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Idrotten bygger ett 
livslångt engagemang
Då och då har vi teman i Magazinet. Oftast är 
det då teman som är noga uttänkta och pla-
nerade för att uppskattas av såväl annonsörer 
och läsare. Men ibland händer det också att 
det ”råkar” bli ett tema, något som tydligen 
har skett i just det nummer du nu håller i 
handen. Låt oss därför tala lite om idrott.

Det finns många saker jag är tacksam över att 
ha fått från mina föräldrar. Men frågan är om inte 
kärleken till idrotten, och möjligheten att få utöva den 
som barn, inte är den allra största gåvan de gav mig. 
Själva idrottsintresset kom från pappa, som själv har 
varit aktiv, ledare och tränare inom idrotten under 
många år. Mamma stod för full service med matlagning, 
mellanmål och tvätt av vad som troligen kändes som en 

Torbjörn Dahlström
Ansvarig utgivare

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

Leif König
Blogg leifkonig.se
Mejl leifkonig@telia.com 

Königs kåserier 
hittar du på bloggen 
KÖNIG ONLINE

Det blir inte  
roligare än så här

PS. Du som inte vill missa nya kåserier 
och extramaterial går in på Facebooksidan 
Königs kåserier och klickar på gilla-knappen.

Vill du annonsera i Magazinet?
Välkommen att kontakta mig 
gällande annons i Magazinet 

Nyköping-Oxelösund!

Peter Pettersson
Säljare

070-659 21 88
peter@media-mix.nu
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- ny kyrkoherde i Oxelösund

oändlig ström av smutsiga sportstrumpor från mig och 
min bror. Lägg där till varm uppmuntran och orubblig 
support. Hon hängde nog inte alltid med i snacket 
om vad som skett på träningar och matcher, men det 
spelade ingen roll. Hon såg att hennes grabbar mådde 
bra av att idrotta och därför stöttade hon oss till hundra 
procent oavsett.

Jag kan inte ens tänka mig vem jag skulle varit 
utan idrotten, och som tur är behöver jag inte fundera 
över det heller. Därför gör det mig sorgsen att tänka 
tanken att inte alla barn och ungdomar får uppleva det-
samma. Missförstå mig rätt – alla barn behöver eller vill 
såklart inte idrotta. Det finns många andra intressen och 
hobbys som i lika hög grad fyller idrottens funktioner 
med rörelse, gemenskap och glädje. Men att inte alla 
barn som vill idrotta får göra det – det gör mig ledsen. 
Det är till stor del upp till oss vuxna att se till att möjlig-
heten finns för den ungdom som vill idrotta. Föräldrar, 
idrottsledare, politiker, vanliga medborgare – alla har vi 
det ansvaret att lägga grunden för våra barn.

Men man ska inte heller underskatta ungdomar-
nas egna engagemang. Sällan har man så mycket 
brinnande vilja att förändra och förbättra saker som 
man är ung. Barn har en unik förmåga att se möjligheter 
istället för hinder. Se bara på ungdomarna i Skol-IF som 
just nu slåss med näbbar och klor för att föreningen ska 
kunna överleva och fortsätta med sin verksamhet. Jag 
läste också en artikel i en av kvällstidningarna om Freja, 
15 år, som ville ha ett bandylag för tjejer i hemorten 
Åtvidaberg (vilket för övrigt är min gamla hemort också, 
sedan tiden jag spelade i stadens allsvenska fotbollslag). 
Freja började med att spela med killarna, men ville att 
staden också skulle ha ett lag med tjejer. Sagt och gjort, 
Freja tog saken i egna händer och startade ett eget 
tjejlag. Sånt imponerar stort på mig. Vilken vilja!

◀ Chefredaktören i fornstora dar – som nummer 15 i 
Bissarna någon gång under 70-talet. 

Idrotten är för all del inte perfekt. Det finns 
fortfarande mycket att göra vad gäller jämställdhet, 
tillgänglighet och andra viktiga frågor. Saker som inte 
direkt underlättas av det rådande läget. Men för att 
lösa dessa problem krävs engagemang. Ja, jag har 
nämnt ordet engagemang många gånger nu. Fler blir 
det. Men idrott och engagemang går hand i hand, så 
det är inte så konstigt. Längre fram i tidningen finns 
en hel del med anknytning till idrott. Läs till exempel 
en intervju med en av de engagerade själar som finns 
i Nyköpings Skol-IF på nästa uppslag, som visar att 
idrotten inte bara förenar och engagerar, utan också 
välkomnar och integrerar. I krönikan på 
sidan 12 talas det om att ta 
inspiration från idrotten, och på 
sidorna 22-23 kan den som vill 
se ett gäng gamla idrottsbilder 
från Oxelösundsarkivet.

Jag önskar er trevlig läsning, 
och som alltid i dessa tider 

– var rädda om varandra!
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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. 2021-06-06. För öppettider och info om vår hantering av Covid-19 se:  www.glasogonmagasinet.se

Värde upp till 

  4095:-

Värde 395:-Kostnadsfri synundersökning vid köp av kompletta glasögon 

Solglasögon med din egen styrka är både bekvämt och skyddar dina ögon mot skadligt UV-ljus. 
Köper du kompletta glasögon hos oss med ytbehandlingen Iprotection NT (1100:-), bjuder vi 
dig på ett par solglasögon. Om du köper progressiva blir solglasögonen värda upp till 4095:- och 
köper du enkelslipade blir värdet på solglasögonen upp till 2595:-.

Solglasögon i din egen 
styrka på köpet!
Solglasögon i din egen 
styrka på köpet!

I erbjudandet ingår glas, 
solfärg samt båge från:
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Nyfiken på - ett samtal med

Talal Alhwidi
Talal Alhwidi är född i staden Rakka i 
Syrien år 2004. På den tiden var Rakka 
ett starkt IS-fäste.
- Vi levde under ett terrorvälde, IS 
styrde helt våra liv, vi vågade inte göra 
något och förstod att vi inte kunde 
fortsätta leva där, säger Talal. 

