sida och förklara Sovjetunionen krig.
i en anonym källarlokal. Verksamheten
Frivilliga soldater från länderna befann
styrdes via brittiska ambassaden utan
sig redan i Finland och en brittisk-fransk
ambassadörens vetskap. Sabotageligexpeditionskår förbereddes. I Sverige
ans aktivitet ökade avsevärt efter krigsmöttes detta dock med misstänksamutbrottet 1939.

De allierades inledande strategi var
istället att, precis som under första

världskriget, blockera och svälta Tyskland till kapitulation. Inga förnödenheter
utifrån skulle tillåtas nå Tredje riket. Om
politiska påtryckningar inte förhindrade
detta skulle brittisk krigsmakt och
sabotörer handgripligen agera, i första
hand på andra länders territorium.

Oxelösund på Churchills karta
Redan innan krigsutbrottet konstaterade
britterna att den svenska järnmalmen
var avgörande för den tyska krigsindustrin och förmågan att föra krig.

Det europeiska storkrigets första halvår
innebar en komplicerad säkerhetspolitik
med tvära kast. Tyskland var genom
Molotov-Ribbentrop-pakten förbundet
med Sovjetunionen som efter att Polen
delats mellan de båda gick till anfall mot
Finland. Frankrike och Storbritannien
ville med alla medel undvika att kriget
utkämpades i Västeuropa och utöver
mindre skärmytslingar stod det där i
princip still.
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het – var det militära stödet till Finland
en täckmantel för att kunna ockupera
Norrland?

expeditionskåren landsteg två dagar
senare i Norge för att där ta upp striden
med tyskarna.

Kriget mot Tyskland skulle
utkämpas på svensk mark

De brittiska attentatsplanerna krossades
slutligen knappt en vecka senare. Den
19 april arresterades ligans ledare RickAtt en brittisk-fransk expeditionskår man och flera av sabotörerna – de fynd
gått in i Sverige var efter årsskiftet som gjordes i samband med husrann1939/1940 ingen omöjlighet – ett fak- sakan chockade den svenska polisen:
tum som även oroade Tyskland. En av de drygt 200 kilo sprängämnen, åtta
laddade minor, pistoler
tydligaste förespråkarna
för detta var marinminister ”Förhoppningen var att ett och åtskillig utrustning för
Churchill som ville öppna brittiskt attentat i Oxelösund sabotage och sprängen front i norra Europa. För- skulle få Tyskland att agera ämnestillverkning. Allt
detta förvarat i centrala
hoppningen var att ett britmilitärt för att skydda
Stockholm!
tiskt attentat i Oxelösunds
järnmalmstrafiken”
hamn skulle få Tyskland att
agera militärt för att skydda järnmalmstrafiken. De allierade skulle härmed med Först idag vet vi vad som
goda skäl kunna ta upp striden mot Tysk- verkligen hände
land på svenska mark.
Den svenska polisens ingripande mot
Den 2 januari 1940 kom så ordern till
Rickmanligan blev väl omskrivet i den
de brittiska sabotörerna i Sverige: utför
svenska pressen 1940. Under förunderattentatet! Ordern från marinminister
sökningen framkom åtskilliga spektakuChurchill hindrades emellertid samma
lära detaljer om ligans planer, men den
dag av veto från premiärminister Chamverkliga omfattningen har först på senaberlain. Rekognoscering och förberere år avslöjats genom fynd i tills nyligen
delser fortsatte dock under våren och
kvalificerat hemliga brittiska arkiv.
efter den tyska invasionen av Norge och
Danmark den 9 april kom en ny order
Idag känner vi därför till vilka resoom att attentatet skulle genomföras.
nemang som fördes på högsta nivå i
London och vilka order som sabotörerna
Ofattbara mängder sprängämnen gavs. Vi vet att Churchill den 2 januari
gav ordern om att attentatet skulle
På eftermiddagen den 12 april reste
utföras samt att ligan på nytt den 9 april
så brittiska sabotörer från Stockholm
gavs samma order. Det går nu även att
till Oxelösund. Livlig aktivitet i hamnen
sätta in ligans planer i ett större säkerhindrar emellertid attentatet denna gång
hetspolitiskt perspektiv där attentatet var
och sabotörerna fick med outrättat ärenett led i att nå ett större mål – världskride återvända till Stockholm. Invasionen
get skulle inledas på svensk mark. Helt
av Norge hade nu dessutom förändrat
nya uppgifter som den svenska polisen
förutsättningarna – den brittisk-franska
1940 kände till föga om.

