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Lyckligt lottad
Framflyttat. Förminskat. Framflyttat igen. Inställt. 
Ja, vi börjar lära oss det nu. Och mer av den varan 
är att vänta. Vi hjälps åt att ta ansvar, att hålla social 
distans. Men det för också med sig oanade följder. 
Låt oss tala om några av de konsekvenser som 
pandemins nedstängning för med sig under radarn. 
Konsekvenser som du kan hjälpa till att motverka.

Jag har, tillsammans med trogna samarbetspart-
ners, arrangerat Ljus & Värme i Oxelösund sedan tio 
år tillbaka. Ett omtyckt arrangemang vid första advent 
med julmarknad på Järntorget och konsert i S:t Botvids 
Kyrka som de två stora grundstenarna. Lägg där till mäng-
der av kringarrangemang och initiativ från lokala aktörer. 
Alla med samma mål – att skapa härlig stämning och att 
samla in pengar till kyrkans insamling Räddningsplankan. 

Att arrangera Ljus & Värme är en ynnest, just efter-
som det är så uppskattat och engagerar så många. Det 
är mycket arbete. Allt ifrån att söka rätt tillstånd och se till 
att det blir en bra blandning av knallar på marknaden till 
att boka artister till konserten i kyrkan och se till att allt är 
planerat in i minsta detalj för att klaffa när det gäller. Den 
största oron brukar normalt sett vara vädret. Men det är 
väl värt mödan. Alltid. För varje år har vi – arrangörer och 
publik – haft en fantastiskt härlig första advent och dess-
utom kunnat skänka välbehövliga medel till välgörenhet.

I år, detta extraordinära år, har vi för första gång-
en fått ställa in Ljus & Värme. Först fick julmarknaden 
stryka på foten och i skrivande stund har vi just bestämt 
att även ställa in konserterna i kyrkan. Tyvärr ser vi en 
oroväckande ökning av smittade igen och det talas om 
en andra våg. Även om vi nog är många som gärna vill 
förtränga vårens tragedier så ligger de fortfarande nära 
i minnet, och ingen av oss vill såklart se samma utveck-
ling igen. Därför bestämde vi till slut, med stöd av de 
åtstramade lokala restriktionerna i Sörmland, att ställa in 
även konserterna. Det var inte ett lätt beslut, det kan jag 
lova. Och det var med tungt hjärta vi gjorde det.

För några veckor sedan satt jag och bläddrade igenom 
gamla tidningar från Nyköpings AIK på jakt efter spännan-
de inslag att lyfta fram här i Magazinet. Plötsligt mötte 
jag en välbekant nuna – min egen. Må så vara en något 
sötare och mindre rynkig version av mig själv, men där 
var jag. Torbjörn Dahlström, 21/2 år gammal, tillfrågades 
tillsammans med andra barn vad som önskades i julklapp 
inför julen 1959. En kälke och en stor lastbil var svaret. 

Jag minns ärligt talat inte om jag fick det jag öns-
kade, men chansen är nog ganska stor att så var fallet. 
Och jag behövde hursomhelst inte sakna vare sig julklap-
par, julmat eller julglädje på något vis som liten. Jag var 
lyckligt lottad i det avseendet. Likaså var mina egna barn 
lyckligt lottade. För oss föräldrar var det största proble-
met att hinna med julklappsinköpen, hämta hem och klä 
julgranen och därtill tampas med logistiken kring julfirande 
med en stor familj och släkt att koordinera. Så ser det 
ändå ut för de flesta av oss. Vi är lyckligt lottade.

Men alla är inte det. För vissa är julen en kamp, precis 
som resten av året, för att få ekonomin att gå ihop. Det är 
inte tal om vare sig kälkar eller lastbilar. Det är heller inte gi-
vet att alla föräldrar har råd med vita linnen eller tomtedräk-
ter till lucia. För dem som är lyckligt lottade är detta lätt 
att glömma. Kanske särskilt ett år som detta, när corona 
upptar en så stor del av vår tankekraft. Det finns dem som 
suckar lättat när luciafiranden och annat blir inställt – helt 
enkelt för att ett ekonomiskt huvudbry då försvinner.

Varför nämner jag detta? Jo, för att många av de 
människor som har det svårt ekonomiskt varje år får 
stöd och hjälp via välgörenhet. I Oxelösund möjliggör 
Räddningsplankan varje år julfirande och mat på bordet 
till fler än du kan tänka dig. Det gäller dina grannar. Dina 
barns klasskamrater. Och den kassan behöver fyllas på 
för att kunna fortsätta hjälpa till. Ständigt. I och med 
ett inställt Ljus & Värme så försvinner en stor del av de 
medel som normalt fyller på kassan inför julen. Därför 
vill jag påminna dig som läser det här om att hjälpa till.

Överväg en gåva till välgörenhet. Det är mer viktigt 
i år än något annat år. Din gåva, liten som stor, gör 
skillnad. Jag har lyft fram Räddningsplankan i Oxelösund 
här (läs gärna mer om det på 
sidan 22), eftersom jag själv 
bor i Oxelösund och har arbetat 
i nära samarbete med kyrkan i 
många år. Men givetvis finns det 
liknande insamlingar i de andra 
församlingarna lokalt, och även 
hos andra aktörer. Jag upprepar; 
det är lätt att hjälpa till. Alla 
gåvor är viktiga och gör skillnad.

Med hopp om att ljus och värme 
också finns med social distans 

önskar jag er en trevlig (och trygg) 
adventstid i dessa underliga tider.

Vill du marknadsföra ditt 
företag i Magazinet?

Varmt välkommen att kontakta mig!

Peter Pettersson
Säljare

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

Torbjörn Dahlström
Ansvarig utgivare

070-433 433 2
tobbe@media-mix.nu



ALLTID
synundersökning 
vid köp av glasögon.

Värde 395 kr. Utförs av legitimerad optiker.

kostnadsfri

Vi tillsammans.

Nyköping 
Västerport Köpcentrum  
Tel: 0155-28 88 53

Oxelösund 
Järntorget 1 

Tel: 0155-362 20
(Fd Sörners)

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2020-12-31. För öppettider och info om vår hantering av Covid-19 se:  www.glasogonmagasinet.se

VI GÖR PLATS FÖR NYHETER OCH LÄMNAR UPP TILL

PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!

80 % RABATT ALLTID

Gäller billigaste paret och från samma recept.

på andra paret vid köp av 
kompletta glasögon!  

halva priset  
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Nyfiken på - ett samtal med
Fredrik Kämpenberg

Född i Jämtland, via Närke och nu Sörmland. Hur 
kom det sig att du hamnade i just Nyköping?
– Ja, det var förändringar i privatlivet som drev mig hit, 
helt enkelt. Har ingen anknytning hit i övrigt.

Vad visste du om Nyköping innan du flyttade hit? 
– Jag har varit i Nyköping i samband med tävlingen 
Matverk, där jag både deltagit som tävlande och som 
tävlingsledare. Jag har även haft hand om utbildningar 
på Campus Nyköping tidigare, förutom att ha besökt 
staden i andra sammanhang. Jag visste nog inte så 
mycket om staden egentligen.

Trivs du i din nya hemstad?
– Mig spelar det egentligen ingen roll vart jag bor, hur 
man trivs har med andra saker än geografi att göra. 
Jag trivs bra med saker runt omkring och det flytten 
inneburit. Inget ont som inte för något gott med sig, 
skulle man kunna sammanfatta det som. Naturen och 
omgivningarna är dock helt fantastiska, om vi ändå ska 
gå in på den geografiska aspekten!  

Du studerade vid den anrika skolan i Grythyttan 
år 2004-2007 där du läste Restaurang- och 
måltidskunskap. Sedan dess har du gjort lite allt 
möjligt på temat mat – allt ifrån att vara måltids-
chef i en kommun till mer traditionella kockjobb. 
Kan man månne skönja en viss nyfikenhet och 
vilja att prova på nya saker hos dig?
– Ja, och en desto större rastlöshet....

Du har också arbetat mycket i egen regi. Finns 
det en inneboende entreprenör inom dig, och hur 
ser du på fördelarna med att arbeta som egenfö-
retagare kontra att vara anställd?
– Jag har nog lite svårt att se mig som entreprenör, 
det känns förmätet i sällskapet av ”riktiga” entreprenö-
rer. Jag kanske helt enkelt har svårt att vara anställd, 
säger Fredrik och ler med glimten i ögat innan han 
utvecklar sitt resonemang;

– Det finns för- och nackdelar med både och, helt klart. 
Jag hoppas kunna utveckla min verksamhet såpass att 

jag har underlag för fler människor och kollegor, det 
finns mycket att göra och jag skulle också vilja ha möjlig-
heten att inte utföra alla middagar och cateringar själv.

Att hålla kreativiteten på en hög nivå är viktigt 
hos en matlagare – hur har du sett till att hålla 
intresset och utmaningen vid liv under karriären?
– Jag började med växtbaserad mat i samband med 
mitt uppdrag som företagskock på Food For Progress 
som bland annat tillverkade och marknadsförde Oumph! 
Det blev en ny utmaning att laga mat man kände samma 
längtan att moffa i sig, som en hamburgare eller svullig 
gryta på animaliska produkter. Att dessutom leverera 
recept och rätter som passade in i Oumph!s formspråk, 
på norska marknaden, finska, brittiska – för hotellked-
jor, butikskedjor och så vidare var både inspirerande 
och bitvis pressande. Jag gissar att man måste stå på 
någon slags grund i sitt kunnande för att kunna leverera 
i nya kök – eller i garderober... – på mässor, med nya 
människor och i nya länder, gång efter gång. En viss 
oräddhet, åtminstone fejkad, hjälper nog till också.

Var hittar du inspiration?
– Jag gillar att tänka nytt, ta tillvara på sådant som 
ofta ses som svinn. Att skapa nya, intressanta texturer 
och smaker utifrån det är inspirerande.

Du har både tävlat själv och agerat tävlingsle-
dare inom mat. Vad är det som är så kul med 
matlagningstävlingar?
– Det är egentligen inte särskilt kul. Det kan ge upp-
märksamhet och hjälpa till att bygga ett varumärke. Men 
mest är det stressigt och pressande. De tävlingar jag 
skapat själv, till exempel den på Wadköpings Matmark-
nad i Örebro – där det är på skoj, där ingen kan förbere-
da sig, utan måste skapa i stunden – är roligast.

Apropå tävlingar – år 2019 utsågs du till ”Årets 
vegokock” i tävlingen Plantable Cooking Contest. 
När och hur föddes intresset för växtbaserad kost?
– Vegetariskt var en stor del av arbetet inom Örebro 
kommun, så det började väl där och sedan fortsatte 
det med Oumph! Den enorma mängd mat som går till 
att föda upp 100 miljarder djur för humankonsumtion 
är helt åt helvete. Systemet är vridet och pengar ser 
effektivt till att det går trögt att ändra.

Varför är det viktigt att lyfta fram och arbeta 
med just växtbaserad kost, i ditt tycke?
– Det har med många saker att göra. Men för att man 
ska vilja ändra sättet man äter och välja sådant som 
inte kommer från djurriket  oftare, så måste det vara 
gott och spännande – skapa habegär och tillfredsstäl-
lelse. Det växtbaserade borde spela huvudrollen och 
köttet mer vara sidekick.

Fredrik Kämpenberg är den jämtländske 
kocken som älskar grön mat. I fjol vann 
han tävlingen ”Årets vegokock år 2019” 
och han har även arbetat med det växtba-
serade matvarumärket Oumph! Numera 
huserar han i köket på Nyköpingshus. Vi 
har träffat Fredrik för en pratstund om god 
mat, ödmjukt och kreativt entreprenörskap 
samt vikten av att låta de växtbaserade 
råvarorna spela huvudrollen på tallriken.

För den som är van att äta kött och fisk kan det 
tyckas krångligt och ovant med vegetarisk och 
vegansk kost. Har du några tips till våra läsare 
som vill få in mer gröna rätter i vardagen?
– Idag finns inga ursäkter. Marknaden har fullkomligt 
exploderat på sistone, de veganska recepten på nätet 
likaså. Ingen kan längre säga att de inte kan, det är 
en skitursäkt. Testa laga din favoriträtt till vardags 
vegansk, jag lovar att det är både enkelt att hitta 
produkterna i butiken och recepten i din telefon.