År 2014 bestämde sig Talals 
pappa för att fly till Sverige och 
till Nyköping. Målet var att 
familjen skulle komma efter. 
- Efter ett år kunde vi följa efter, 
jag, mina bröder och vår mor. 
Vi bilade till Turkiet och kunde via 
flyg ta oss vidare till Sverige. Då 
hade pappa hunnit etablera sig i 
Nyköping. 

Väl i Nyköping började Talal i års-
kurs 4 på Långbergsskolan.
- Jag hade några jobbiga år med att lära 
mig svenska, och fick mycket hjälp med 
översättning. I årskurs 7 hade jag lärt 
mig så pass mycket att jag kunde förstå 
svenska och prata själv, fortsätter Talal. 

Högstadietiden i Sverige var en jobbig 
tid för Talal.
- Jag var en ”knas-kille”, brydde mig inte 
om skolan och hängde mest med mina 
invandrarkompisar och var på gränsen 
till det tillåtna hela tiden. Det kunde ha 
gått riktigt snett.

Med hjälp av sina föräldrar och av 
Toleransprojektet kom Talal på bättre 
tankar inför skolstarten i årskurs 9.
- Toleransprojektet handlar om att 
jobba långsiktigt för social samman-
hållning och integration. Det handlar 
om att få unga människor att hitta sin 
roll och identitet i ett positivt socialt 
sammanhang, lära dem om mänskliga 
rättigheter, intoleransens konsekvenser, 
förutsättningar för demokrati och sam-
existens. Det hjälpte mig mycket. 

Idag har Talal en utstakad målsättning 
inför framtiden.
- Jag bestämde mig inför årskurs 9 att 
jag skulle satsa på skolan, jag hade 
bestämt mig, målet var att bli tand-
läkare. Nu går jag Naturvetenskaplig 
linje på gymnasiet, har fått många nya 
kompisar och har full fokus på skolan.

Talals föräldrar är stolta över sin son.
- De hade stor del i att jag lyckades tän-
ka om. Jag förstod också hur viktigt det 
var att röra sig ute i samhället, få nya 
vänner och att lära sig det nya språket. 
Nu pratar jag svenska även med mina 
invandrarvänner. 

Förutom skolan har Talal ett annat stort 
intresse.
- Jag sitter med i Skol-IF:s gymnasie-

styrelse. Det började med att jag fick ett 
sommarjobb i Skol-IF:s regi, att hålla i 
aktiviteter för sommarlediga ungdomar. 
Då visste jag inte så mycket om Skol-IF 

och var glad över att få ett sommar-
jobb.

En dag fick Talal ett samtal från 
Skol-IF och Leif ”Dala” Dahlström.
- Han frågade om jag vill vara med i 
gymnasiestyrelsen för Skol-IF. 
Jag tackade ja, och hade lite 
jobbigt i början, jag kände ingen 
av de övriga i styrelsen och språket 
var fortfarande en barriär. Men 
Skol-IF hjälpte mig i processen och 
idag är styrelsen mer än bara en 
styrelse för mig, Vi är mycket goda 

kompisar och bryr oss om varandra, 
även utanför Skol-IF, berättar Talal.

Genom Skol-IF har Talal även utveck-
lats på det personliga planet.
- Vi har fått lära oss ledarskap, hur man 
leder och pratar inför en grupp. 
Genom utbildningen vi fått känner jag 
mig mycket tryggare som person och 
vågar säga vad jag vill inför en publik. 

Talal tänker fortsätta engagera sig i 
Skol-IF:s arbete.
- När jag engagerar mig går jag hela 
vägen. Skol-IF har betytt mycket för mig 
och jag vill gärna ge tillbaka vad jag 
kan. Skol-IF är populärt, många av mina 
vänner vill också vara med och bidra till 
arbetet med ungdomar. 

Familjen Alhwidi trivs bra i sitt nya 
hemland. 
- Även om det är lugnare i Rakka nu, så 
skulle jag bli inkallad till militärtjänst-
göring om jag återvände till Syrien idag, 
säger Talal. Jag är glad över min och 
min familjs nya tillvaro i Sverige och 
ser fram emot att studera vidare och 
förhoppningsvis arbeta som tandläkare i 
framtiden.

TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM
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”Skol-IF har betytt mycket för mig och jag 
vill gärna ge tillbaka vad jag kan”.
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NETTOPRISER PÅ SOMMARDÄCK

0155-21 90 51 • 0723-66 60 11 • 070-310 18 28

BILTVÄTT PÅ KÖPETVid köp av 4 däck

MONTERAT & BALANSERAT MARS OCH APRIL

Med reservation för slutförsäljning.

13 tum från  680:-
14 tum från  750:-
15 tum från  810:-
16 tum från  890:-
17 tum från  995:-
18 tum från  1015:-
19 tum från  1190:-

har flyttat till

Fot & Sko
Specialisten

Kungsgatan 25
Kungsgatan 25, Nyköping
Tel. 076-03 63 237
Öppet: Mån-fre 9-17
www.otsn.se  www.gotur.se

Ortopedteknisk
Service

E L I N S TA L L AT I O N E R  •  S O LC E L L E R  •  VÄ R M E P U M PA R

070-378 75 90
W W W. J L E I J O N . S E

Pris från

34.990:-

BIO
by R A I TA  E N V I R O N M E N T

Gråvatten-
renare från

11.879:-

www.cinderellaeco.se

E L I N S TA L L AT I O N E R  •  S O LC E L L E R  •  VÄ R M E P U M PA R

070-378 75 90
W W W. J L E I J O N . S E

vasterport.comvasterportvasterport

Håll avstånd och visa hänsyn när du besöker oss❤❤
Välkomna hem till Västerport!

Våren är här  
och vi har fått 

två nya butiker!
+

s

s
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Mer båtliv.
Mindre bekymmer.
Reservera, checka in och kasta loss!

Hur fungerar Skipperi Fleet?
Abonnera på båt med en fast månadsavgift. 

Tillgång till 140 båtar i Sverige i fler än 20 hamnar. 