Text: Simon Olsson
Medförfattare till boken ”Rickmanligan –
Churchills attentat i Sverige”. Simon Olsson
är skribent och författare. Han utkom
2010 med sin första bok ”Svenska arméns
uniformer 1875–2000” och har sedan dess
författat och medverkat i flera böcker om
underrättelsetjänst under andra världskriget
och kalla kriget.
Foto bokomslag: Johanna Jeansson
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Oxelösunds
Centrumförening

jakt

För hela
familjen!

Leta ägg och
vinn Guldägget!
PLATS Järntorget
TID Torsdag 9 april kl 17.30
PRIS 20 kr/äggletare
ÖVRIGT Vi lottar ut brons-,
silver- och guldägg!

ANMÄLAN nykoping@junis.se

Bild på Oxelösunds hamn från Oxelösundsarkivet www.koordinaten.se
Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund, eller mer information
om befintliga bilder i arkivet. Välkommen att kontakta oss!
Telefon: 0155-383 52
E-post: eva.sundberg@oxelosund.se eller berit.jonsvreten.rasmussen@oxelosund.se
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OXELÖSUNDS FÖRSAMLING

Kören med den rätta klangen
Att sjunga i kör är rena hälsokuren, sägs det. Att så är fallet
blir jag övertygad om när jag
lyssnar på en körövning i
S:t Botvid. Kören är samlad
och körledare Irina Söderberg
startar uppvärmningen. Hon
är kyrkomusiker, organist och
körledare.
Kören sprider ut sig i kyrkorummet,
börjar röra på sig och utstöter
sjungande ljud och ord efter Irinas
instruktioner. Armar lyfts och några
tar ett par danssteg. Rrrrr! Rrrr!!
Oj oj oj! Heja, hallå, bravo! Med
pianot tar Irina ny ton och kören
följer elegant efter.

Oxelösunds församling söker körsångare till damkören Oxelbären och
S:t Botvids kyrkokör. Intresserad? Var god kontakta körledare Irina
irina.soderberg@svenskakyrkan.se 070-784 34 09

Snart stiger ljuva toner mot höjden.
Leendena breddas och Irina fortsätter instruera på sitt professionella
vis.
– Glid aldrig på tonerna! Pressa inte

fram dem, jag vill ha en rund och
mild ton… Bra, snyggt! Körens
medlemmar greppar budskapet,
klangen finslipas.
Efter en kvart kommer not- och
texthäftena fram, övningen börjar
”på riktigt”. Först ut är ett av
påskens mest finstämda stycken:
Jesus har uppstått. Olika varianter
testas. Först hela kören, sedan
bara sopranerna. Därefter sjunger
alla sopranernas stämma, och så
vidare... Det gäller att få till den
rätta klangen – den klang som är
S:t Botvids kyrkokörs signum.
– Det är en otroligt bra kör med fin
klang, understryker Irina Söderberg. Dessutom är de tighta, det är
ett fint gäng, helt enkelt.
Lisbet Torstensson får frågan vad
kören betyder för henne.

ANNONS

BEHÖVER DU HJÄLP
ATT HANDLA?
Oxelösunds församling vill sträcka ut en
hand till dig, boende i Oxelösund som är
70+ eller tillhör riskgruppen och hjälpa dig
med handling på ICA eller apoteket.
Om du har någon i din närhet som kan hjäl-

Gudstjänster
29/3 Mässa kl 11.00 – Femte söndagen i fastan Ole Kristian Skadberg, Irina Söderberg, Eva Henriksson. Söndagsskola med Godly play samling kl 11 inne i kyrkan.
1/4 Morgonmässa kl 8.30. Ole Kristian Skadberg, Irina Söderberg.
1/4 Finskspråkig andakt kl 14.15
5/4 Mässa kl 11.00 – Palmsöndagen Mattias Bähr, Maria Rasmussen,
Eva Henriksson.
9/4 Skärtorsdagsmässa kl 18.00. Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Eva
Henriksson.
10/4 Långfredagsgudstjänst kl 15.00. Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen.
11/4 Påsknattsmässa kl 23.00. Ole Kristian Skadberg, Irina Söderberg. Ingalill Amaya.
12/4 Tvåspråkig påskdagsmässa kl 11.00. Mattias Bähr, Irina Söderberg. Gunilla
Östberg, Maria Rasmussen, Helen Kantokoski Kviby. Sång av S:t Botvids kyrkokör.
13/4 Mässa kl 11.00 – Annandag påsk. Ole Kristian Skadberg, Bengt Fridén.
15/4 Finskspråkig andakt kl 14.15
19/4 Mässa kl 11.00 – Andra söndagen i påsktiden Sebastian Söderberg, Irina Söderberg,
Gunilla Östberg. Sång av damkören Oxelbären. Söndagsskola med Godly play kl 11.
22/4 Morgonmässa kl 8.00. Sebastian Söderberg, Irina Söderberg.
26/4 Mässa kl 11.00 – Tredje söndagen i påsktiden Mattias Bähr, Maria Rasmussen,