Det är heller inte långt till jul. Har du personligen 
några gröna favoriter på julbordet som du tycker 
att vi andra ska prova att laga i år?
– Alltså, råstekt brysselkål med färsk ingefära, soja och 
lime till exempel är sjukt gott. Alltid. Kål är alltid gott!

Som nyligen inflyttad, hur ser du på det sörmländ-
ska skafferiet? Har du några lokala favoritråvaror 
eller producenter som du gärna jobbar med?
– Närproducerad mat handlar väldigt mycket om 
relationer. Jag gillar säkert de flesta, men just nu har 
jag några människor jag kommit lite närmare som jag 
utbyter tankar med. Jag hoppas familjen utökas med 
tiden, men Oasen på Åsen utanför Björkvik drivs av 
människor jag känner för, Peter Hardös kombucha 
är tamejtusan den bästa jag druckit, Olle på Blacksta 
Brygghus är en skön snubbe som alltid har det jag 
efterfrågar. Jag hoppas på fler samarbeten i framtiden!

Vilken lokal råvara tycker du borde finnas i varje 
sörmländskt kök, och varför?
– I framtiden, typ nästa sommar; lokala baljväxter! De 
är grymma i allt!

Det har såklart varit ett speciellt år, med tanke 
på corona. Trots det oroliga läget har ni ändå 
lyckats med att hålla igång verksamheten på 
slottet. När pandemin lättar, vilka möjligheter 
och planer ser du för köket här och din verksam-
het överlag i Nyköping?
– Det har gnagt hål på många lager och ställt till det, 
men även öppnat nya dörrar. Jag tror inte riktigt det 
syns utåt alltid och dessutom släpar det efter en hel 
del. Den andra vågen, som väl tyvärr verkar vara på 
gång, kommer å ena sidan inte som en total chock 
och man kan kanske hävda att en viss erfarenhet 
nu finns. Å andra sidan har varken människor eller 
ekonomi hunnit återhämta sig på långa vägar ännu. 
Det gäller såklart vården först och främst, men alla nä-
ringsidkare har – och kommer att fortsätta – påverkas. 
Jag hoppas det lättar, såklart. Jag hoppas vi förstår 
värdet av bra och hållbar mat, helst producerad lokalt. 
Globalisering i all ära, men när gränserna stängs inser 
vi att vi måste kunna klara oss utan import. Kanske.
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ÖPPETTIDER: Mån–fre 10–18,  
Lördag 10–14
www.toyotanykoping.se MOTORCITY . NYKÖPING

Industrigatan 10,  
Nyköping  

0155-21 71 70

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver 
normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 31 dec 2020. Kampanjpriset gäller endast 
privatkunder och är giltigt t o m 31 dec 2020. Kan inte kombineras med Flex Privatleasing, andra avtal eller rabatter. Tillbehörschecken gäller endast privatpersoner vid order av ny bil 1 juli-31 dec 2020 och kan inte kombineras med Flex 
Privatleasing. Miljöklass Euro 6. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Uppmätt genomsnittlig andel eldrift av total körtid i normal körning i stads- och tätortstrafik. Med reservation för avvikelser, 
prisändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte finns i Sverige.  

LÅG

50 %
AV KÖRTIDEN
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FRÅN 852 KR/ÅR
FORDONSSKATT

ALLTID
AUTOMAT

L/100 KM

BRÄNSLE-
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4,5-5,3

101
CO² G/KM

I GENOMSNITT

 
TRYGGHET MED

FAST RÄNTA1.500
MIL/ÅR 

FLEX PRIVATLEASING
MED

FLEX PRIVATLEASING

NÄR VÄRLDEN 
UTVECKLAS, 
VAD VÄLJER DU?  

Höstkampanj! 
Flex Privatleasing från 2.895 kr/mån 
(ord. pris 3.295 kr/mån). 
 
Eller få tillbehörscheck värd 10.000 kr 
vid köp av en ny Corolla. 
Corolla 1,8 Active, pris från 236.900 kr 
(ord. pris från 246.900 kr). 

TOYOTA COROLLA HYBRID 
 

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

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

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

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

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

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver 
normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 31 dec 2020. Kampanjpriset gäller endast 
privatkunder och är giltigt t o m 31 dec 2020. Kan inte kombineras med Flex Privatleasing, andra avtal eller rabatter. Tillbehörschecken gäller endast privatpersoner vid order av ny bil 1 juli-31 dec 2020 och kan inte kombineras med Flex 
Privatleasing. Miljöklass Euro 6. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Uppmätt genomsnittlig andel eldrift av total körtid i normal körning i stads- och tätortstrafik. Med reservation för avvikelser, 
prisändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte finns i Sverige.  

LÅG

50 %
AV KÖRTIDEN

PÅ EL

FRÅN 852 KR/ÅR
FORDONSSKATT

ALLTID
AUTOMAT

L/100 KM

BRÄNSLE-
FÖRBRUKNING

4,5-5,3

101
CO² G/KM

I GENOMSNITT

 
TRYGGHET MED
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FLEX PRIVATLEASING

NÄR VÄRLDEN 
UTVECKLAS, 
VAD VÄLJER DU?  

Höstkampanj! 
Flex Privatleasing från 2.895 kr/mån 
(ord. pris 3.295 kr/mån). 
 
Eller få tillbehörscheck värd 10.000 kr 
vid köp av en ny Corolla. 
Corolla 1,8 Active, pris från 236.900 kr 
(ord. pris från 246.900 kr). 

TOYOTA COROLLA HYBRID 
 

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

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

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

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

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

Körsträcka på el beroende på batteriladdning och körförhållanden. Den beräknade körsträckan är upp till 75 km på EV-läge under mätcykeln WLTP. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO2) kan bli högre eller lägre beroende på bl a 
utrustning, körsätt och körförhållanden. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4.500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (12,50 
kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Klimatbonus är inkluderad i Flex Privatleasing-kalkyl och betalas ej ut 
till slutkund. Flex Privatleasingerbjudandet gäller t o m 31 dec. 2020. Priset gäller t o m 31 dec. 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.  
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SYSTEMEFFEKT
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AWD-i

360 KR/ÅR

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA
FLEX PRIVATLEASING 1.500

MIL/ÅR

FLEX PRIVATLEASING
MED

INGA 
KOMPROMISSER  

Nya Toyota RAV4 Laddhybrid AWD-i kombinerar ännu 
mer av allt - utan kompromisser! 75 km räckvidd på el. 
Låga CO₂-utsläpp från 22 g/km. Fyrhjulsdrift och 
imponerande prestanda med 306 hk.Självklart utrustad 
med Toyota Safety Sense. Och inte minst fortsätter den 
köra som en elhybrid när laddhybridens räckvidd tar 
slut. 
 
Flex Privatleasing från 5.245 kr/mån 
 
Välkommen in och provkör! 

75 KM RÄCKVIDD PÅ EL. 
NYA TOYOTA RAV4 LADDHYBRID AWD-i.  

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

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

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

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

NYKÖPING, 
INDUSTRIGATAN 10,  
Tel: 0155-21 71 70 
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Axplock ur gamla NAIK-arkiv TEXT: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Lennart Eriksson

I slutet av 1960-talet blev han utsedd till både Sveriges och världens bästa 
handbollsspelare. Han spelade totalt 111 landskamper och deltog i OS 
1972. Lennart föddes 1944 och i ”NAIK-aren” december 1959 gjordes en 
intervju med den då 15-åriga ynglingen, som jag gärna vill återge delar av. 

Rubriken på artikeln var ”Att vara ung”.
När 15-åriga Lennart Eriksson slår sig ner i vår soffa har han en portfölj 
under armen. 
- Jag kommer direkt från Flygpojkarna, säger Lennart. F11 bedriver en 
hobbyverksamhet vid flottiljen och där ingår bland annt fotografering. 
Jag får lära mig hur man fotograferar, framkallar, kopierar och förstorar. 
Allt är gratis och väldigt kul, jag lär mig mycket.

Reportern ber Lennart berätta om den bästa bilden han tagit.
- När Ingemar Johansson var på besök mötte jag en kille som sa 
”Ingemar Johansson är uppe vid en villa bakom Öster Skola”. 
Jag tog kameran, sprang dit och fick fyra bilder på världsmästaren.

Nyköpingssonen som blev en av världens 
bästa handbollsspelare

När Lennart var 10 år blev han medlem i 
AIK. En kompis frågade om han ville vara 
med.
- Jag trivs bra i AIK-miljön, sa Lennart. 
Fotboll, hockey och handboll är de 
roligaste idrotterna. Fotboll allra roligast 
och vänsterytter är min plats. Ishockey 
och handboll utövar jag i ett ”gäng” som 
ingår i AIK:s serier för ungdomar.

Förutom idrottandet går Lennart på bio 
en kväll i veckan och läser gärna 
äventyrs- och idrottsböcker. Han går i 
andra klass på reallinjen och har inte 
bestämt sig för om han ska plugga vidare, 
eller vilket yrke han ska välja för framtiden.
- Men visst vore det kul att bli gymnastik-
direktör, avslutar Lennart intervjun.

Idag vet vi att idrottskarriären så småningom tog fart och den 15-åriga 
ynglingen blev en av världens bästa i sin sport. Som bollkalle på Folkunga-
vallen kan jag dessutom minnas Lennart som en stark vänsterytter med 
ett bra skott. 

Lennart som 15-årig 
hockeyspelare

Junior DM-mästare.
Stående från vänster: Henry Åberg, Per Johansson, Bernt Andersson, 
Göte Hellström, Erik Nyström, Eje Andersson och Bengt Frisberg. 
Knästående från vänster: Ragnar Larsson, Rune Nord, Key Wahlberg, 
Lasse Berg och Sten Engstrand. Bilden hämtad från Michael Frisbergs arkiv. 

Stadens nya idrotts-
platsområde

I decembernumret av NAIK-aren 1959 kunde man läsa om planerna på 
ett nytt idrottsplatsområde i Nyköping. De första tankarna kring Rosvalla 
växte fram. Här föjer ett utdrag ur texten.

I omedelbar närhet av stadens flygfält, mellan Brandholmsvägen och 
Lennings väg, är det meningen att Nyköping ska få en ny idrottsplats. 
Det hela är förstås lagt på lång sikt och anläggningen kommer att byggas 
etappvis. Men så får också de flesta av idrotter plats inom området.

När det var tal om att välja en ny plats för idrott så hade man tre områden 
att välja på. Den ena Lindbacke, den andra Oppeby Gård och den tredje 
den man nu fastnat för. 

Nya idrottsplatsområdet inspekteras av från vänster Gösta Liljegren, 
och Sten Eriksson från Nyköpings kommun, SO Borg från Riksidrottsför-
bundet och Kurt Eriksson från Nyköpings AIK.

Vad kommer nu den tilltänkta idrottsplatsen att inrymma? Ja, det är inte 
småsaker som man tänker placera i området så småningom. Första etappen 
bli den konstfrusna isbanan, vilken rimligen bör vara spelklar i oktober 1960. 
En huvudarena för fotboll och fri idrott kommer det vidare att bli. Dessutom 
två gräsplaner och två sandplaner.  
 

Nyköpings AIK:s 
juniorlag från 1944 
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Det började en tisdag i slutet av februari. Per Karlsten besökte 
”Last Tuesday” på Elverket och satte sig slumpmässigt vid ett bord 
för att inta en måltid. 
- Vid samma bord satt David Karlsson, som jag inte kände sedan tidigare, 
men vi började spontant prata med varandra, minns Per.

David berättade om en idé som snurrat i hans huvud under en 
längre tid.
- Jag skulle vilja göra en ”dinnershow” med historisk anknytning, en historie-
berättelse blandat med mat, dryck, sång och musik. Det var mitt budskap till 
Per, berättar David.

I slutet av februari var läget för Per och Nyköpingshus helt 
annorlunda än idag.
- Vi hade haft bra fart på verksamheten december 2019 och även under 
januari och februari i år. Bokningsläget för våren och sommaren var bra. 
Vi fokuserade på bröllop, konferenser och större middagar och hade 
knappt några publika arrangemang planerade. 

Sedan slog Coronan till och det blev tvärstopp. 
- Avbokningarna haglade in och läget var minst sagt prekärt och jobbigt, 
säger Per. Men vi överlevde våren och sommaren.  