Reservera en ledig båt i en hamn som passar dig. 

Lås upp båten och checka in digitalt på plats. 

Flytvästar, plotter och annat nödvändigt finns i 

båten. Ut och upplev båtlivet, utan krångel!

Nybörjare? Inga problem, teoretisk och praktisk 

båtutbildning ingår!
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Inte bara David - om ett 
annorlunda föräldraskap

”Livet som pappa till David blev inte riktigt så som jag tänkt mig att ett föräldraskap 
skulle se ut. Där och då i tiden vid Davids födelse var jag elitidrottsman själv men också 

tränare och hade en helt annan livsplan. Min plan blev ’grusad’ och tog en helt annan 
riktning än det var tänkt. Det är det jag skildrar i min självbiografi, om ett annorlunda 
föräldraskap och om hur man kan hitta vägen ut. Det blev bra till slut även om vägen 

dit var otroligt jobbig.” – Kent Pettersson

”Jag önskar kunna 
inbringa hopp och 

ljus till de föräldrar 
där ute som är i 

liknande situation”

Nyhet i bokhyllan

Författaren Kent Pettersson.

”Inte bara David – om ett annorlunda föräldraskap” av Kent 
Pettersson och Annie Magnusson, Visto förlag. Det vackra 
omslaget är skapat av Nyköpingskonstnären Mimmi Scheibe.

”Inte bara David – om ett annorlunda föräldra-
skap” är skriven av Kent Pettersson och Annie 
Magnusson. Läsaren får följa autistiske Davids upp-
växt genom pappa Kents ögon, och han delar varmt 
och generöst med sig av minnen, känslor och problem 
som uppstår. Bokens handling är lätt att följa och det 
är svårt att lägga ifrån sig boken när man börjat läsa 
den. Känslorna ligger nära till hands från första till 
sista sidan. Kents berättelser är ärliga och öppna och 
visar på ett fint sätt hur det kan vara att leva med en 
funktionshindrad familjemedlem. 

Hej Kent Pettersson! Många känner igen dig som 
en profil inom den lokala idrotten. Vad har idrotten 
betytt för dig genom livet?
– Jag är uppvuxen i idrottens värld och började idrotta vid 
sex års ålder. Först var jag talangfull i bandy och sen gick 
det mer och mer över till fotboll. Jag var också tränare i 
fotboll, och även senare i livet i innebandy. Fotbollen har 
varit den med störst betydelse under åren med David 
hemma, men egentligen under hela mitt vuxna liv. Jag 
slutade med mitt tränarskap bara för några år sedan. 
Idrotten har varit min tankstation. Det är inom idrotten 
som jag hämtat kraft och energi när livet blev omkullkas-
tat i och med att vi fick ett funktionshindrat barn. 

Hur länge har du haft tanken på att 
skriva en bok om livet med David?
– Tanken har egentligen funnits cirka tio 
år. Men det är när min fru pushar mig och 
presenterar mig för Annie som jag gör slag 
i saken. Annie är författare och lektör och 
det hade min fru kännedom om. 

Hur har ert samarbete sett ut och 
vad har det betytt för boken?
– Det är tack vare Annie som boken har kunnat 
skrivas. Arbetets upplägg har varit att Annie har skrivit 
det jag har berättat och talat in via röstmemon om hän-
delser som hände under åren med David som barn. Vi 
har träffats otaliga gånger under cirka ett och ett halvt 
år. Annie har djupintervjuat mig, gjort tidslinje, tittat 
på foton från förr, hälsat på David med mera. Undrar 
också hur många timmar vi tillbringat i telefonen med 
varandra? Det måste vara närmare hundra!

Varför ville du skriva den här boken?
– Mitt syfte med boken är att skapa kunskap och 
förståelse i att det kan vara mycket frustration och 
sorg i att ha ett barn som är annorlunda, men också 

så mycket kärlek. Jag vill dela min resa i känslor och 
händelser utifrån mitt perspektiv av att vara pappa till 
David.

Vem hoppas du ska läsa boken? 
– Jag önskar kunna inbringa hopp och ljus till de för-
äldrar där ute som är i liknande situation som jag och 
till de som är syskon till den funktionshindrade. Jag vill 
också nå fram till beslutsfattare inom LSS och politiker 
som är i beslutsfattande position. Och framför allt till 
de personal som arbetar på boende, skolor, kortis och 

så vidare. De här personerna är otroligt 
viktiga då det är dem som jag måste ha 
tillit till för att till exempel kunna släppa 
taget om min son när han nått vuxen ålder. 

– Jag hyser största respekt för alla de 
som arbetar med denna målgrupp på olika 
vis. Jag önskar de får så mycket kunskap 

och förståelse som möjligt hur viktiga de är för oss 
föräldrar som är i denna situation. Jag är oerhört glad 
över att det kommit till mig att boken kommer att 
användas som utbildningslitteratur på sina ställen. Till 
exempel att man ska ha diskussionsfrågor kring etiska 
dilemman man som personal kan hamna i. Det känns 
som en seger att få vara del i att höja statusen kring 
stödpedagoger och liknande.

Slutligen, var kan man köpa boken?
– Boken köper man signerad direkt av mig eller Annie. 
Boken säljs också på ICA Maxi Nyköping, ICA Maxi 
Katrineholm, ICA Kvantum i Oxelösund samt på nätbu-
tikerna Bokus, Adlibris och Visto Förlag, säger Kent 
avslutningsvis.

0155-40 04 09 | nykoping@veteranpoolen.se

Dags att göra vårfint i trädgården eller att 
bygga altanen? Vi hjälper dig, boka idag. Rut & 

Rot
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PÅSK-KRYZZA MED MAGAZINET!

Två vinnare får 500 kronor var i 
värdecheckar att handla för i Cen-

trumföreningens butiker i Oxelösund. 
För att vara med i tävlingen vill vi att 
du berättar vilken butik i Oxelösund 
som är din favorit, och varför - samt 
ger oss krysslösningen som utgörs 

av de gula rutorna i korsordet.