pa dig, börja med att fråga där. Annars ring
eller sms:a till diakon Eva Henriksson på
070-784 34 10 om du är intresserad.

Alla våra aktiviteter och evenemang kan komma att ställas in
pga minimera smittspridning av
Coronaviruset – se all uppdaterad information på vår hemsida,

Kom ihåg att det är viktigt att du inte

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

INSTÄLLT!
”Från Fröding till
Uggla”

Toimintamme ja tapahtumamme voidaan perua
ja muuntaa estääksemme koronaviruksen tartuntaa.
Ajankohtaisia lisätietoja kotisivullamme.

utsätter dig själv för risken att smittas.
Kom också ihåg att inte ta emot hjälp från
vem som helst utan någon du litar på.

14/4

–Åsa Jinder och Kingen.

För mer info var god
kontakta info@ticket4u.se

Vid frågor kring dessa konserter – var god

Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00. Öppet mån, 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.

– Allt, svarar hon utan att tveka.
Jag var så trött innan jag skulle
gå hit, men här blir jag pigg igen,
säger hon och menar att körsång
är bra för hela människan. Hon vill
också framhålla körledarens roll.
– Irina har allt – och hör allt, hävdar
Lisbet Torstensson.
Ulf Nilsson har sjungit i kör i över
50 år och deltagit i S:t Botvids
kyrkokör sedan 2008. Han älskar
körsång, liksom kamraterna
bredvid honom som tuggar på var
sin banan i pausen, medan övriga
körmedlemmar fikar. Även Ulf lyfter
fram körledaren Irina.
– Hon tar fram allt vi inte visste att
vi kunde, menar han och ler stort.
Sjungande systrar
Två Oxelösundssystrar, Karin
Granrot-Ringshagen och Birgitta
Ringshagen, tycker att körövningen
är en av veckans höjdpunkter.
– Man kan känna sig skraltig innan,
men när man väl kommer hit så har
man massor med energi, menar
Karin.
Birgitta understryker att kören är

en sammanhållande kraft i församlingen och samhället.
– Kören har varit en drivkraft lokalt,
säger hon.
Signalsubstanser frigörs
Hon har rätt, även vetenskapligt.
När vi sjunger eller spelar frigörs
signalsubstanser i hjärnan, bland
annat massor av dopamin, ett ämne
som reglerar bl.a. känslor som
glädje, entusiasm och motivation.
Dessutom är det välkänt att sång i
grupp stärker gemenskapen.
S:t Botvids kyrkokör är bevis nog,
tänker jag på väg hem. Och budskapet går inte att ta miste på.

VARMT
VÄLKOMMEN
IN TILL OSS!

Bo Höglander, skribent

GRAVSKÖTSEL
Visst vill man vårda minnet av sina
anhöriga. Om man inte hinner, kan eller
orkar ta hand om graven själv – låt oss
hjälpa till. Vi erbjuder olika typer av
skötselavtal. Vi kan ge råd om vad som
passar bäst, kontakta kyrkogårdsexp.
ring tel 0155-29 34 20 eller mejla
oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se

En annorlunda syn på glasögon
DESIGNADE GLASÖGON FÖR ALLA
ATTRAKTIVA GLASÖGONPRISER
KVALITET PÅ BÅDE DESIGN OCH GLAS

CORONAVIRUSET DRABBAR
OSS PÅ MÅNGA SÄTT.
VILL DU PRATA MED NÅGON
UTOMSTÅENDE?
Mattias Bähr, kyrkoherde 0155-29 34 01
Sebastian Söderberg, präst 0155-29 34 08
Ole Kristian Skadberg, präst 0155-29 34 29
Gunilla Östberg, diakon 0155-29 34 05
Eva Henriksson, diakon 0155-29 34 10
Ingalill Amaya, diakoniass. 0155-29 34 06
Helen Kantokoski Kviby, diakoniass.
0155-29 34 07
Jourhavande präst via 112 kl 21-06
Palveleva puhelin 020-26 25 00
joka ilta klo 21-24

”Himlen kan vänta”
Kikki Danielsson,
Sören Karlsson och
Gunnar Frick.