Efter sommaren tog David kontakt med Per.
- Jag berättade att jag börjat skissa på en ”dinnershow” med utgångspunkt 
från vårt samtal i februari och frågade om vi kunde träffas och prata vidare 
om idén.

Per och David träffades i början av september och kom överens om 
att man skulle köra. Den stora frågan var när premiären skulle bli.
- Den 15 oktober blev beslutet, säger David, vilket innebar att det var sex 
veckor kvar att förbereda allt.

Nu blev det mycket att göra. Marknadsföring, menyförslag och 
inte minst få ihop själva showen med manus, artister, musik och 
repetitioner. 
- Lite galet, men fantastiskt roligt. Så här långt hade vi gått på ren inspiration, 
men nu började vi bli oroliga, tänk om det inte blir bra, säger Per. Men alla har 
ställt upp på ett underbart sätt med energi och engagemang och tillsammans 
hjälptes vi åt att fixa det.

Det stora elddopet kom när man provspelade för en konferensgrupp.
- Efter det infann sig ett lugn. Allt började ramla på plats och showen lät bra. 
Efter vår premiär den 15 oktober har vi fått bra recensioner och mycket bra 
gensvar. Dessutom har det bokat på bra, så det känns positivt ur alla synvink-
lar, säger Per.

”I svåra tider gäller det 
att tänka i nya banor” 

För David är det lite av att ”leva sin dröm”.
- Jag får satsa på mitt artisteri, skriva eget material och jobba med andra 
kreativa människor. Visst har det varit stressigt men jag har jobbat med 
duktiga människor som jag känner och de har stått ut med att repetera under 
press och gjort ett otroligt bra jobb. 

Samarbetet mellan David och Per har gett blodad tand.
- Vi kommer att fortsätta jobba med publika arrangemang, säger Per. 
Nya historiska teman kommer att blandas med andra typer av shower. 
Bland annat kommer Robin Stegmar att framföra en fransk Dinnershow under 
våren. Dessutom har vi också klart med att Mia Stegmar kommer med sin och 
gruppen Jamldies kritikerrosade hyllningskonsert till Marie Fredriksson.

I skrivande stund har de nya restriktionerna kring Covid 19 
gjort att man tvingats ställa in några shower.
- Hur det kommer att se ut framöver vet vi inte idag, men vi rekommenderar 
att gå in på vår hemsida, nykopingshus.nu, för att få aktuell information, 
avslutar Per.

0155-40 04 09 | nykoping@veteranpoolen.se

Säkra vinterns snökaos redan nu. 
Boka snöskottningshjälp idag.  Rut

avdrag

Välkomna in till Gästabudssalen och en kulinarisk matupplevelse blandat med 
en historisk vandring, musik och sång, hälsar David Karlsson och Per Karlsten.
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Bilpunkten växer och nya 
idéer föds

ANNONS

- Jag har alltid haft ett brinnande intresse för bilar!

Magnus Redlig driver Bilpunkten i Nyköping sedan 2006. 
Affärsidén är att sälja nyare begagnade bilar. Från att i början 
av sitt entreprenörsskap ha arbetat själv sysselsätter företaget 
numera sex personer.
- Jag har haft ambitionen att inte växa för fort. Det är viktigt att vi inte 
tappar vår själ och blir för ”affärsmässiga”, utan arbetar seriöst och med 
ordning och reda i allt vad vi gör, säger Magnus.

I den egna fastigheten på Gumsbackevägen smids nya planer för fullt.
- Vi bygger ut och bygger till för fullt. Vi har börjat köpa och sälja de första 
klassiska europeiska bilarna från 60--talet och några årtionden framåt. 
Gensvaret har hittills varit större än vad vi förväntat oss. En specialbyggd 
hiss tar bilarna en våning upp i lokalerna där vi har en utställning för intresse-
bilarna.

Magnus belönades för sitt entreprenörskap med titeln ”Årets 
Företagare i Nyköping 2019”.
- Jättekul med den uppskattningen, säger Magnus. Jag brinner för det egna 
företagandet, men det kan också vara tufft vissa perioder. Utmärkelsen 
bidrar till förnyad energi och motivation att fortsätta tro på sina idéer.

Magnus är certifierad värderings- och besiktningman av Sveriges 
Handelskamrar för bilar, båtar och transportbilar.
- Är du i behov av en opartisk värdering av din bil eller sugen på att köpa 
eller sälja en bil är du välkommen att kontakta oss, avslutar Magnus.  Magnus Redlig

.netknuplib
Bilpunkten har ett strategiskt läge ute på Gumsbacken, i direkt anslutning 
till E4 (avfart 132).

Lokalerna har byggts ut och genomgått en löpande renovering sedan 
Magnus tog över fastigheten 2016.  

Den nya verksamheten med försäljning av klassiska bilar huserar på en 
våning upp i lokalerna, dit bilarna tas med hissen till höger på bilden.

En bild från våningen där de klassiska bilar står utställda. Miljön är hämtad 
från samma tidsepok som bilarna.



• Inneha ett betydande ägande av företaget
• Aktivt driva företaget
• Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
• Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
• Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
• Ha uthålligt god lönsamhet
• Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
• Inte nyligen vara dömd i domstol

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.
Företagarnas samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda (ha uthålligt god lönsamhet och inte ha några allvarliga 
betalningsanmärkningar). Juryn bedömer kriterierna; genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare samt visa prov på 
att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
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Dags att nominera till Årets Företagare 
i Nyköping och Oxelösund! 
Nu är det dags att nominera den person och 
det företag som du tycker förtjänar att ta hem 
det prestigefyllda priset ”Årets Företagare” i 
Nyköping respektive Oxelösund.

- Företagarna delar ut Årets Företagare för att vi 
vill lyfta fram människan bakom företaget. Vi vill 
synliggöra de företagare som genom sitt enga-
gemang och entreprenörskap jobbar hårt för att 
driva och utveckla sina verksamheter och göra 
allt bättre affärer. Bättre affärer leder till tillväxt 
som ger välstånd, något som alla vill ha, säger 
Ulrika Juul, ordförande i Företagarna Nyköping/
Oxelösund.

En framgångsrik företagare är ofta en förebild 
för andra företagare. 
- Årets Företagare delas ut till en företagare 
som utfört en prestation i sin kommun och som 
genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild 
för andra företagare. Duktiga företagare bidrar 
genom sina idéer och sitt arbete till att samhället 
utvecklas, fortsätter Ulrika.

Landets kommuner har i allt högre grad för-
stått vikten av ett samarbete med företagarna 
på orten.
-  Årets Företagare är ett samarbete mellan 
Företagarna och landets kommuner. Samarbetet 
har av naturliga skäl växt sig allt starkare genom 
åren, då ett gott företagande är grunden till 
samhällsutvecklingen.

Årets Företagare är ett mycket prestigefyllt 
pris.
- Det råder inget tvivel om att den svenska 
tillväxten i mångt och mycket ligger i händerna 
på de svenska företagarna. De kommersialiserar 
och säljer goda idéer. Dessa företagare gör att 
människor har något att köpa. Det är det som 
skapar tillväxt, leder till arbetstillfällen och i sin 
tur till välstånd. Därför ligger det i allas intresse 
att lyfta fram de goda förebilderna. Det är därför 
cirka 225 av landets kommuner är delaktiga i 
arbetet kring utmärkelsen Årets Företagare. Så 
gå in på vår hemsida eller skicka oss ett mail 
och nominera din kandidat till Årets Unga 

företagare respektive Årets Företagare i 
Nyköping och Oxelösund, avslutar Ulrika Juul.

Ulrika Juul, ordförande Företagarna Nyköping/Oxelösund

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas 
Företagaren ska...

Nominera!
www.foretagarna.se
nykoping-oxelosund@foretagarna.se

Årets Unga Företagare

2017 Sasse Sepharazar, Svärdsklova
2018 Robyn och Nadine Nordlund, Mårtens Hus
2019 Christoffer Haglund, Bygg & Markelit AB

Årets Företagare Oxelösund

2015 Stefan Svanborg, Borox International
2016 Pernilla Eriksson & Caroline K Wellsjö,       
          Salong Miracel Hair & home
2017 Kicki Orha, Restaurang Sailor
2018 Peter Eriksson, AB Farming
2019 Daniel Karlsson, Materialhantering och   
          Logistik, Oxelösund

Årets Företagare Nyköping

2015 Göran Bjärle, Stegoplast
2016 Karin Bjärle, PS of Sweden
2017 Ahmad Eid, Be Good
2018 Philip Saltskog, Tankbar
2019 Magnus Redlig, Bilpunkten i Nyköping AB

Tidigare vinnare i Nyköping och Oxelösund



Minnen från förr

Plundrings-
färderna?

Under ett par historietimmar i tredje-fjärde 
klass på Väster skola (1955-1956) läste vi om 
vikingatiden. Det kanske inte var så mycket som 
intresserade mig i skolan, men det här var ett 
ämne som gjorde det. Jag gick till och med till 
biblioteket som då fanns i Folkets hus på Östra 
Kyrkogatan. Men det fanns inga bra böcker om 
vikingatiden på barnavdelningen. Därför bad jag 
farsan att att låna böcker på vuxenavdelningen, 
där yngre personer inte fick låna böcker.

Jag kände redan till runstenarna vid badet vid 
Släbro. Men i en av böckerna farsan lånat fick jag veta 
att det fanns en stor runsten, en så kallad ”bautasten”, 
vid Skresta 5 kilometer från Oppeby utmed Eskil-
stunavägen. Tillsammans med klasskamraten Erling 
Karlsson cyklade vi till Skresta för att undersöka den 
drygt två meter stora stenen. 

Den stod då på vänster sida av vägen, men flyt-
tades år 1971 till gravåsen på andra sidan vägen där 

”Namnen Erling och Arne 
härstammar från de forn-
nordiska namnen Erland 
och  Arn, vilket vi tyckte 

var extra häftigt!”

Var Nyköpingsbor med på

den stod väl synlig för trafikanter, vilket inte är fallet 
idag då den är omgiven av högväxande lövsly. Namnen 
Erling och Arne härstammar från de fornnordiska nam-
nen Erland och  Arn, vilket vi tyckte var extra häftigt!

Vikingatiden anses varat från 
omkring år 700 till en bit in på 
1200-talet. Det som framför allt för-
knippas med vikingar är deras speciella 
båtar, plundringsfärder och runstenar. 
Båtarna användes antagligen i början 
på vikingatiden till upptäcktsfärder på 
hav och floder. Under färderna kan man 
anta att de förde med sig olika varor, 
till exempel pälsverk, som kunde säljas eller bytas mot 
andra varor. 

Under färderna hade de naturligtvis sett vilka 
rikedomar som fanns i områden de besökte. 
När vikingarna återvänt hem berättade de troligen för 
andra var de varit varit och vilka ”rikedomar” de sett. 
Vilket kan ha fått andra vikingar att bege sig till dessa 
platser, men med ett annat syfte än byteshandel! Vilket 
kan ha varit början på vikingarnas plundringsfärder. 

Vikingar från Norge, Danmark och västra Sverige 
seglade ofta västerut. För att båtarna skulle klara 
färden över Nordsjön var de rätt stora. Den största båt 
som återfunnits är 36 meter lång och 3,5 meter bred. 
Segelytan uppskattas ha varit 200 kvadratmeter. Det 
fanns plats för omkring 100 personer, varav 78 av 
dem hade tillgång till en åra om båten behövdes ros 
fram under stiltje. Båten kan beskådas på Vikingamu-
seet i Roskilde, Danmark.

Den 8 juni år 793 går en vikingaflotta till angrepp 
på en av Englands heligaste platser, klostret på ön 
Lindisfarne. Där dödas både munkar och nunnor medan 
andra togs som trälar. Anfall mot det försvarslösa 
klostret ansågs nog som rätt ofarligt och kunde ge ett 
bra byte i form av både guld och silver. 

Vikingar från östersjökusten anses däremot mest 
ha farit österut, och kunde på Rysslands floder ta sig 
ände ner till dagens Istanbul, som vikingarna kallade Mi-
klagård. Deras båtar anses ha varit mindre än de som 

korsade Nordsjön. Vilket antagligen var en förutsätt-
ning för att ta sig förbi allt för strida strömmar. 