Skicka ditt tävlingsbidrag senast den 
11 april till tobbe@media-mix.nu

Lycka till!
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Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.

Här skapar du drömrum för din nya verklighet i Kv  Kattugglan, 
 Marieberg. Inflyttnings klara hyresrätter 1-2:or och ett fåtal 4:or. 
 Som boende i Kattugglan har du tillgång till bland annat 
 gemensam tvättstuga, boulebana, plats för uteliv och låsbara 
 cykelförråd med sedumtak.
 Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Kerstin Aviander  
på 076-767 50 70 eller kerstin.aviander@riksbyggen.se
Se riksbyggen.se/hyresratter/sodermanland/kattugglan

Hitta din nya verklighet  
i Nyköping

Nytt år,
nya lägre

hyror

Ring Kerstin 076-767 50 70. Boka en 
privat visning – flytta in när du vill. Vi följer 
myndigheternas rekommendationer och 
anpassar våra visningsrutiner så att du ska 
känna dig trygg. 
Välkommen till din nya verklighet!
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/Kerstin

Att göra en
Stina Nilsson 

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.

En av de häftigaste nyheterna som nådde mig i fjol var när Stina Nilsson, 
världsmästare och olympisk guldmedaljör inom längdskidor, berättade 
att hon hade valt att byta sport och nu skulle satsa på skidskytte istället. 
Varför det var så häftigt? För att det är modigt. Det är spännande. Det är 
nervpirrande. Och för att det ligger förbaskat rätt i tiden.

Vi blir som bekant allt äldre. Pensionsåldern är ett ständigt hett ämne. När folk-
pensionen infördes i Sverige i början av 1900-talet sattes pensionsåldern till sextiosju 
år. Medellivslängden var vid den tiden sextio år, vilket gör det ganska enkelt att förstå 
att inte särskilt många hann njuta av sin pension. Inte för att det fanns så mycket att 
njuta av. Till en början var pensionssystemet rätt skruttigt, med låga pensionsbelopp 
och givetvis stora orättvisor mellan olika grupper, så även om man faktiskt hann upp-
nå den respektabla ålder som innebar folkpension var det inte så värst mycket värt. 
Men, som med mycket annat i samhället så var det i alla fall en början till något bra.

Jag skulle vilja påstå att pension och pensionsålder varit en het potatis i 
varenda ett av de mer än hundra år som gått sedan folkpensionen inför-
des. Många förändringar till det bättre har skett sedan den skruttiga folkpensionen, 
men mycket finns fortfarande att göra. Jag tror att de flesta av oss trots allt är 
överens om att en person som arbetat ett helt yrkesliv ska slippa oroa sig för eko-
nomin på ålderns höst. Sedan finns det många detaljer och sidospår att diskutera 
kring det. Och det är viktigt att ha högt i tak i dessa frågor. Vi måste våga utforska 
olika idéer och tankar för hur det ska fungera i framtiden. 

En av dessa svåra frågor är pensionsåldern. Det är en fråga som får många att 
se rött och mena att det inte är rimligt att tvinga folk att arbeta längre än till dagens 
sextiofem. Men vi måste trots allt inse det faktum att vi idag, som sagt, blir allt äldre. 
Idag ligger medellivslängden på dryga åttio år. Det är en milsvid skillnad från hur det 
såg ut för hundra år sedan. Det finns alltså goda skäl att i alla fall ha pensionsåldern 
på agendan. Jag tror det är ofrånkomligt att vi i framtiden behöver arbeta längre upp 
i åldrarna. Jag själv, som närmar mig fyrtio, räknar kallt med att arbeta i minst trettio 
år till. Låt mig omformulera det – jag vill jobba i minst trettio år till.

För jag tänker att det är vi som är i början eller mitten av vårt yrkesliv 
som främst ska vara dem som jobbar fler år. Inte dem som idag är i slutet 
av sin karriär och som nu har nära till pension. Arbetslivet idag ser inte ut som det 
gjorde för femtio år sedan, när den äldre generationen inledde sina karriärer. Vi 
har idag helt andra möjligheter vad gäller karriärsval, plugga vidare, starta eget 
eller att skola om sig mitt i yrkeslivet – alltså att göra en Stina Nilsson. Jag tror 
fullt och fast att det är i det sistnämnda som den största lösningen på problemet 
ligger. Det finns dem som är fullt nöjda med att arbeta inom samma yrke hela livet, 
kanske till och med på samma arbetsplats – och det är givetvis beundransvärt. 
Men för många så är det orimligt mycket begärt att man ska behålla lust, ork och 
motivation för samma arbetsuppgifter ett helt arbetsliv.

Därför måste vi ta vara på, och skapa fler, möjligheter att byta karriär mitt i 
arbetslivet. Vi måste göra det till en prioritering att känna att jobbet är både kul och 
givande. Det är kanske främst en fråga för politikerna, men det finns också ett viktigt 

ansvar hos oss alla. Jag talar om den sociala acceptansen. När Stina Nilsson bytte 
sport var det många som ställde sig helt oförstående till det. Varför skulle Stina, som 
var bäst i världen i sin disciplin, välja bort det för att börja med en helt ny sport? Det 
är väl ändå dumt! Så kan man väl inte göra? Samma kritiker var såklart inte nådiga 
när det visade sig att Stina faktiskt inte sopade banan med sina konkurrenter i den 
nya idrotten när säsongen började, sina tidigare mästerskapsmedaljer i en annan 
idrott till trots. Hån och glåpord kring hennes prestationer har avlöst varandra i socia-
la medier och många menar att hon borde avsluta skidskyttesatsningen illa kvickt för 
att antingen gå tillbaka till längdskidorna eller lägga av helt och hållet.

För den som inte visste det så är skidskytte en komplicerad sport. Skitsvår, till 
och med. Det kan verka ganska simpelt – åk snabbast och skjut bäst, så vinner du – 
men det finns oändligt många detaljer bakom för att få till just det. Detaljer som det tar 
mer än en säsong att få perfekta, oavsett man heter Stina Nilsson eller ej. Och även 
om man kan tycka att en offentlig person som Stina faktiskt får leva med att folk tycker 
och tänker saker om hennes val så reflekterar det lite hur många människor är funtade. 
Vad är det ni säger? Att det är mer värt att vara världsbäst i något än att vara lycklig? 
För jag kan försäkra er om att de två inte alltid går hand i hand.