20/9

Konserten framflyttad till söndag 20/9.

Biljetter och övrig info: www.monarch.se

kontakta respektive arrangör.

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö
20/4 13.00-15.00 Kirkkokuoro
harjoittelee St.Botvidissa
21/4 13.30 Laulukahvittelut
Sjötångenissa
14/4 17-19 Ompeluseura
seurakuntakodissa
3/ 4, 17/4, 24/4 15-17 Kerhotunnit
lapsille ulkoilmassa
16/4 18-20 Naisten keskusteluilta
Stjärnholmin saunassa
23/4 18-20 Miesten keskusteluilta
Stjärnholmin saunassa
1/ 4, 15/4 14.00 Ulkoilmahartaus
9/4 15.00 kaksikielinen Kiirastorstain
jumalanpalvelus Sankta Katarinassa,
Arnössä
10/4 15.00 Suomenkielinen
pitkäperjantain jumalanpalvelus
St. Nicolain kirkossa, Nkp
12/4 11.00 Kaksikielinen
pääsiäispäivän messu St.Botvidin
kirkossa

NYHET!
PRENUMERERA PÅ GLASÖGON

från 90kr i månaden.
Kom in till oss så berättar vi mer!

VÄRDEKUPONG
Fri Synundersökning, värde 400:Gäller t.o.m. 30/4 -20.
Kan kombineras med andra kampanjer.

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

Följ och gilla oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/oxelosund
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Oxelösund

studentkostym

boka tid för
privat provning
0155-30210

Inställda evenemang
Många evenemang i Oxelösund ställs nu in och flyttas fram till hösten.
Flera av dessa skulle ha ägt rum i Allaktivitetshuset Koordinaten under mars
och april månad men Kultur- och fritidsförvaltningen vill att alla besökare ska
känna sig trygga och tar situationen kring coronaviruset på största allvar,
inte minst av omsorg för äldre besökare och personer med allvarlig sjukdom.
Därför påverkas den publika verksamheten på Koordinaten.
Har du köpt biljett till något av de evenemangen som kommer att flyttas
till hösten kan du hålla hårt i den - den kommer att gälla för det ändrade
datumet.
All information om evenemangen och eventuellt återköp av biljetter hittar du
på www.visitoxelosund.se. Informationen kommer att uppdateras löpande för
respektive evenemang.

kavaj+byxa

1999;-

PÅSKJAKT
vinn ett
GIGANTISKT
påskäg

g

handla för

minst 100kr
i minst 3st

butiker!

välkomna till oxelösund by Charlie
à la carte
Onsdag- Lördag
För öppettider se hemsida

jakten pågår
30/3-10/4

Lämna in kvitton med namn på Svedlindhs innan
tävlingens slut. Följande butiker medverkar:
Svedlindhs - Team Sportia - Anderssons Hemelektronik
Miracel - Bolist Eliassons - Blomsterdesign - Charlies
Hälsoträdgården - Lindells Måleritjänst
i samarbete med oxelösunds centrumförening
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FACEBOOK.COM/CHARLIES

INSTAGRAM.COM/CHARLIES

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

0155 - 334 50

JÄRNTORGET 4
61330 OXELÖSUND

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

På gång i Oxelösund
ANNONS

Vem var kvinnan som försvarade Stockholm
mot Kristian II ”Tyrann”?