Det antas att båtarna istället drogs på stockar 
på land vid sidan av forsarna. De vikingar som 
kom till Miklagård blev nog imponerade av den kolos-
sala kyrkan Hagia Sofia, då så stora byggnader inte 
fanns i Norden. Tydligen blev i sin tur den bysantinske 
Kejsaren, som styrde över dagens Turkiet, Grekland, 
Bulgarien och södra Italien, imponerad av de långa, 
blonda och ofta tatuerade vikingarna då kejsaren kom 
att anställa ett flertal i sin armé och livgarde. 

Två runinskrifter är kända från Hagia Sofias 
balustrader. De anses varit gjorda av vikingar i Kej-
sarens tjänst. Den första upptäcktes så sent som år 
1964 (Elisabeth Svärdström). Men inskriptionen bör 
ha setts av många besökare under århundranderna 
som passerat, men ingen har väl kunnat tyda om det 
var en text, eller bara klotter.

Av inskriptionen är bara delar av förnamnet 
på vikingen med namnet ”Halvdan” läsligt. Att 
övriga runor är oläsliga kan bero på att Halvdan bara 

kunde stava till sitt namn! De andra 
runtecknen är kanske bara utfyllnad 
för att Halvdan ville framstå som att 
han behärskade skrivkonsten, och fick 
på så vis en längre skrift! På samma 
balustrad upptäcktes ytterligare en 
ofullständig runiskription 1975. Det 
har tolkats att det står ”Arik eller Are”, 
gjorde dessa runor. (Folke Högberg.) 

En senare tolkning gjord är att det  ”Arni”, det vill säga 
Arne, vilket idag anses vara den rätta tolkningen. 

Det förekom naturligtvis att vikingar från 
Östersjökusten for västerut, vilket även om-
nämns på dessa sex runstenar i Nyköpingstrakten. 
Några exempel:
Nykyrka: ”Sverre blev död i England”. 
Råby: ”Skärder blev död i England”. 
Runtuna: ”Torbjörn har länge varit västerut”.
Spånga: ”Gudmar ligger västerut jordad”.
Aspa: ”Öbber åkte västerut i England besökt borgar 
i Saxland”.

Källor:
Svenska Runstenar, Sörmland.
Havets härskare. Kim Jardar.
Wikipedia – Haga Sofias runinskrifter.

Arne Andersson 
berättar om 

historier och minnen 
från sin barndom 
och uppväxten i 

Nyköping.

arnexandersson@
gmail.comDen två meter höga ”Bautastenen” vid Skresta.

”Stenen står efter Håsten reste den fadern själv 
efter sin döde son Stenulf”.
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/Kerstin

”Det finns ingen sanning 
- det finns bara åsikter”

Kerstin är Magazinets fristående krönikör som tar upp samtida frågor och problem, 
stort som smått, allvar som humor. Eventuella åsikter som uttrycks i texten är med 

det sagt krönikörens egna, och delas inte nödvändigtvis av Magazinet.

November månad är, enligt min åsikt, årets kanske mest underskattade 
månad. Även om det är i månaden innan som omställningen till vintertid sker så 
är det lite som att oktober, med sin guldgula prakt, liksom kommer undan med 
det faktumet och istället skyfflar över allt elände på november. Liksom oktober har 
årets faktiskt mörkaste månad – december – fått lite utav ett fripass på grund av 
julens varma färger och den lilla, lilla chans att det faktiskt kan komma snö som 
lättar upp det hela. November, däremot, är månaden där mittemellan som både 
bildligt och bokstavligt har blivit synonymt med det grå-brun-dassiga. Men som 
sagt, jag personligen gillar november. 

Jag vet att min åsikt inte delas av särskilt många, och jag har förvisso 
stor respekt för dem som på allvar mår dåligt av mörkret. Det är lätt att förstå 
att november inte är just deras favoritmånad. Jag har fått höra både en och två 
gånger att min åsikt är konstig. Och det är väl okej, så länge jag faktiskt får behålla 
min åsikt. Jag respekterar din åsikt om min åsikt. Det är överhuvudtaget intressant 
med delade åsikter. Oliktänkande är på många vis det som för världen framåt – för 
utan ifrågasättande skulle utvecklingen stanna av. Åsikter går ofta hand i hand med 
känslor och inte sällan en djup tro och övertygelse om att just min åsikt är den 
enda rätta. Att den egna åsikten är det som kallas sanning.

Det är få sanningar som är absoluta, ens med vetenskapliga belägg. Mer 
korrekt är väl att säga att något möjligen kan vara sant tills vi vet bättre. Jag tror 
det var Hjalmar Söderberg som myntade uttrycket som jag lånat till krönikans rubr-
ik, och jag tycker faktiskt inte att den tanken är så tokig. Kanske kan det tankesät-
tet hjälpa oss i hur vi tänker om andra människors uppfattningar. Dock så finns det 
givetvis många fall där någras åsikter är mer kvalificerade än andras, och därmed 
bör ses som sanning. Alltså såna som vi kallar experter.

För vi lever ju i en tid när det fria ordet har en spridning utan dess like. Tack 
vare sociala medier kan vi idag uttrycka våra åsikter inom allt ifrån politiska frågor 
och barnuppfostran till dokusåpor och kändisskvaller. På sociala medier verkar alla 
ha sanningen på sin sida. Och visst är det lättare att säga vad man tycker när man 
inte behöver stå ansikte mot ansikte med den man debatterar mot. Man behöver inte 
ens ange sitt riktiga namn (även om de flesta troll är mer spårbara än de verkar tro).

Att internet och sociala medier finns borde ju vara en lycka nu när en 
pandemi råder. Toppen, nu är det minsann inga problem att nå ut med informa-
tion! Problemet ligger väl snarare i att ingen har problem att nå ut, vilket gör att 
budskap från myndigheterna blandas och ges med budskap från såväl utomstå-
ende vetenskapsmän och läkare som hobbyexperter. Alla anser de sig sitta på en 
sanning om hur man ska agera i, vad som faktiskt är, en global kris. Inte blir det 
bättre av att myndigheterna använder sig av ord som ”bör” istället för ”måste”, 
vilket lämnar en hel del tolkningsutrymme för gemene man. Det öppnar upp för 
åsikter och medföljande ”sanningar” åt både höger och vänster, vilket givetvis verkar 
splittrande. Något som är mycket olyckligt i pandemitider då vi istället borde samlas.

Ett annat hett ämne där många delade åsikter råder är historia. Sånt som 
hände för längesedan. Jag älskar historia, och har gjort så ända sedan jag var liten. 

Ärligt talat är jag en riktig historianörd – och jag använder benämningen med både 
glädje och stolthet. Som barn besökte jag hellre Naturhistoriska riksmuseet än Gröna 
Lund, och som vuxen har jag studerat historia på universitetsnivå bara för mitt eget 
höga nöje. Jag tycker att det är fascinerande att bevista en plats där historiens 
vingslag är extra tydliga. Sörmlands alla slott och herresäten är ren mumma och för 
mig en outtömlig källa till historiska skatter. Jag vet egentligen inte exakt vad fascina-
tionen ligger i, men jag tror att det har att göra med en nyfikenhet kring hur livet var 
förr och hur alla dessa historiska berömdheter faktiskt var som personer. 

För det är ju en sak att kunna bevisa att någon levde, en helt annan att 
bevisa hur de betedde sig och vad de tänkte. Där blir sanning till åsikt, och 
åsikterna kan glida isär beroende på vilka bevis som tolkas samt hur de tolkas. 
Jag skulle vilja påstå att just möjligheten att tolka olika och kunna debattera olika 
scenarion är en av historians styrkor. Det är det som gör att det blir intressant på 
allvar och som håller de historiska karaktärerna vid liv långt efter deras död.

Det är också denna tolkningsmöjlighet som ger historia en given plats 
i populärkulturen. Under hösten har till exempel TV-serien Drottningarna, där 
skådespelare visar upp olika sidor av Sveriges tidigare drottningar och potentiella 
scener ur deras liv, har varit väldigt uppskattad hos publiken. Serien har spelats 
in på en rad historiska platser i Sverige, däribland Nyköpingshus. I programmet 
medverkar ett flertal experter – bland annat den eminente historikern David Lindén, 
uppvuxen i Nyköping, vars ivriga och medryckande entusiasm för svunna tider 
och karaktärer alltid är en ren fröjd för en historianörd. Serien har dock fått en del 
kritik. Upprörda röster har höjts från andra experter som anser att det som sänts 
är vilseledande och till och med historieförfalskning. Vilket väl egentligen bara har 
gett programmet mer uppmärksamhet. 

Själv har jag med stort nöje följt med i drottningarnas berättelser i TV-
rutan, och vad som är extra roligt är att jag vet att många andra, vars intresse 
för historia egentligen är obefintligt, har gjort detsamma. Jag är helt övertygad 
om att Karin Månsdotter och kompani har fått ett helt koppel av nya fans den 
här hösten tack vare TV-serien. Nykläckta historianördar, som med all säkerhet 
kommer fortsätta att intresseras av sånt som skett för längesen. TV4 har till och 
med publicerat en lista med böcker om varje drottning i serien på sin hemsida, 
och därmed gjort det lätt för tittarna att hitta fler källor 
kring karaktärerna. Det bör väl ändå vara en vinst för 
både historia som ämne såväl som historikerna, 
oense eller ej? Det är i alla fall min åsikt.
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

Boka ett hembesök med vår 
lokala projektledare på: 
020-78 00 00  |  www.morups.se

INBROTTS- 
KLASSAD DÖRR 

PÅ KÖPET!

36  
månader 
räntefritt

**

Fönster för 
svenska förhållanden.

Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrust-
ningen moderniserats flera gånger sedan starten är hantverks-
skickligheten lika viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit 
traditionen och tidigare generationers erfarenhet till sig och tillver-
kar idag ett fönster av mycket hög kvalitet. Utrustat med lågt u-vär-
de, inbrottsskydd och kondensskyddat glas som standard. Fönster 
som monteras på plats hos dig av Morups egna skickliga hantver-
kare i runt om i Sverige.

* Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster har likadan utrustning som godkända enluftsfönster. 
** Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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galleriaaxet 
vasterport

galleriaaxetnykoping 
vasterport

galleriaaxet.se 
vasterport.com

Home DesignHome Design

Vill du ha hjälp med
skräddarsydda gardiner?

Boka ett kostnadsfritt hembesök för
förslag & måttagning.

Ateljé & butik: Ö. Storgatan 18, Nyköping

Gardiner - Möbler - Inredning - DIY
Tyg - Färg - Tapet

Har du en möbel som
behöver en make-over?

Boka en ”måla med mig-kurs”.
Måla om en möbel eller gör en

tavla i acrylic pouring.
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16 dagar - Stoppa våld mot kvinnor
25 november - 10 december
Internationella dagen mot kvinnovåld är den 25 november, som 
kallas ”the Orange day” för att tydligt synliggöra problemet med 
våld mot kvinnor.

Vid den här tiden på året gör Zontaklubbar från norr till söder 
gemensam sak för att på olika sätt ge röst för kvinnors rätt till 
ett liv fritt från våld.

Slutdatum 10 december samman-
faller med Internationella dagen 
för mänskliga rättigheter. Dagen 
instiftades 1950 och valdes för 
att hedra FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna som 
antogs av FN:s generalförsamling 
10 december 1948.

I Nyköping och Oxelösund symbo-
liseras kampanjen ”16 dagar mot 
könsrelaterat våld” på olika sätt. 
I Oxelösund belyses exempelvis 
Ståltheten och S:t Botvids kyrka 
med orange ljus och i Nyköping 
placeras 152 par orange damskor 
på stadshustrappan, vilket symbo-
liserar antalet polisanmälda brott 
mot kvinnor i Nyköping 2019 enligt 
BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). 

Zonta startades 8 november 1919 
i USA, organisationen har idag 
omkring 28 000 medlemmar i 66 

länder. I Nyköping och Oxelösund 
finns två zontaklubbar som tillsam-
mans har cirka 80 medlemmar. 

Tillsammans verkar medlemmarna 
världen över för att skapa en värld 
fri från våld mot kvinnor och flickor 
och tillsammans säger man nej till 
barnäktenskap.

- Vi menar att alla kvinnor ska leva 
ett liv utan risk för våld, hot eller 
trakasserier. Barn ska inte kunna 
ingå äktenskap före myndighets-
dagen eller mot sin vilja. I många 
länder, även i Sverige, berövas 
flickor sin barndom och sitt själv-
bestämmande och förlorar sin rätt 
till utbildning och ett värdigt liv, 
säger Birgitta Harvyl och Catharina 
Frändberg från Zonta i Nyköping 
och Oxelösund.