Samma mentalitet finns också till stor del bland oss vanliga. Vi som inte är 
världsbäst i något, utan som bara försöker leva våra liv så gott det går. Det de flesta 
av oss har gemensamt, det är att vi alla strävar efter att vara lyckliga. Vi vill känna oss 
nöjda och belåtna med vår tillvaro. Vad det innebär, det är upp till var och en – och så 
måste det få vara. Vi är alla unika i våra behov och önskemål. Och de behoven och 
önskemålen till tillåtna att ändras. Det du vill ha ut av livet i tjugoårsåldern behöver inte 
vara samma sak som du önskar när du är trettio. Eller fyrtio, femtio… Summan av 
kardemumman är att du har rätt att ändra åsikt. Och att agera efter den åsikten. Oav-
sett vad den sociala kutymen säger om saken. Så länge du inte skadar dig själv eller 
andra längs vägen har du faktiskt rätt att själv bestämma hur ditt liv ska se ut. Man får 
faktiskt lämna ett högavlönat och tryggt jobb till förmån för ett annat, som kanske inte 
har lika hög lön eller status, så länge det är vad som känns rätt.

Den som arbetar heltid spenderar mer av veckans vakna tid på jobbet än 
hemma. Därför är det inte bara en möjlighet, utan också vår egna skyldighet, att se 
till att den tiden är så bra som det bara går. Att den tiden bidrar till din lycka och inte 
bara till din plånbok. Om inte är det fritt fram att göra 
en Stina Nilsson närhelst du vill i karriären. Och det 
ska du kunna göra utan hån och glåpord från dina 
medmänniskor.
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/Kerstin

Att göra en
Stina Nilsson 
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des. Många förändringar till det bättre har skett sedan den skruttiga folkpensionen, 
men mycket finns fortfarande att göra. Jag tror att de flesta av oss trots allt är 
överens om att en person som arbetat ett helt yrkesliv ska slippa oroa sig för eko-
nomin på ålderns höst. Sedan finns det många detaljer och sidospår att diskutera 
kring det. Och det är viktigt att ha högt i tak i dessa frågor. Vi måste våga utforska 
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Men för många så är det orimligt mycket begärt att man ska behålla lust, ork och 
motivation för samma arbetsuppgifter ett helt arbetsliv.
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givande. Det är kanske främst en fråga för politikerna, men det finns också ett viktigt 

ansvar hos oss alla. Jag talar om den sociala acceptansen. När Stina Nilsson bytte 
sport var det många som ställde sig helt oförstående till det. Varför skulle Stina, som 
var bäst i världen i sin disciplin, välja bort det för att börja med en helt ny sport? Det 
är väl ändå dumt! Så kan man väl inte göra? Samma kritiker var såklart inte nådiga 
när det visade sig att Stina faktiskt inte sopade banan med sina konkurrenter i den 
nya idrotten när säsongen började, sina tidigare mästerskapsmedaljer i en annan 
idrott till trots. Hån och glåpord kring hennes prestationer har avlöst varandra i socia-
la medier och många menar att hon borde avsluta skidskyttesatsningen illa kvickt för 
att antingen gå tillbaka till längdskidorna eller lägga av helt och hållet.

För den som inte visste det så är skidskytte en komplicerad sport. Skitsvår, till 
och med. Det kan verka ganska simpelt – åk snabbast och skjut bäst, så vinner du – 
men det finns oändligt många detaljer bakom för att få till just det. Detaljer som det tar 
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och tänker saker om hennes val så reflekterar det lite hur många människor är funtade. 
Vad är det ni säger? Att det är mer värt att vara världsbäst i något än att vara lycklig? 
För jag kan försäkra er om att de två inte alltid går hand i hand.
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I GENOMSNITT
FLEX PRIVATLEASING

MED

FLEX PRIVATLEASING

ÖPPETTIDER: 
Mån–fre 10–18, Lördag 10–14
www.toyotanykoping.se

Industrigatan 10, 
Nyköping 

0155-21 71 70

CAR OF THE YEAR 2021

TOYOTA YARIS HYBRID

*Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp 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 (8 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av 
bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatlea-
sing-erbjudandet gäller t o m 31 mars 2021. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 31 
mars 2021. Kan inte kombineras med Flex Privatleasing, andra avtal eller rabatter. 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 tätortstra� k. Med reservation för avvikelser, prisändringar och 
tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte � nns i Sverige.

• Alltid automat med Toyota elhybrid
• Låg fordonsskatt (från 360 kr/år)
• Klassledande CO2-utsläpp & bränsleförbrukning
• Toyota Safety Sense som standard

Kampanjpris från 205.900 kr (ord. pris från 210.900 kr)
Flex Privatleasing från 2.645 kr/mån.
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Minnen från förr

Fräna Flygplan 
& Hiskeliga 

hangarhundar

”Vi blev skiträdda och 
cyklade snabbt tillbaka 

mot Nyköping.”

Flygflottiljen F 11 höll till vid Skavsta och dess verksamhet varade under 
åren 1941-1980. Under den tiden var det en vanlig företeelse med militära 
flygplan över Nyköping. Det blev så vanligt att många personer inte ens 
höjde blicken mot skyn när det hördes flygande över staden. Flottiljens 
värnpliktiga soldater kom också att bli ett vanligt inslag i stadsbilden. 
 