Skådespelaren och dramatikern Vibeke Nielsen sätter upp ”Mot Tyrannen Stån Opp!”
I år är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum.
I föreställningen ”Mot Tyrannen Stån Opp!” får vi lära känna
Kristina Nilsdotter Gyllenstierna som var en av Vasatidens mest
betydelsefulla och handlingskraftiga kvinnor.
- Kristina var så nära att bli drottning som någon kunde under den här
tidsepoken, berättar Vibeke när vi träffar henne inför en föreläsning om
striden mellan korset och kronan. Hon var en av de rikaste kvinnorna i
landet med över 700 gårdar och slott i sin ägo. Hon har en stark förankring i Sörmland, bland annat var hon slottsfru på Nyköpingshus och hennes
gravplats finns i Trosa. När Kristinas make och riksföreståndare Sten
Svantesson Sture d.y. avled i strid mot Kristian II, axlade hon manteln som
ledare för Stockholms försvar mot densamme..
Kampen mellan korset och kronan var utmärkande för medeltiden och
reformationen påbörjades vid Kristinas tid. Efter ett par månader kunde
Kristina inte hålla stånd längre och kapitulationen till Kristian II var ett faktum. Motståndet ledde till Stockholms blodbad 1520 och efter det fördes
hon till Danmark och fängslades där. Hon släpptes fri när Kristian II drevs
bort från Danmark av Gustav Vasa som hade blivit svensk kung.
För Kristina var tron viktig, vilket visar sig i hennes privata bönbok som
finns kvar på Kungliga Biblioteket. Av den förstår man att huskaplanen var
hennes förtrogna. Han gestaltas i den här föreställningen av Jan Svedman.

- Kyrkan är en lämplig plats för detta drama. Vi står mitt i historien när vi
ger föreställningen och kyrkan är en plats för eftertanke, säger Vibeke.
Historien sitter i väggarna och det blir som om 1500-talet uppstår och
människan Kristina står där. Kristina Nilsdotter Gyllenstierna var en ovanlig
kvinna med ett säreget öde.
”Mot Tyrannen Stån Opp!” skildrar reformationen där våld stod mot tro och
bön. Föreställningen har spelats i ett 10-tal kyrkor runt om i Sörmland och
kommer under våren att fortsätta på sin turné. Måndagen den 27 april
spelas föreställningen i Stjärnholms kyrka klockan 19.00.
Du hittar information om alla evenemang och biljetter på visitoxelosund.se.

Fler kulturevenemang i vår:
2 april,

konsert - Crying Day Care Choir FRAMFLYTTAT till 29/9

17 april, konsert - West of Eden FRAMFLYTTAT. Datum kommer
18 april Barnlördagsliv FRAMFLYTTAT. Datum kommer
22 april, konsert - WAO
26 april, barnteater - Vem ser Dim
27 april, teater - Mot tyrannen stån opp! Stjärnholms kyrka
21 maj, konsert - Driessen, Dubé och Nyberg Stjärnholms slott
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MEDIAMIX EVENT & MEDIA

Mediamix Event & Media presenterar

Visor Vid Vattnet 2020

Lördag 4 juli 17.00 • Vid Restaurang Läget • Oxelösund

MAGAZINET NYKÖPING-OXELÖSUND

Martina Dahlström
Kvällens värdinna

Shirley Clamp

PatrIk Isaksson

Biljetter
visitoxelosund.se
Koordinaten Oxelösund
ICA Kvantum, Förbutiken
Pris: 200 :- plus serv.avg.
Biljettsläpp 1 maj
Mer löpande info på
www.media-mix.nu

Mats Westling

Jennifer Brown

Missa inte
Visor Vid Vattnets
efterfest på Läget!

DJ Anders Berglund spelar.
Öppet till 01.00.

VISOR VID VATTNET

Oppeby

Dags att bygga ny altan?
ROTavdrag!

Våra veteraner hjälper dig gärna. Boka idag!

0155-40 04 09 | nykoping@veteranpoolen.se
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Möt Linda Bernehjält - erfaren ledare
med bred teknisk kompetens
Från jobb som drifttekniker,
fastighetschef för större gallerier samt jobb på internationella
företag till att landa i Oxelösund som fastighetschef på
Kustbostäder. Hur känns den
kontrasten?
- Jag ser just småskaligheten och
att man i en liten organisation
kommer närmare varandra som
en stor fördel. Att få jobba med
samhällsnytta istället för kommersiella värden ger ett mervärde.
- Kustbostäders mission ”vi förenklar oxelösundarnas vardag”
visar tydligt att det är just samhällsnyttan som är viktig i vårt
uppdrag. Trots att det är en mindre organisationen så finns det en
stor bredd i uppdraget och det är
något jag trivs med i mitt arbete.
- Jag gillar att jobba med både
teknik och människor, att få skapa
och utveckla relationer inom
organisationen. Vi på Kustbostäder har fortfarande ett personligt
möte med kunderna vilket är ett