Som en symbol för kampanjen ”16 dagar - Stoppa våld mot 
kvinnor” belyses ”Ståltheten” i Oxelösund med orange ljus och på 
Stadshustrappan i Nyköping placeras 152 orange damskor ut.

Huskurage är en våldspreventiv 
metod med syfte att förebygga 
och förhindra våld i nära relation.

Kustbostäder i Oxelösund har 
infört metoden.

Läs mer på huskurage.se

Kvinno- och tjejjouren Mira är 
en ideell organisation som finns 
för dig som upplevt våld eller på 
annat sätt mår dåligt.

Kontakt:
kontakt@kvinnojourenmira.se 
eller jour@tjejjourenmira.se
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Coronavirusets spridning på-
verkar oss alla – på olika vis. En 
del familjer har blivit direkt drab-
bade och hamnat i en svårare 
ekonomisk situation. 

– Det är fler som hör av sig till 
oss nu än tidigare. Många har 
förlorat sina extrajobb. Många 
har fått vara hemma mer för 
vård av barn. Många har blivit 
korttids-permitterade. Männis-
kors inkomster har helt enkelt 
minskat, säger Sarah Blomberg.

Den som inte har egna  pengar 
eller andra tillgångar kan ansö-
ka om ekonomiskt bistånd hos 
kommunen. 

– Många som hör av sig till oss 
har redan ansökt om ekonomiskt 
bistånd. De väntar på besked 
och behöver akut hjälp, vilket 
vi inte ger – eftersom vi vill vara 
ett komplement till kommunen 
och inte ta över ansvaret som är 
deras. Däremot kan behövande 
barnfamiljer ansöka om ett bi-
drag ur insamlingen som Nykö-
pings församling nu startat. 

Vill du bidra till insamlingen? 

Swisha valfri summa till försam-
lingens diakonikassa på 123 199 
5299.

– Många privatpersoner vill 
vara med och bidra – fram-
för allt i samband med jul. Jag 
tror att många företag också 
vill hjälpa till. Tillsammans kan 
vi göra en insats för behövande 
familjer i Nyköping. Varför inte 
ge ett bidrag i stället för en tra-
ditionell julgåva till de anställda?

Vill ditt företag bidra till insam-
lingen? Kontakta Sarah Blomberg 
så ser hon till så att företaget syn-
liggörs i ett  inlägg på Nyköpings 
församlings Face book-sida.

Vill du ansöka om ett bidrag ur 
insamlingen? I familjen ska det 
finnas ett eller flera barn som är 
under 18 år. Ansökan görs ge-
nom att fylla i och skicka in en 
blankett senast den 7 decem-
ber. Blanketten finns på Nykö-
pings församlings hemsida www.
svenskakyrkan.se/nykoping. 

– Om du behöver hjälp att 
fylla i blanketten så kan du höra 
av dig till mig, hälsar Sarah. 

För pengarna som samlas in 
kommer Nyköpings församling 
att köpa presentkort, som delas 
ut till beviljade familjer i mitten 
av december. 

– Alla familjer som beviljas 
hjälp kommer att få presentkort 
på livsmedel, så att de kan köpa 
mat. Och så får de – beroende 
på önskemål och ålder på bar-

nen – presentkort på antingen 
kläder eller leksak, berättar  
Sarah Blomberg. 

Fotnot: Den som beviljats bi-
drag ur ”Svedelius minnes- och 
hjälpstiftelse” – som Nyköpings 
församling handlägger – kom-
mer inte att beviljas bidrag ur 
julinsamlingen.

"Tillsammans kan vi gö        ra skillnad"
TEXT MALÉN ENEBERG   

Coronaviruset har slagit hårt mot många  
människor, inte minst ekonomiskt.  
– Vi ser att behovet är större i år, säger Sarah 
Blomberg i Nyköpings församling. Nu har  
församlingen för första gången startat en in-
samling inför jul. Pengarna ska gå till  
behövande familjer i Nyköping. 

”Hjälp barn i Nyköping få varma kläder”

Scanna QR-
koden för att 
swisha ett bidrag  
till Diakoni-
kassan.

Overaller, skor, mössor och vantar… 
Har du överblivna vinterkläder – 

som är i bra skick – till barn? Då är 
du välkommen att lämna kläderna 
till Nyköpings församling. 

– Många i Nyköping är i behov av 
kläder till sina barn. Efter renove-
ringen av Mariagården kan Nykö-
pings församling äntligen vara län-
ken mellan givare och behövande 
igen, säger Sarah Blomberg.

Är du i behov av vinterkläder till 
dina barn? Kontakta Sarah Blom-
berg för att komma överens om en 
tid då du kan komma och välja en 
uppsättning.

Så kontaktar du Sarah Blomberg: 
Via telefon: 0155-751 29
Via epost: sarah.blomberg@
svenskakyrkan.se



Nr10 MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2020      17

Coronavirusets spridning på-
verkar oss alla – på olika vis. En 
del familjer har blivit direkt drab-
bade och hamnat i en svårare 
ekonomisk situation. 

– Det är fler som hör av sig till 
oss nu än tidigare. Många har 
förlorat sina extrajobb. Många 
har fått vara hemma mer för 
vård av barn. Många har blivit 
korttids-permitterade. Männis-
kors inkomster har helt enkelt 
minskat, säger Sarah Blomberg.

Den som inte har egna  pengar 
eller andra tillgångar kan ansö-
ka om ekonomiskt bistånd hos 
kommunen. 

– Många som hör av sig till oss 
har redan ansökt om ekonomiskt 
bistånd. De väntar på besked 
och behöver akut hjälp, vilket 
vi inte ger – eftersom vi vill vara 
ett komplement till kommunen 
och inte ta över ansvaret som är 
deras. Däremot kan behövande 
barnfamiljer ansöka om ett bi-
drag ur insamlingen som Nykö-
pings församling nu startat. 

Vill du bidra till insamlingen? 

Swisha valfri summa till försam-
lingens diakonikassa på 123 199 
5299.

– Många privatpersoner vill 
vara med och bidra – fram-
för allt i samband med jul. Jag 
tror att många företag också 
vill hjälpa till. Tillsammans kan 
vi göra en insats för behövande 
familjer i Nyköping. Varför inte 
ge ett bidrag i stället för en tra-
ditionell julgåva till de anställda?

Vill ditt företag bidra till insam-
lingen? Kontakta Sarah Blomberg 
så ser hon till så att företaget syn-
liggörs i ett  inlägg på Nyköpings 
församlings Face book-sida.

Vill du ansöka om ett bidrag ur 
insamlingen? I familjen ska det 
finnas ett eller flera barn som är 
under 18 år. Ansökan görs ge-
nom att fylla i och skicka in en 
blankett senast den 7 decem-
ber. Blanketten finns på Nykö-
pings församlings hemsida www.
svenskakyrkan.se/nykoping. 

– Om du behöver hjälp att 
fylla i blanketten så kan du höra 
av dig till mig, hälsar Sarah. 

För pengarna som samlas in 
kommer Nyköpings församling 
att köpa presentkort, som delas 
ut till beviljade familjer i mitten 
av december. 

– Alla familjer som beviljas 
hjälp kommer att få presentkort 
på livsmedel, så att de kan köpa 
mat. Och så får de – beroende 
på önskemål och ålder på bar-

nen – presentkort på antingen 
kläder eller leksak, berättar  
Sarah Blomberg. 

Fotnot: Den som beviljats bi-
drag ur ”Svedelius minnes- och 
hjälpstiftelse” – som Nyköpings 
församling handlägger – kom-
mer inte att beviljas bidrag ur 
julinsamlingen.

"Tillsammans kan vi gö        ra skillnad"
TEXT MALÉN ENEBERG   

Coronaviruset har slagit hårt mot många  
människor, inte minst ekonomiskt.  
– Vi ser att behovet är större i år, säger Sarah 
Blomberg i Nyköpings församling. Nu har  
församlingen för första gången startat en in-
samling inför jul. Pengarna ska gå till  
behövande familjer i Nyköping. 

”Hjälp barn i Nyköping få varma kläder”

Scanna QR-
koden för att 
swisha ett bidrag  
till Diakoni-
kassan.

Overaller, skor, mössor och vantar… 
Har du överblivna vinterkläder – 

som är i bra skick – till barn? Då är 
du välkommen att lämna kläderna 
till Nyköpings församling. 

– Många i Nyköping är i behov av 
kläder till sina barn. Efter renove-
ringen av Mariagården kan Nykö-
pings församling äntligen vara län-
ken mellan givare och behövande 
igen, säger Sarah Blomberg.

Är du i behov av vinterkläder till 
dina barn? Kontakta Sarah Blom-
berg för att komma överens om en 
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Gäller så länge lagret räcker.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!
A+/A++

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
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A++/A+++
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4,6/8,5
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4,4/6,3 kW
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22–42 dB
Ljudnivå inne
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Effektivt elektriskt  bakteridödande filter
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Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

ELINSTALLATION 
OCH SERVICE
Du vet väl att vi har elektriker 
och service montörer måndag–
fredag 07.00–16.00 i både 
Nyköping  och Oxelösund
Ring 306 20 för hjälp!

Fuji Electric RSG-09  
KMCB/ROG-09 KMCBN
Fuji värmepumpar är  
speciellt tillverkad för  
vårt nordiska klimat och  
har en mycket hög  
värmekapacitet ända ner  
till -30°C.

 Vi installerar med egen montör. Kontakta Kent 0155-30623 så hjälper han er i värmepumpsdjungeln

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
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4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!
A+/A++

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

        

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!
A+/A++ 

Energiklass  
värme/kyla

4,0/6,8 
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW 
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB 
Ljudnivå inne

A++/A+++ 
Energiklass  
värme/kyla

4,6/8,5 
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW 
Max kyl-/värme- 

kapacitet

22–42 dB 
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!
A+/A++

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!
A+/A++

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

        

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!

5 års  
garanti!

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!
A+/A++

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!
A+/A++

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

INSTALLATION OCH SERVICE
Torggatan 19, OXELÖSUND

0155-306 20

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!
A+/A++

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump – din nya ”spargris”!
A+/A++

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

INSTALLATION OCH SERVICE
Torggatan 19, OXELÖSUND

0155-306 20



Nr 10 MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2020      19

BlomsterDesign 

Lindqvist Gummiverkstad
Oxelösund Est;1959

20%

Gäller tom 31/5 2020. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

på ett köp i butik (avser befintligt sortiment)

10%
på arbetskostnaden vid ett verkstadarbete

AAnnddeerrssssoonnss  
HHeemmeelleekkttrroonniikk  AABB

Glasögonmagasinet
Optikkällaren

OX E LÖ S U N D

0155-45 10 00 • Järntorget, Oxelösund
 www.cykelonyckel.se

Vi har lås, 
nycklar & larm 
till båten och 

sommarstugan.

Välkommen!

ONE MORE TIME

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

25 % 
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l.20 % för dig som inte är medlem
Gäller utvalda kosttillskott.

Rek. pris 69-329:-

Apoteket Ejdern

25 %
20 % för dig som inte är medlem
Gäller utvalda kosttillskott.

Rek. pris 69-329:-
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20% för dig som inte är medlem 
Gäller utvalda kosttillskott. Rek. pris 69-329:-

vid köp av 2

Bli medlem 
i dag !

vid köp av 2
Bli medlem

i dag!

Kundklubben

OXELÖSUNDS CENTRUMFÖRENING 

Hos oss får du personlig service och kan handla efter gällande restriktioner
Stor parkering med fria P-platser och gott om utrymme gör det lätt att hålla avstånd

Handla lokalt!
- nu viktigare än någonsin
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Historiska bilder från Oxelösund

Vägar till Oxelösund

Källa: Oxelösundsarkivet www.koordinaten.se

Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund, eller mer information 

om befintliga bilder i arkivet. Välkommen att kontakta oss! 

Telefon: 0155-383 52 E-post: eva.sundberg@oxelosund.se 

Vy över Dalgångsområ-
det före motorvägens 
tillkomst.

Femörevägen löper 
snett genom bilden och 
Björntorpsvägen syns till 
höger.