För många av oss som växte upp under 1950-60 talen var flygplan så intres-
santa att vi cyklade ut till F 11 med förhoppningen att få se flygplan starta 
och landa. I tio-elvaårsåldern åkte jag och mina kamrater ofta till en liten höjd som 
fanns strax utanför en av rullbanorna, varifrån vi hade bra uppsikt. Hade vi tur kunde vi 
få se det engelska och lite annorlunda flygplanet ”Vampire” som ingick i det svenska 
flygvapnet. Flygplanet fanns dock endast på flottiljen under åren 1953-1954. Men kun-
de därefter ses ett flertal gånger vid mellanlandningar på flottiljen. Andra flygplan på 
flottiljen var de svenska S 29 ”Tunnan”, S 35 ”Lansen” och S 37 ”Draken”. Beteckning-
en S visade att planen var stationerade på en spaningsflottilj, vilket F 11 var.  

En dag vid F 11 träffade vi ett par äldre grabbar som berättade att det på flottil-
jen fanns så kallade hangarhundar. För att skydda flygplanen från sabotage släpptes 
hundarna (schäfrar) lösa i hangarerna under nätterna. De berättade också att om någon 
utomstående tog sig in i en hangar skulle denne minsann aldrig komma ut levande! Ett tag 
därefter var vi åter på väg till F 11. På vägen utanför flottiljen var vi på väg att få möte 
med två personer med ett par schäferhundar. Jag funderade på om det var 
personal från flottiljen som rastade hangarhundar. Skulle vi då våga möta 
dessa, och till råga på allt, på samma sida av vägen? Och då vi kom närmare 
såg vi att hundarna bar munkorg! Saken var klar – det  var hangarhundar! Vi 
blev skiträdda och cyklade snabbt tillbaka mot Nyköping. Det som de äldre 
grabbarna sagt om hangarhundar hade tydligen fastnat rejält! 

Det hände ett flertal haverier lokalt med flygplan från F 11 och F 13 i Norr-
köping. Nedan omnämns några av de haverier som skedde under åren 1953-1979.  
1953. En J 29, från F 13 i Norrköping, störtar några kilometer från Nävekvarn. 
Piloten omkommer.  
1956. Strax efter start får ett lansenplan motorkrångel. Planet slår ner i marken intill 
fältet och fattar eld. Besättningen hinner ta sig ur planet innan det är helt övertänt. 
1959. Under avancerad flygning störtar ett lansenplan i närheten av Skeppsta i 
Bärbo. Pilot och navigatör räddar sig med fallskärm.   
1961. Ett lansenplan får motorkrångel utanför Gotland och hamnar i vattnet utanför 
Visby. Besättningen räddar sig genom att hoppa fallskärm, och blir upplockade av 
förbipasserade fartyg. 
1961. Under en avancerad flygning på tvåtusen meters höjd över Bråviken får ett 
lansenplan motorstopp. Piloten försöker glidflyga hem till F 11, men når inte ända 
fram då planet störtar i närheten av rullbanan. Pilot och navigatör överlever. 
1963. Ett lansenplan slogs sönder efter att det troligen försökt nödlanda på isen på 
sjön Åsnen i Småland. Piloten omkommer medan navigatören ligger svårt skadad på 
isen med benbrott och skador i ryggen. Han blir hjälpt av närboende innan rädd-
ningspersonal når fram till platsen. 
1963. Under mörkerflygning på låg höjd över Östersjön kolliderar ett lansenplan 
med vattnet, varvid både pilot och navigatör omkommer. Besättningen och flygplan 
återfinns inte. 
1965. Under fotouppdrag kolliderar ett lansenplan med en åttio meter hög mast 
vid Hallsberg i Närke. Flygplanet lyckas stiga till etthundrafemtio meters höjd och 

besättningen hoppar fallskärm. Piloten överlever medan navigatören omkommer då 
hans utlösningslinor inte var anslutna!  
1967. Strax efter start lossnade motorns turbinhjul från rotoraxeln på ett lansenplan  
och skar ett hål i flygplanskroppen varefter flygplanet blev manöverodugligt och 
störtade till marken. Både pilot och navigatör omkom. En kadett hade vid tillfället 
tagit ett foto på planet precis när det sprängdes upp ett hål på höger baksida av flyg-
planskroppen. Bilden kom sedan att florera i massmedia som ”Årets bild”. Händelsen 
bevittnades även av värnpliktige Lasse Eriksson från Nyköping. När han vid påfyllning 
av flygbränsle till en tankbil hörde planet starta så följde han det med blicken tills det 
var några meter upp i luften. Sedan hörde han en explosion och såg vad han beskrev 
som ett eldklot fara ut ur planet. 
1976. Ett lansenplan får efter starten motorstopp efter en kollision med en fågel 
och försöker återvända, men på tvåhundra meters höjd hoppar besättningen i fall-
skärm. Flygplanet landade snyggt på en åker mellan den så kallade Stigtomtarakan 
och F 11. Besättningen hoppar fallskärm och klarar sig. En i besättningen har dock 
landat i ett träd och blev nertagen med hjälp av brandkåren. 
1977. En  J 35 störtar i Ökna efter genombränning av motorn. Piloten räddar sig 
genom fallskärmshopp. 

Det finns också två händelser som jag personligen minns extra väl. Den första 
skedde under 1960-talet och finns inte med i förteckningen över militära haverier. Kanske 
beroende på att det inte registrerades som flottiljens officiella uppdrag? Innan rekryterna 
gjort klart sin värnplikt på F 11 fick de möjlighet att följa med upp på en så kallad MUCK-
AR-resa (Militär Utryckning Civila Kläder). När en gotlänning gjorde sin MUCKAR-resa kom 
planet att störta i trakten av Buskhyttan. Hur det gick för piloten minns jag inte. Däremot 
minns jag att den värnpliktige omkom, och det strax innan han skulle åka hem till Gotland! 

Jag minns händelsen särskilt då jag och en kompis satt på en soffa i 
Teaterparken den dagen, varifrån vi fick se en brandbil som svängde ut från 
Järnvägsgatan (nuvarande Västra Tullgatan) och upp över viadukten. Bilen hade ett 
lite annorlunda sirenljud än Nyköpings brandbilar. Vi kände heller inte igen bilen, som 
snarare kunde liknas vid en stor jeep. Nyköpings brandkårs bilar var vi väl förtrogna 
med hur de såg ut. Vi tyckte oss däremot känna igen den från F 11, där vi sett en lik-
nande brandbil. Vi hade före dess att vi kom till Teaterparken inte hört några sirener 
som antydde på att Nyköpings brandkår åkt iväg på larmet, vilket de ändå troligen 
gjort. Men det kanske var beroende på F 11:s utryckningsstyrka hade femton eller 
tjugo minuters längre tid för att bara komma till Nyköping. Kanske sände F 11 egen 

utredningspersonal med brandbilen, om den nu var från flottiljen?