värde som blir alltmer unikt i den
digitaliserade världen.
Har du någon tidigare koppling
till Oxelösund?
- Jag är född och uppvuxen i Nyköping, men har tillbringat många
skollov här i Oxelösund då min
farmor och farfar hade sommarställe i Danvik. En favoritplats i
Oxelösund är fortfarande Kattberget i Danvik. Jag gick även KYutbildning i process- och underhållsteknik i Oxelösund.
Vem är Linda utanför arbetet?
- Jag är gift, bor i Trosa med min
man, barn, katt och hund. Jag
gillar både yoga och att vara ute
i naturen. I och med att jag gärna
utmanar mig själv så har jag
numera även ett stort hästintresse. Från att varit riktigt rädd för
hästar så bestämde jag mig en
dag för att övervinna rädslan och
började rida. Idag har jag till och
med en egen häst, avslutar Linda
Bernehjält.

Linda Bernehjält, ny fastighetschef på Kustbostäder. Bilden tagen vid
Kattberget, en av Lindas favoritplatser i Oxelösund.

Vad gör paljett-trosor och kalsonger
på reningsverket?
Kalsonger, trosor, blöjor, våtservetter och tops ska absolut
inte spolas ner i avloppet. Men
hittas ändå på reningsverket
varje vecka.
- Varje vecka rensar vi så mycket
som 400 liter skräp, vilket i mängd
motsvarar närmare 21 000 mjölkpaket eller drygt 100 fyllda badkar
om året. Skräp som inte alls hör
hemma i avloppssystemet, berättar Anders Tollén på reningsverket.
- Många tror att till exempel våtservetter löses upp i vattnet och
därför är okej att spola ner. Det
är precis tvärtom, de bildas långa
trådar som hänger ihop med
varandra och förstör pumparna i

pumpstationerna, vilket ger
onödiga kostnader, berättar
Anders vidare.
Tops består till stor del av plast
och ska inte spolas ner i avloppet.
De fastnar och förstör pumparna
och det finns en risk att delar av
de plastprodukter som spolas ner
i avloppet till slut hamnar i Östersjön som så kallade mikroplaster. Mikroplaster är väldigt små
plastartiklar som kan vara skadliga
för djur som lever i havet och bryts
aldrig ner helt och hållet.
- Så kom ihåg! Enbart kiss, bajs
och toalettpapper hör hemma i
toaletten, uppmanar Anders alla
Oxelösundare.
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Skajpa med en bygglovshandläggare!
Under våren brukar det vara
högtryck på kommunens
avdelning för bygglov. Många
vill förverkliga drömmen om ett
inglasat uterum eller ett Attefallshus. Har du planer på att
bygga eller göra en förändring?
Då är det hög tid att ansöka om
bygglov eller göra en bygganmälan.

- Vi har märkt att det finns en
efterfrågan från våra medborgare
att rådfråga oss inför en bygganmälan eller bygglovsansökan.
För att den som är osäker på vad
som behövs eller har frågor kring
sitt ärende ska det vara lätt att
komma i kontakt med oss har vi
därför skapat flera olika kontaktvägar, säger Nanny.

Trots att det råder febril aktivitet
på bygglovsavdelningen är det ett
glatt gäng vi möter när vi stämt
träff för att höra om det senaste
på enheten.

Medborgare kan nu boka tid för
att skajpa eller för att få telefonrådgivning på hemsidan.
- Då kan byggsugna medborgare prata med oss på en tid som
passar dem, säger Nanny.

- Vi försöker ständig utvecklas för
att bli bättre för dem vi är till för,
säger bygglovshandläggare Nanny Rudengren. Många av våra
medborgare har redan kommit i
kontakt med vårt utvecklingsarbete när de använt vår e-tjänst för
att ansöka om bygglov.
Bygglovsavdelningens motto är
att det ska vara lätt att göra rätt.

- Om du föredrar ett personligt
möte kommer en bygglovshandläggare att finnas på Kommuncenter varannan måndagseftermiddag, ojämna veckor.
På oxelosund.se hittar du de
exakta tiderna. Välkommen på
drop-in rådgivning!

Välkommen att höra av dig till oss i bygglovsfrågor hälsar från vänster
Sofie Eklöf, Rebecka Svensson Lundgren, Anna Ginell och Nanny
Rudengren.