Fotograf: AB Flygtrafik, 
Dals Långed. År: 1965

Norr om Stavstugan i skogen mot motorvägen syns rester av Gamla Ny-
köpingsvägen. Gatstenarna är borta men vägens cementkanter finns kvar. 
Vägbanans bredd var fem meter. Landsvägen både rätades ut och breddades i 
samband med stensättningen 1933. Källa och foto: Olle Brennius. År: 2012

Motorvägsbygget vid 
Torpsområdet. Till höger 
skymtar gamla vägen. I 
bakgrunden syns Aspa 
bron och den stod klart 
hösten 1967.

Motorvägen byggdes i 
två etapper. Den första, 
från hamnbron i Oxe-
lösund och lite mer än 
halvvägs till Nyköping, 
invigdes fredag 1 december 1967 klockan 11.30. Andra etappen invigdes 
måndag 20 oktober 1969.

Källor: SN och Folket. Fotograf: okänd

Skyltbyte vid motorvägen år 1982. Fotograf: okänd

Den gamla landsvägen. Bilden tagen 
nära Dalgångens koloniområde.
I bakgrunden syns cykelbron Frö-
säng - Ekbacken.

Vägen byggdes mellan åren 1858-63, projektledare och initiativtagare var 
fabrikör Abraham Löwenius från Nyköping. Han var sin tids ”kommunalråd”
och storpamp, uppgifter finns att han även var riksdagsman. När nya motor-
vägen byggdes försvann stora delar av Abraham Löwenius väg.

Fotograf: Lars Henriksson. År: Okänt

Sädesskylar vid gården Lövgölet i 
februari månad 1953. Lövgölet låg 
där idag motorvägen går fram, mel-
lan Aspaleden och Vivestaavfarten.

Fotograf: Göte Lindberg
År: 1953 februari
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Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00 • Lör 10.00-15-00
Smarteyes Nyköping

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

En annorlunda syn på glasögon

JUST NU: 3 FÖR 2

VARMT
VÄLKOMMEN

IN TILL OSS!

VÄRDEKUPONG
Fri Synundersökning, värde 400:- 

Gäller t.o.m. 2021-01-01 
Kan kombineras med andra kampanjer

Just nu är vårt prenumerationserbjudande  
extra förmånligt. Prenumerera på två par  
glasögon, så får du ett tredje par på köpet.  
Det kan till exempel vara smart om du  
behöver ett extra par för läsning, ett par  
solglasögon slipade i din styrka eller helt  

enkelt ett extra par i en annan stil.

Vi ses på  Jogersö!
www.nyakallan.nu  •  070-009 23 82

LUNCH 
Måndag till fredag 11–15

Klassiskt 
svenskt julbord  

i december  
på Nya Källan

Hemgjorda och egenrökta klassiker 
gjorda med kärlek

                 295 krBOKA
BORD

Nu är det dags att boka annons till 2021!

Varmt välkommen att 
kontakta mig gällande 

annons i gratistidningen
Magazinet under 2021!

Peter Pettersson
Säljare

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

NETTOPRISER PÅ VINTERDÄCKNETTOPRISER PÅ VINTERDÄCK

Norrköpingsv 2, Nyköping
0155-21 90 51  •  070-310 18 28

Monterat & balanserat
           13” från   675:-
          14” från    740:-
          15” från    785:-
          16” från    840:-
          17” från 1 040:-

BILTVÄTT
PÅ KÖPET*

*vid köp av 4 däck 

medföljer en 

biltvätt nr 1–3
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Inställt!

Ljus & Värme - ett arrangemang av Centrumföreningen i Oxelösund i samarbete med 
Kultur & Fritid, Oxelösunds kommun samt Svenska Kyrkan i Oxelösund

Konsert i S:t Botvids Kyrka
Lördag 28 november 16.00 och 18.00. Entré 200:- + serviceavgift.

Hela entréintäkten går till Räddningsplankan. Begränsat antal platser.

Biljetter: visitoxelosund.se eller ICA Kvantum, Förbutiken.

´

ljus &
värme

Lördag  
29 november!
Välkommen till en trevlig dag 

med mycket julstämning på 

Järntorget i Oxelösund  

10.00-16.00.

På scenen 13.00-16.00

Ola 

Sandra Dahlberg 

E.L.D.A.-gruppen 

Modevisning 

Allsång och luciatåg 

Tårtutlottning 

Fyrverkerier

Dessutom under dagen 

isskulptör • tävlingar • godisregn 

julpyssel på Koordinaten  

utställningar • erbjudanden från 

butikerna och mycket mer…

Program/sånghäfte för dagen hittar  

du  veckan innan på ICA Kvantum,  

Centrum handlarna, Koordinaten eller på  

www.oxeloenergi.se

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

Ljus & Värme - ett arrangemang av Centrumföreningen i Oxelösund  

Välkommen till en trevlig dag med 
mycket julstämning på Järntorget 
i Oxelösund 10.00-15.00

Julmarknad med kvalitets-
knallar, hantverkare och lotterier.

Elever från Oxelösunds Musikskola 
underhåller på Koordinaten, 12.00.

Besök av Jultomten och 
TomteNisse. 

Godis till alla barn som skriver sin önskelista 
hos Jultomten och TomteNisse. 

Ringlekar med Oxelö Gille, 11.00. 
Julgodis till alla dansande barn.

11.00 Oxelösundssalongen invigs på 
Koordinaten

Tomtetåget går tre turer mellan 
Oxelösund-Nyköping. Läs mer på fsjv.se

ICA paketlotteri.

Hantverkare, julpyssel, ljusstöpning 
i Koordinaten.

13.00 Vad du såg – ett dansverk med projektet 
Dansa Oxelösund. Eventsalen, Koordinaten.

Workshop knyppling i Koordinaten.

Lions Loppmarknad och korvförsäljning.

Insamling till Räddningsplankan.

Eken tänds 15.00.

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

Lördag 1 december

S:t Botvids Kyrka 
Lördag 1 december, 18.00

Julmarknad med kvalitets-
knallar, hantverkare och lotterier.✶
Elever från Oxelösunds Musikskola 
underhåller på Koordinaten, 12.00.✶
Besök av Jultomten och 
TomteNisse. ✶
Godis till alla barn som skriver sin önskelista 
hos Jultomten och TomteNisse. ✶
Ringlekar med Oxelö Gille, 11.00. 
Julgodis till alla dansande barn.✶
11.00 Oxelösundssalongen invigs på 
Koordinaten✶
Tomtetåget går tre turer mellan 
Oxelösund-Nyköping. Läs mer på fsjv.se✶
ICA paketlotteri.✶
Hantverkare, julpyssel, ljusstöpning 
i Koordinaten.✶
13.00 Vad du såg – ett dansverk med projektet 
Dansa Oxelösund. Eventsalen, Koordinaten.✶
Workshop knyppling i Koordinaten.✶

Patrik Isaksson

Martina Dahlström

Entré 150 kronor + serviceavgift
Biljetter: visitoxelosund.se
Förbutiken ICA Kvantum

Halva entréintäkten går till 
Räddningsplankan

Lions Loppmarknad och korvförsäljning.✶
Insamling till Räddningsplankan.✶
Eken tänds 15.00.✶

Ljus & Värme.indd   1 2018-11-13   21:52

Räddningsplankan

Räddningsplankan är den hjälpkassa 
som människor boende i Oxelösunds 
församling kan ansöka pengar ur, om 
man be� nner sig i en ekonomiskt utsatt 
situation. Man kan ansöka vid två till-
fällen under året, inför sommar och jul.

Pengarna som vi kan fördela är skänkta 
gåvor och kollekter från både privat-
personer, företag och föreningar. 

Det här är ett annorlunda år pga Covid19. 
För utdelningen till jul innebär det att vi 
inte har mycket pengar att fördela. Gåvor 
och insamlingar har i princip inte fyllt på 
hjälpkassan sedan mars månad, samtidigt 
vet vi att behoven har ökat. 

Därför går vi nu ut med en vädjan till dem 
som har möjlighet att bidra inför jul – 
skänk ett bidrag till Räddningsplankan, 
det kommer att göra skillnad! 

Vi behöver gåvorna senast 31 november 
för att kunna fördela dem till jul.

Vill ni skänka pengar till Räddnings-
plankan så sätt in gåvan på:
Oxelösunds församlings bankgirokonto 
450-5392, eller  swish:  123 513 9738              
märk med Räddningsplankan.

Med vänliga hälsningar 
Mattias Bähr, kyrkoherde
Eva Henriksson, diakon

På grund av det rådande läget kring Covid 19 har vi tvingats 
ställa in årets Ljus & Värme med konserterna i S:t Botvids kyrka.

Även ”Återklappen” ställs in. Vi uppmanar alla som har möjlighet,
att skänka en summa till Räddningsplankan. Swish eller via 
bankgiro, se texten om Räddningsplankan till höger på den här sidan.

Återköp av biljetter till konserten görs på respektive inköpsställe. 
Web-biljetter återköpes på Koordinaten i Oxelösund.

Återklappen
Skänk fräscha barnsaker - kom 
sedan och köp ”nygamla” julklappar.
Delad glädje - dubbel glädje!

Lämning av dina saker kan ske måndag 
23 november till fredag 27 november 
08.00-16.00 till expeditionen, S:t Botvids 
kyrka. Handla dina ”nygamla” julklappar 
lördag 28 november mellan 10.00-14.00 
i Församlingshemmet vid S:t Botvids kyrka.

Inställt!

Inställt!
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Maj blev vinnare av elcykeln i 
Hållbarhetsjakten

ANNONS

Sista chansen - anslut dig till stadsnätet för 14 000 kr 
Beställ senast 31 december för att få din anslutning till årets pris.
Från första januari höjs priset till 17 500 kr.

Med fiber från stadsnätet kan alla i familjen surfa, streama film och spela onlinespel samtidigt.
Och det går att dra nytta av smarta tjänster för det uppkopplade hemmet. Du kan jobba på 
distans och vara trygg med att kapaciteten räcker till. Sånt som underlättar din vardag.

Läs mer om stadsnätets fördelar på oxeloenergi.se
Där hittar du även alla tjänsteleverantörer du kan välja mellan efter att din anslutning är klar.

Har du frågor kontakta oss på telefon 0155-388 40.

Närmare 300 personer deltog i 
Oxelö Energis tävling Hållbar-
hetsjakten som pågick under 
oktober. Oxelösundarna visade 
sig vara bra på att göra insatser 
för en hållbar livsstil, som att 
laga mat på rester, handla åter-
brukat eller laga något istället för 
att köpa nytt.

Den som testade sitt klimatavtryck 
på climatehero.se hade möjlighe-
ten att vinna en elcykel. En som 
tog chansen var Maj Rodrick, en 
välkänd oxelösundsprofil från 
Musikskolan som också blev den 
glada vinnaren.

Genomsnittssvensken har ett 
klimatavtryck på 10 ton CO2 per år 
och världssnittet är idag 5 ton CO2 
per år. Men för att avvärja klimat-
hotet behöver vi få ner snittet till 
under 2 ton per person.

Maj låg bättre till än genomsnittet 
vad gäller koldioxidutsläpp, mycket 

tack vare att hon har en klimatsmart 
värmekälla till sin bostad, hon flyger 
inte heller långflyg utanför Europa 
och har en bil som är bränslesnål. 
Men framförallt är hon bra på att 
bekämpa matsvinn och undviker 
även palmolja som orsakar skövling 
av regnskogen. Hon blev även 
en av våra återvinningsstjärnor 
eftersom hon är en eldsjäl som gör 
sitt yttersta för att återvinna allting 
korrekt.

Vad fick du för nya insikter när du 
testade ditt Klimatavtryck, Maj?

- Nytt för mig var det där med 
klimatkompensation, så det var ju 
något att fundera vidare på. Det är 
ju ett smart sätt att ta ansvar för de 
utsläpp vi orsakar.

Är du Klimathjälte, Klimatfifflare, 
Klimatkompis eller Klimatbov? 
Testa ditt eget klimatavtryck på 
climatehero.se och se vad du kan 
göra för att bidra till en hållbar värld.

Vi deltog också i Hållbarhetsjakten och vann 
varsin ekologisk matkasse värd 500 kronor

Julia Thunberg
Siv Holmsten Sjöström
Ulla Nilsson
Yvonne Idebom

Ann Engstrand
Annelie Fröjd
Gun-Britt Persson
Håkan Berg

Maj Rodrick, en värdig vinnare i Hållbarhetsjakten.
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Gudstjänster

Räddningsplankan 
Två gånger om året – till jul 
och inför sommaren – hjälper 
Räddningsplankan i Oxelösund 
människor i trångmål.