Den andra händelsen är från 1970-talet. Ett plan från F 13 (Norrkö-
ping) störtade och slog ner i kanten av en mosse vid Marsjön i Stäringe. 
Piloten räddade sig med fallskärm. Inte för att följande har något direkt 
samband med flyghaveriet, men det känns det ändå lite speciellt och 
nämnvärt! Jag och min fru Agneta hade under flera år åkt för att plocka 

lingon vid mossen i Stäringe. Vilket vi även gjorde år 1973, då tillsammans med våra 
barn. Ganska snart tröttnade den tvååriga grabben och började gnälla. Vi svepte in 
honom i en filt och lade honom invid ett träd där han omgående somnade. Vi skulle 
bara fortsätta att plocka lingon i närområdet så vi kunde ha grabben under uppsikt, 
men kom allt längre bort därifrån. När vi efter ett tag plockat färdigt skulle vi återvän-
da till grabben, men till vår förskräckelse var det inte så lätt att hitta honom. Först 
då noterade vi att det fanns ett flertal träd som såg likadana ut. Efter ett tags febrilt 
letande fann vi ändå honom till slut där han fortfarande låg och sov i godan ro!

Sambandet med flyghaveriet? Jo, på samma plats där grabben legat och sovit 
störtade flygplanet – fast sex år senare!   

Arne Andersson 
berättar om 

historier och minnen 
från sin barndom 
och uppväxten i 

Nyköping.

arnexandersson@
gmail.com

14       Nr 3 mars 2021  MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND 



Nr 3 mars 2021  MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND      15

Fönsterbyte. Som det borde vara.

Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Vill du se Morups Premium i verkligheten? Besök gärna 
vår utställning på Östra Kyrkogatan 17B i Nyköping.
Öppen onsdagar kl 12-18. Övrig tid efter överenskommelse.

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!

48  
månader 
räntefritt

*

Ibland kan  
kondens vara bra.

Men inte på fönster. Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva med 
kondens på utsidan av nya fönster. Att det är en naturlig följd av att fönstret har ett 
lågt u-värde. Men det är inte hela sanningen. Det handlar mest om att glaset inte 
är anpassat för de nya förutsättningarna. I våra fönster finns en värmereflektor – 
Antifog – ingjuten i glasmassan. Antifog gör att det yttersta glaset håller samma 
temperatur som uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är 
standard i alla våra fönster. Dessutom är våra fönster inbrottsklassade enligt 
EU-standarden RC2N. Vill du läsa mer om våra fönster och hur ett fönsterbyte 
går till? Välkommen in på morups.se eller kontakta din lokala projektledare.

* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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HELA PÅSKDRAMAT 
I ETT PÅSKÄGG

Vad har påsken gemensamt  
med chokladmynt och geléfiskar?  

Jo, i de söta och sura godisbitarna ryms hela 
påskberättelsen från skärtorsdag till påskdagen. 

Älska varann!
Jesus inleder måltiden med att tvätta 
sina vänners fötter. Sedan uppmanar 
han dem: ”Så som jag har älskat er 
ska också ni älska varandra.” Måltiden 
inspirerade den tidiga kyrkan att ordna 
knytkalas som kallades kärleksmåltider.

Så dör han
Jesus förhörs och döms 
som upprorsman. Han 
hånas, misshandlas och 
korsfästs sedan på Golgota, 
som betyder skallen. Efter 
sex timmar dör han. En högt 
uppsatt man tar hand om 
Jesus kropp och lägger den i 
en klippgrav.

Säljer sin  
vänskap
När Jesus och lärjungarna 
ätit går de till Getsemane, en 
trädgård utanför Jerusa-
lem, där Jesus har ångest, 
svettas och ber. Då kommer 
en beväpnad styrka och för 
bort honom. Lärjungen Judas 
har förrått honom för 30 
silvermynt.

Bumlingen är borta
Efter helgen går flera närstående kvinnor till gra-
ven tidigt på morgonen för att smörja Jesus kropp. 
I evangelierna berättas att den stora stenen är 
bortrullad och en ängel talar om för dem att Jesus 
uppstått från döden.

Bjuder på fisk
Enligt evangelierna möter Jesus sina 
lärjungar igen efter att han uppstått. 
Det berättas att han vid Genesarets 
sjö ger råd om var de ska få mycket 
fisk och sedan bjuder på bröd och 
glödstekt fisk på stranden.

Fred, frid och helhet
”Frid över er” hälsar Jesus efter uppstån-
delsen. Shalom betyder fred och frid, 
men också helhet. Enligt kristendomen 
gör Jesus död och uppståndelse männ-
iskans relation till Gud, andra människor 
och skapelsen hel igen.

Delar bröd och dryck
Jesus samlar sina lärjungar till en sista 
fest, påskmåltiden. De äter bröd och 
dricker vin som Jesus ger en särskild 

innebörd. Sedan dess firar kyrkan 
nattvard, som sägs skapa gemenskap 

mellan Jesus och de som deltar.

UPPLEV PÅSKEN I KYRKAN WWW.SVENSKAKYRKAN.SE

Text Helena Andersson Holmqvist  Foto Lina Eriksson/Tidningen Spira
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Nyköpings Enskilda Grundskola

Kungens Kurva

Forell VVS-Ingenjörer är rådgivande 
ingenjörer som skapar mervärde inom 
fastighetsbranschen.

Vi värnar om att i så stor utsträckning 
det går använda oss av lokala företag 
för att behålla kompetensen i 
Nyköpingsregionen.