”Det finns en stor potential i Oxelösund”
- Jag kan varmt rekommendera
andra företag att etablera sig i
Oxelösunds kommun!
Tony Vestman är född och uppvuxen i Dalarna. 1995 flyttade han till Oxelösund och här
har han bott sedan dess med
undantag av några år då han
bosatte sig i Bränn Ekeby mellan
Oxelösund och Nyköping. 1997
förvärvade han sin första fastighet
i Oxelösund.
- Det var fastigheten ”Enen 11”,
minns Tony. Ursprungligen höll
Klädfyren till i lokalerna, men
även Bilakuten hade sin verksamhet där under en tid.
Några år senare köpte Tony ytterligare en fastighet, det som tidigare var gamla Gymnasieskolan,
av Kustbostäder.
- Bilakuten flyttade över dit och
köpte sedermera fastigheten,
säger Tony.
2018 bestämde sig Tony för att
köpa mark ute vid Sundsörs
industriområde.
- Dels fanns ett antal hyresgäster

på området men jag såg även en
potential i att utveckla området.
På området fanns en byggnad
som hyrde ut förråd av olika storlek till privatpersoner och företag.
- Det finns ett stort intresse att
hyra förråd, idag är det en bristvara hos företag och i nybyggda
privata boenden.
Nu har Tony investerat i ett antal
containrar som ska byggas om till
förråd och bli färdiga att hyras ut
efter sommaren.
- Jag har fått mycket bra bemötande av Oxelösunds kommun i
samband med mina investeringar i området. En stor eloge till
Oxelö Energi som snabbt var på
plats och fixade så jag fick större
kapacitet när det gäller el. De
agerade snabbt och proffsigt.
- Jag har också sökt bygglov för
containrarna och fått all hjälp jag
kan önska. Kommunens snabba
agerande innebär att vi kan vara
igång efter sommaren, då går det
bra att kontakta mig om man har
behov av förråd, avslutar Tony.
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Tony Vestman

ANNONS

Fotograf: Ragnvald Carlsson
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Källa: Kjell Karman Fotograf: okänd

Oxelösund
1950 –2020

Källa: Kjell Karman Fotograf: okänd

Fotograf: R. Carlsons Atelje & Fotomagasin

Oxelösund firar 70 år
som stad 2020
2020 är det 70 år sedan Oxelösund fick stadsrättigheter. För att uppmärk
samma att vi fyller 70 år som stad i år, har vi grävt lite i Oxelösundsarkivet efter
motiv från 1950. Du vet väl att du kan bidra med både bilder och information
om de bilder som finns där? Du hittar Oxelösundsarkivet på bild.oxelosund.se
På www.visitoxelosund.se finns nu en jubileumssida där man kan se, lägga
upp och tipsa om olika evenemang som händer under vårt jubileumsår.

www.oxelosund.se
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Vi älskar mat!
ICA Kvantum - online
Äntligen!

Dags att nominera 2020 års
kandidat till ICA Kvantums
Idrotts-ungdoms-stipendium
Vi delar ut ett Idrottsstipendium på 10.000
kronor till vinnaren. Vinnaren samt ytterligare idrottsmän/kvinnor har dessutom
möjlighet att komma med i vår idrottspool
som leds av Caxton Njuki.

Om cirka en månad öppnar vi vår näthandel, där du smidigt kan beställa allt
från vår butik. Beställ dagen innan, fram till
23.59. Hämta dina varor i butik nästa dag
eller välj att få varorna hemkörda.

Nominera din kandidat, senast 11/4, till
mathias.fernqvist@kvantum.ica.se

Näthandeln hittar
du på vår hemsida
ica.se/kvantumoxelosund

ss layout. Vi kan inte garantera att
g, lister m.m.

ch kan skilja sig något mot det
ras något.

46012 - ICA Kvantum Oxelösund, Bildekor
Ritning: Gina Boströmför vår
Ritning nr. 1
21 augusti
2019 Alfredsson, kundansvarig
Jesper

on-line försäljning

nna hållas.

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

Opel Vivaro 2.0 2012

Vinnaren 2019, Hampus Kronbäck får sitt pris av
Jonas Fernqvist.

Vi söker dig som är:
- Framgångsrik
Hela veck
på väg ans mat
hem till
dig.

Handla i vår butik på nätet

- Ambitiös
- En förebild
Välkommen med din
nominering!
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På grund av rådande omständigheter ställer
vi in vår ICA Kvantum-dag i år.

Du kan välja att få varorna bekvämt hemkörda med vår bil.
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