Räddningsplankan är en hjälp-
kassa som människor i Oxelösund 
kan söka pengar från om man 
befinner sig i en ekonomiskt 
utsatt situation. Kyrkoherde 
Mattias Bähr och diakon Eva 
Henriksson berättar över en fika 
om läget inför julen 2020.

– Just nu går vi ut med en vädjan 
till alla som har möjlighet att 
bidra inför julen. Ett bidrag till 
Räddningsplankan behövs och 
kommer att göra skillnad, säger 
Eva Henriksson.

Pengarna kommer från gåvor 
som skänkts vid kollekter i 
kyrkan, liksom från företag och 
föreningar och privatpersoner.

Förra året kunde man hjälpa 60 
hushåll som fick en summa 
pengar insatta på sitt konto. 

– Det handlar om värdighet, att 
kunna fira jul som de flesta andra, 
köpa en gran, julklappar till bar-
nen och litet julmat, fastän man är 
i en ekonomiskt svår situation. Vi 
råkar alla ut för svårigheter någon 
gång under ett långt liv, förklarar 
Eva Henriksson. 

Biståndet föregås alltid av ett 
personligt möte med en av 
diakonerna. Tillsammans med 

den sökande fylls ansökan i och 
behandlas sedan av Oxelösunds 
församling. 

Ungefär hälften av det som delas 
ut går till barnfamiljer och den 
andra hälften ges till ensam-
levande vuxna.

Eva Henriksson har hittat ett citat 
av Lars Björklund som hon tycker 
passar perfekt på Räddningsplan-
kan och vad den går ut på:

”Sjukdom och utsatthet är en 
del av livet och det växlar genom 
våra liv, vilka av oss som är utsat-
ta och befinner sig i en situation 
där man behöver ta emot eller 
kan ge hjälp”.

Mattias Bähr fyller i:
– Att vara kyrka är att både ta 
emot och att ge. Att dela med 
sig ger glädje och samhörig-
het, det är en del av att vara 
människa.

Kyrkoherden vill även betona 
att kyrkans hjälp inte bara be-
höver handla om pengar. 
– Vi kan erbjuda en gemenskap 
också, en tillhörighet för den 
som önskar.

Bo Höglander

Fotnot: Sista ansökningsdag i år är 
4 december

22/11 Gudstjänst - kl 11.00 – Domssöndagen Ole Kristian Skadberg, 

Maria Rasmussen, Eva Henriksson. 

29/11 Gudstjänst kl 11.00 – Första advent Mattias Bähr, Irina Söderberg, 

Gunilla Östberg. Kyrkokören och Bo Strid, trumpet medverkar. 

6/12 Gudstjänst - kl 11.00 – Andra advent. Ole Kristian Skadberg, Maria 

Rasmussen, Gunilla Östberg.  

9/12 Morgonandakt kl 8.30. Mattias Bähr, Maria Rasmussen. 

13/12 Gudstjänst - kl 11.00 – Tredje advent. Jukka Laari, Irina Söderberg, 

Eva Henriksson. Tribus vox medverkar. 

20/12 Gudstjänst kl 11.00 – Fjärde advent. Mattias Bähr, Maria 

Rasmussen, Eva Henriksson. 

KAFFEDRALEN i coronatid
Pausad året ut.

- räddar julen för många

Alla våra aktiviteter och evene-
mang kan komma att ställas in för 
att minimera smittspridning av 
Coronaviruset – se all uppdaterad 
information på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

Toimintamme ja tapahtumamme 
voidaan perua ja muuntaa estääk-
semme koronaviruksen tartuntaa. 
Ajankohtaisia lisätietoja kotisivul-
lamme.

Kyrkis i coronatid fortsätter tisdagar 
och fredagar mellan kl 9.30-11.30 utom-
hus på kyrkplan om vädret så tillåter.
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Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING
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Följ och gilla oss på Facebook!

24/11 & 8/12 klo 17-19 

Ompeluseura seurakuntakodissa 

4/12 klo 15-17 Kerhotunnit luon-

nossa. Tapahtuma sisältää Kauneim-

mat Joululaulut lapsiperheille. 

29/11 14.00 Adventtikirkko. Alla 

helgonan kirkko. Kirkkokahvit 

6/12 09.00 Kynttilänsytytys Oxe-

lösundin hautausmaalla muistaen 

Sotiemme sankareita. Huom! Aika! 

6/12 14.00 Itsenäisyyspäivän juma-

lanpalvelus ja juhlalliset kirkkokahvit  

St. Nicolain kirkossa ja seurakun-

takodissa. Lisätietoja Tarjalta sekä 

paikantilaukset. 0155-75 123

15/12 18.00 Vapaaehtoisten Joulu-

tapaaminen Seurakuntakodissa.
 

SAKNAR DU RESESÄLLSKAP?
Lämna dina reseförslag till Minoritetsträdet! 
Kommunens samordnare är på plats kl. 10-14. 
Vi följer allmänna råd och håller avstånd. 
 

SUGEN PÅ NÅGOT ATT ÄTA PÅ 
RESAN?
Besök infobordet och hämta ”minoritetsgodis”!
 
VILL DU LÄSA MER?
Utanför Koordinaten finns ett bord med Länssty-
relsens informationsmaterial.

VILL DU GÖRA EN KORT RESA? 
Göteborgs stad bjuder på matnyttig information 
som passar även för dig som kommuninvånare i 
Oxelösund (5 minuter) 

VILL DU GÖRA EN LÄNGRE RESA? 
Det bästa av fjolårets minoritetsdag i Oxelösund 
har sammanfattats i en kort film. Där kan du 
ta del av Lennart Rohdins föreläsning om 
kulturarvet, höra minoritetsrepresentanter 
berätta om sin kultur, få en presentation av 
Oxelösunds egna tvåspråkiga barnbok samt 
lyssna på kulturnämndens ordförande Patrik 
Renfors. (15 minuter) 

 
VILL DU HA NÅGOT ATT LÄSA PÅ 
RESAN?
Handlingsplanen för arbetet med nationella 
minoriteter i Oxelösund togs fram hösten 2019. 
Där finns konkreta insatser för varje förvaltning.

GRAFISK MANUAL OXELÖSUNDS KOMMUNKONCERN 
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Korrespondenskort 148x105mm, externt
Logotypen är 45 mm bred.
Placering 14 mm från vänster- och toppkant. Placering i förhållande till brevmall.

Bilden är 40 mm bred.

Logotypen är i fyrfärg. 
Namnet	skrivs	i	Arial	Regular	10/12	pt	70%	svart. 
Faktauppgifter	skrivs	i	Arial	Regular	7,8/9,5	pt	70%	svart.

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund  
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00  
kommun@oxelosund.se   www.oxelosund.se

Minoritetsdag
Om Sveriges fem nationella 
minoriteter
Torsdag den 26/11 digitalt och utanför Koordinaten

Oxelösunds kommun har sedan 2018 ordnat en minoritetsdag 
för att synliggöra nationella minoriteters språk och kultur 
samt informera om gruppernas särskilda rättigheter. I år 
anordnas dagen digitalt men det finns även möjlighet att 
lämna synpunkter till Minoritetsträdet samt hämta material och 
minoritetsgodis från infobordet på torget utanför Koordinaten.

Digitalt på www.oxelosund.se/nationellaminoriteter

På torget utanför Koordinaten

Diakon Eva Henriksson och kyrkoherde Mattias Bähr i samspråk med 
ICA Kvantums Mathias Fernqvist om behoven i Räddningsplankan.

Kauneimmat Joululaulut
Tule laulamaan lempijoululaulusi! 
Rajoitetusti paikkoja. Varaa paikkasi 
soittamalla meille tai hakemalla paikka-
lipun kirkkoherranvirastosta tilaisuuteen 
johon haluat tulla laulamaan. Jokainen 
tilaisuus on noin 20 min ja päättyy Sylvian 
Joululauluun.
Helen 0155- 29 34 07 
Maria 070-784 34 26. Eva 0155- 29 34 04
1. Ma 30/11 10.00. 2. Lau 5/12 15.00 
3. Ma 14/12 10.00. 4. Tii 15/12 17.30
Tervetuloa!



Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

www.tandlakareherbring.se

26  Nr 10  MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2020

Oxelösund

De startar ett unikt 
samarbete

Vad har Svedlindhs, Blå Köket och Anna-Karins Bakstuga gemensamt? 
Jo, i början av februari nästa år flyttar de in i en gemensam lokal på 
Torggatan 19 i Oxelösund. 
- Anna-Karin ska sälja sina bakverk, Svedlindhs flyttar sin klädaffär till de nya 
lokalerna och Blå Köket ska visa upp sina kök från Kungsäter Kök och Ideal-
kök, säger initiativtagaren Lenita Holmgren, som driver Svedlindhs. Allt i sam-
ma lokal, vilket innebär att kunderna kan ta del av tre helt olika verksamheter. 
Vi kan också hitta på gemensamma aktiviteter för att dra kunder åt varandra. 
- Jättekul och spännande säger både Hasse Kvist som driver Blå Köket och 
Anna-Karin Ledberg, som med sin Bakstuga nu får ett ansikte utåt.  

”Tusenlappen” tillbaka
Handla för minst 100 kronor i någon av Centrumföreningens butiker så 
kan du vinna 1.000 kronor att handla för i motsvarande butiker. 

- Vi tar upp den populära aktiviteten från i våras igen, säger Torbjörn Dahlström 
från Oxelösunds Centrumförening. Vecka 49 (start 30/11), 50 och 51 pågår 
aktiviteten och varje vecka delar vi ut 1.000 kronor till den lyckliga vinnaren.

- När du handlat för minst 100 kronor skriver du ditt namn och telefonnummer på 
kvittot och lämnar hos Svedlindhs eller i den butik du handlat i. Fredag 
eftermiddag varje vecka annonserar vi ut vinnaren på vår Facebook-sida 
(Oxelösunds Centrumförening).

Tummen upp för ett framtida samarbete gör från vänster Lenita, Hasse och Anna-Karin.

b l a c k
w e e k e n d

1 5 %  r a b a t t
p å  h e l a

s o r i m e n t e t

2 7 / 1 1
2 8 / 1 1
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Mot nya äventyr och hur blir det 
egentligen med vårens scenprogram?

I över 10 år har Marie Anstadius 
arbetat som kulturkoordinator 
i Oxelösunds kommun. Nu går 
hon vidare mot nya äventyr och 
passar på att berätta om hur det 
kommer att bli med vårens scen-
program på Koordinaten. 

Året 2020 har varit ett påfrestande 
och annorlunda år för hela sam-
hället och kulturlivet världen över. 
Oxelösunds kulturkoordinator Marie 
Anstadius och hennes kollegor på 
Koordinaten har haft en grannlaga 
uppgift med att ställa in, planera 
om och ställa in på nytt.
- Som ansvarig för ett kulturutbud 
så har det värsta med coronakri-
sen varit all denna ovisshet som 
rått och fortfarande råder kring 
smittans utveckling. Det har varit 
jättesvårt att planera när man inte 

vet hur smittspridningen utvecklar 
sig, säger Marie och betonar hur 
viktig kulturen är för vårt välbefin-
nande. 
-  Liveupplevelsen fyller ett funda-
mentalt behov hos oss människor. 
Känslan av att dela musik, dans 
eller teater här och nu, tillsammans 
med andra går inte att jämföra 
med att uppleva det hemifrån på en 
skärm. Du får inte samma känsla 
i magen, du får inte den där ögon-
kontakten med artisten. En lyckad 
liveupplevelse är så nära magi man 
kan komma.  

Under hösten har Koordinaten 
erbjudit publiken coronasäkrade 
evenemang med 50 som hög-
sta publikantal, avstånd mellan 
sällskapen och andra säkerhetsåt-
gärder. Man hann bara genomföra 

en konsert innan nya restriktioner 
kom och valde då att ställa in alla 
offentliga evenemang fram till jul.  
-  Oändligt trist, men tyvärr nödvän-
digt, konstaterar Marie och berättar 
att man skjutit fram det mesta av 
2020 års program till nästa år men 
att det också kommer en del nytt. 

När programmet för våren offentlig-
görs och biljetterna släpps kan hon 
däremot inte avslöja vid tiden för 
detta nummers pressläggning. 

Höstens enda genomförda konsert 
blev därmed Maries sista att 
arrangera som kulturkoordinator 
i Oxelösund. I januari är det dags 
att lämna Koordinaten för en tjänst 
som projektledare inom Region 
Sörmland.  
-  Det är ett helt nytt projekt som 

jag och en annan projektledare 
ska arbeta med och som handlar 
om att bygga ut samarbeten och 
kommunikation mellan Sörmlands 
olika kulturaktörer, för att stärka 
kulturlivet i hela regionen. Det ska 
bli oerhört spännande att ta 
sig an den utmaningen!

Marie hänger dock inte upp 
arrangörshatten för gott. 
-  Jag kommer att fortsätta arrange-
ra konserter och andra evenemang 
på Fåfängan i Nyköping, vilket jag 
gjort de senaste fem till sex åren. 
Det går inte riktigt att sluta med att 
försöka skapa de där magiska live-
stunderna med artister och publik. 
Så är det bara. 

Håll dig uppdaterad om kommande 
evenemang på visitoxelosund.se

 

Marie Anstadius
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Tanken var att Katarina Pilotti skulle återvända till sin hemstad för 
en konsert i december. Nu blev det inte så, alla konserter i 
S:t Botvids kyrka är inställda fram till jul. Men Magazinet fick en 
pratstund med den framgångsrika sångerskan från Oxelösund.
- Jag hade en härlig uppväxt i Oxelösund. Familjen var mycket ute i skogen 
och på havet. Det blev mycket bär- och svampplockning och vistelse ute 
i skärgården. På vintrarna åkte jag skridskor och längdskidor. Jag sjöng 
från 7 års ålder i barnkör och i olika körer fram till jag blev 23 då jag 
behövde fokusera mer på solosång, för att jag då visste att jag ville satsa 
på sången.
   
Katarina har fortfarande en anknytning till Oxelösund.
- Jag har en syster med familj och mamma kvar i Oxelösund. Jag längtar 
ständigt tillbaka till skogarna som jag känner så väl och havet. Jag längtar 
tillbaka till miljön, människorna och vill genom min sång ge tillbaka och 
sprida glädje. Eftersom jag alltid fått det stöd jag behövt från människor 
jag känt och även från dem jag inte känt så väl.

Intresset för sång och musik kom tidigt.
- Jag har alltid sjungit så länge jag minns. Min mamma Alva berättade att 
jag alltid sjöng tidigt om mornarna vid 2 års ålder så hon fick be grannar-
na om ursäkt för sin dotter. De hade inget emot det sa hon dock. Sedan 
fortsatte jag att sjunga solo i skolan, i barnkör, ungdomskör, kyrkokör 
och kammarkör. Jag har alltid haft en stark drivkraft att sjunga. Jag tänkte 
aldrig på vad jag skulle bli, förrän jag kom in på musiklinje i Piteå vid 19 
års ålder. Innan dess valde jag naturvetenskapliga linjen på Gripenskolan 
i Nyköping, för att den var den svåraste och för att jag trodde jag ville bli 
hjärnkirurg. 

Så småningom blev det allt mer klart att det var musiken Katarina 
ville syssla med.
- När jag gick naturvetenskapliga linjen på Gripenskolan i Nyköping hade 
jag en fantastisk musiklärare, Stig Emmoth,som jag idag är mycket 
tacksam emot. Han inspirerade mig och såg min sångglädje. När jag tog 
studenten och inte visste vad jag skulle göra tipsade han mig om musik-
linjen i Piteå där han själv gått. Jag sökte och kom in. Då började livet få 
en riktning.

Idag kan Katarina se tillbaka på ett liv fyllt av musik.
- Jag har haft sångjobb ända sedan jag var 19 år. Jag debuterade på 
Folkoperan som Pamina i Trollflöjten när jag gick mitt tredje är på musiker-
linjen på musikhögskolan i Stockholm. Sedan följde turné med Trollflöjten i 
Sverige och gästspel till Edinburgh. Efter musikerlinje och diplomutbildning 
i Stockholm, sökte jag mig till operautbildningen på Guildhall school of 
music and drama i London. Jag sjöng solistpartier i oratorier och opera-
roller med olika mellanstora turnerande operasällskap som Clonter Opera  
- for all i några år. Fantastiskt lärorik och rolig tid. 

- Jag har alltid sökt min egen väg. Jag trodde jag skulle åka runt i världen 
på alla operahus och sjunga hela livet. Men jag har valt andra vägar som 
att producera själv och vill komma nära min publik och gärna också 
komma till dem där de är. Jag lärde mig mycket under tiden med Clonter 
Opera. Vi turnerade runt i England och gav operaföreställningar och 
workshops (där vi sångare var med) på olika platser som en gammal 

Katarina minns sitt Oxelösund

teater på ett slott, en aula på en privatskola för pojkar och så vidare.
Föreställningar i intima miljöer. Där har jag en uppgift. 

Numera arbetar Katarina tillsammans med sin man. 
- Senaste tiden har jag tillsammans med min man Ulf satsat mer på 
egenproducerade konserter. I februari undersökte vi möjligheten att ha en 
operavecka i Järvsö med omnejd. I juni bildade vi Järvsö operasällskap- 
för främjandet av operakonsten i Järvsö med omnejd. Trots coronakrisen 
bestämde vi oss också för att genomföra en operavecka 27-30/7 i Järvsö. 
I augusti hade vi en operakonsert i Mälarhöjdens friluftsteater och även 
vid Ässundets café i Glanshammar. Vi har bestämt oss för att satsa mer 
på opera utomhuskonserter och åka runt i Sverige. Vi har köpt en skåpbil, 
högklassig ljudutrustning som högtalare, myggor, strålkastarljus med mera 
från Tyskland och satsar på att komma ut till folk där de finns. 

Förhoppningsvis kan vi hälsa Katarina och Ulf välkomna till 
Oxelösund sommaren 2021.
- Planen är att vi kommer till Oxelösund sommaren 2021 med en opera 
utomhuskonsert, avslutar Katarina Pilotti.

Katarina Pilotti och hennes man Ulf.
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Grattis
Oxelösunds trevligaste 

butikssäljare 2020

Skyler Jonsvreten Kammeborn
ICA Kvantum

Oxelösunds Centrumförening i samarbete med 
Magazinet Nyköping/Oxelösund
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Kommuncenter 
fyller 5 år

ANNONS

Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och få svar 

på sina frågor! Det var denna vision som gjorde att Kommuncen-

ter startade verksamheten i december 2015. Nu fem år senare 

är syftet fortfarande att medborgarna ska få proffsig och snabb 

service. Kommuncenter är vägen in till kommunens alla verksam-

heter. Här arbetar kommunvägledare med att svara på frågor från 

medborgare, besökare och företagare i Oxelösund. Kommunväg-

ledarna tar emot ungefär 150 ärenden varje dag. De vanligaste 

frågorna rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, bygglov och försko-

leplatser.  

Kommuncenter jobbar nära kommunens olika förvaltningar för att stän-

digt förbättra kommunens service.Sara Littorin är kommunvägledare 

och en av dem som varit med från start. 

- Syftet med Kommuncenter har sedan 

starten varit att det ska vara enkelt för 

medborgarna att få svar på sina frågor. Vi 

är medborgarnas väg in till kommunen, 

säger hon. Kommunen består ju av så 

många olika verksamheter och det är inte 

medborgarens uppgift att veta vem som 

kan svara vilken fråga. Vi svarar på de frå-

gor vi kan eller lotsar vidare till den person 

som bäst kan svara på frågan

- Förutom att svara på frågor om kommunens verksamhet kan besöka-

re också få hjälp med allt från att boka en borgerlig vigsel, ansöka om 

hemtjänst, lämna in ett bygglov till att göra ändringar i förskoleschemat. 

Det har varit fem spännande år, säger Sara. Jag är så stolt över vad 

vi åstadkommit under denna tid. För fem år sedan svarade vi på 2 

procent av alla frågor som kom in till den dåvarande växeln. I övrigt 

kopplade vi bara vidare. I dagens Kommuncenter ger vi den som ringer 

svar direkt i cirka 60 procent av alla frågor. 

Medborgaren i fokus 

På Kommuncenter är medborgaren i fokus till 100 procent. Kommun-

center har också uppdrag att bidra med utveckling av kommunens 

verksamheter. Eftersom Kommuncenter har direktkontakt med med-

borgarna vet de vad de frågar efter.  Om det kommer många frågor 

från medborgare rörande en verksamhet eller förvaltning diskuteras 

detta med berörd förvaltning för att utveckla medborgarservicen. Det 

kan exempelvis handla om att tydliggöra information i brevutskick, på 

hemsidan eller utveckla e-tjänster.

Politiker och chefer svarar under jubileumsveckan

Att Kommuncenter fyller fem år kommer att uppmärksammas på olika 

sätt. Under en hel vecka, med start 30 november, kommer ett flertal 

politiker och chefer att finnas i Kommuncenter som gästkommun-

vägledare för att möta besökare och svara i telefon. Kanske blir det 

kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson som lyfter luren 

när just du ringer, eller kommunchef Johan Persson? 

Sara Littorin

- politiker och chefer svarar på frågor

De vanligaste frågorna
De allra flesta kontaktar Kommuncenter via telefon. Övriga 

kontaktvägar är besök eller mejl. Under ett år kommer det in 

lite över 30 000 frågor till Kommuncenter.

Några av de vanligaste frågorna är

• Frågor om förskola, fritids, skolskjuts och skolbusskort

• Frågor om trafik, vägar, skötsel av gräsmattor samt röjning  av        

  träd och sly

• Frågor om badplatser, soptunnor, dass och städning (sommar)

• Frågor om bygglov

• Frågor om äldreomsorg 

• Frågor om ekonomiskt bistånd
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Under jubileumsveckan, med start 30 november, kommer från vänster Per Alm, Johan Persson, Catharina Fredriksson, Anders Magnusson, 

Eva Svensson, Camilla Norrgård Sundberg, Linus Vogel och Katarina Haddon att dyka upp som gästkommunvägledare i Kommuncenter.

Så här kommer du i kontakt med oss
Har du frågor till verksamheter som kommunen har hand om? Ring oss på 0155-380 00, mejla på kommuncenter@oxelosund.se 

eller besök oss på Koordinaten vid Järntorget. Vi har öppet alla vardagar 8-17 förutom torsdagar när vi öppnar klockan 9. 

Hos Kommuncenter har du även möjlighet att prata enskilt med en kommunvägledare om du inte öppet vill ställa din fråga 

eller få hjälp vid Kommuncenters besöksdisk. Säg till vid besöket eller ring och boka en tid.

Ovanligaste frågan 
Vem i kommunen kan besiktiga ett tilltänkt adoptivhem för en miss-

anpassad tysk grand danios?

Bästa felhörningen
Den säljare som hörde fel och bad att bli kopplad till Gustav Bäver 

och inte till Kustbostäder som kommunvägledaren sa. 



     
      

       
       

     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

     
      

       
        

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

Då behovet är stort och hela behållningen går till Räddningsplankan 
är vår ambition att genomföra vårt julklappslotteri även i år.

Men självklart under säkra och ordnade fomer.Vi kommer att sälja 
i en trygg miljö utomhus och vi finns på plats för att se till att alla 
håller avstånd. OBS! Endast en person per familj i kö!

300 lotter säljs, varje lott kostar 50 kronor och 
värdet i paketen växlar mellan 20 kr upp till 1.500 kr.  
Max 5 lotter per familj. Varje lott ger en julklapp.

Hela behållningen från lotteriet går till 
Räddningsplankan, som är Svenska Kyrkan 
i Oxelösunds akuta hjälpkassa för alla 
som har det svårt i Oxelösund. 

Vi börjar sälja lotterna kl 10.00.
Endast kontant betalning.

ÖPPETTIDER 
MÅN-FRE

Följ oss gärna på Instagram

8-217-21
 
LÖR-SÖN

JulklappslotteriJulklappslotteri
Lördag 28/11Lördag 28/11

I vårt Julklappslotteri kan du vinna Earpoods 
Apple, Hockeyspel, Mixer Smeg, Drönare, Spark-
bil, Högtalare Snowglide, Loongboard, Chokla-
daskar, Kaffe, Ryggsäck, Sminkspegel, Drinkmix 
set plus många andra spännande vinster!