För oss är det därför självklart att 
stötta Skol-IF, som ger våra ungdomar 
möjlighet att utvecklas och få en 
bra start i livet.

Skol-IF ger möjligheter till utveckling 
inom många områden utanför skolan.

Vi önskar alla ungdomar i Skol-IF 
lycka till i livet!

James Ahlerup
Forell VVS-Ingenjörer

”Därför stöttar vi Skol-IF”

ANNONS

SILVERSPONSOR SILVERSPONSOR

Forells VVS-Ingenjörer - Guldsponsorer 
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Du styr över vem du hyr ut till, när och till vilket pris! Vi står för 

smarta lösningar som gör det enkelt och säkert för dig att hyra ut!

Genomsnittsintäkter för några populära båttyper:

Hyresintäkter / säsong

Längd 11m
Årsmodell -07

119 980 kr
Antal uthyrda dagar 52

Hyresintäkter / säsong

Längd 13m
Årsmodell -12

90 500 kr
Antal uthyrda dagar 24

Hyresintäkter / säsong

Längd 12m
Årsmodell -04

160 800 kr
Antal uthyrda dagar 42

Hyresintäkter / säsong

Längd 12m
Årsmodell -04

354 400 kr
Antal uthyrda dagar 63

Hyresintäkter / säsong

Längd 7,8m
Årsmodell -19

84 900 kr
Antal uthyrda dagar 23

Hyresintäkter / säsong

Längd 8m
Årsmodell -16

91 500 kr
Antal uthyrda dagar 36

skipperi.se

Få ut mer
av din båt
Oavsett om din båt är liten, stor, 

gammal eller ny så hjälper vi dig att 

hyra ut den. 
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Återbruksgalleria i Oxelösund

One More Time och Christine Adlis har flyttat från Prismanhuset 
och installerat sig i nya lokaler på Timmermansgatan 7, i folkmun 
känt som ”Klädfyrens lokaler”. Christine har dessutom skapat ett 
nytt spännande koncept i form av en Återbruksgalleria.

- Det innebär kortfattat att folk kan lämna in allt från små möbler till 
värmeljuskoppar till oss. Vi ”recyclar” och gör nya produkter inom present 
och heminredning som vi sedan säljer i vår butik. Recyclar är ett nytt be-
grepp som enkelt kan översättas med ”återanvänder”, berättar Christine.

Företaget sysselsätter idag 16 personer och har fem anställda.
- Förutom arbetet med produkterna jobbar vi med språk- och arbetsträning 
för våra deltagare. Vi planerar även att sälja in marknadsföringsplatser till 
större företag som vill berätta om sitt miljöarbete, fortsätter Christine. 

Johan Scherlin är näringslivsansvarig i Oxelösunds kommun.
- Christine och One More Time har stora ambitioner med Återbruksgallerian 
och jag tycker de synkar väldigt bra med vilken slags kommun Oxelösund 
är (omhändertagande) och vart vi är på väg med alla de klimatsmarta 
initiativ som både näringslivet och kommunen redan tagit och planerar för 
framtiden.
 

Johan ser med tillförsikt fram emot att Christine kan bidra till att 
sätta Oxelösund på kartan som en miljövänlig kommun.
- Jag hoppas att många företag och verksamheter i Oxelösund tar kontakt 
med Christine för att se på vilket sätt man kan bidraga till verksamheten. 
Kanske med saker eller material som kan återbrukas? Kanske genom att 
etablera en verksamhet i de nya lokalerna på Timmermansgatan som går i 
återbrukets tecken? Bara fantasin sätter gränser!

One more time återbruk & utveckling 

är ett socialt företag drivs som aktiebolag och har ett allmän-
nyttigt ändamål där den enskilde personen står i fokus för utveckling. 
Företaget erbjuder arbetstillfällen för den som varit ifrån arbetsmark-
naden och riktar oss till den hantverksintresserade som vill arbeta 
i ateljén/verkstaden och butiken. Det kan vara en person som har 
varit arbetslös en längre tid, är ny i Sverige, saknar arbetslivs-
erfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga.

Från vänster Fatoun, Gun, Kina och Christine. Från vänster Fiori, Christine och Fatoun.

30 mars öppnar trädgårdsbutiken igen
Påskarrangemang, vårblommor, sättpotatis, sättlök, 

grönsaksplantor, jord med mera.

Öppet: Tisdag-fredag 10-17, lördagar 10-14
Vi kan leverera utanför till dig som inte kan komma in p g a Covid 19. 

Välkomna önskar Linda, Tony och Benita
Kyrkogårdsvägen 2, Oxelösund

073-655 49 82 • benita@halsotradgarden.se

Vi ser fram emot våren och
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Öppet brev till Johan Carlsson och FHM 
från en företagare. 

Hej Folkhälsomyndigheten och tack för det hårda 
jobb ni gör. Jag förstår hur tufft det är, hur svårt 
det är att ta rätt beslut och att ni är under stor 
press. Jag förstår. Ja, jag förstår hur viktigt det 
är att vi får ner smittspridningen i samhället och 
att vi tar till allt vi kan för att klara det. MEN, det 
som hände den 1 mars blev alldeles tokigt!

Jag skriver detta brev ur ett perspektiv som ca-
féägare i en småstad. En caféägare som kämpat i ett 
år nu under tuffa förhållanden och utan tillräckligt statligt 
stöd. Sedan mars 2020 har vi kämpat med att hitta 
smittsäkra alternativ för att kunna servera våra gäster. 
Både på plats men även genom utkörningar. Personalen 
har steppat upp ytterligare och kämpat hårt med mersälj 
med vetskapen om att det är deras jobb som står på 
spel. Vi har följt varenda restriktion med antal i sällskap, 
med handsprit, med stora avstånd. Ja allt. Det har varit 
tufft, men det har fått gå. Jag har tröstat mig med att VI, 
alla i branschen sitter i samma båt och måste hjälpas åt.

MEN den 1 mars kom det ett hårt slag i magen. 
Det är inte längre VI i branschen som tillsammans går 
igenom samma sak. Vi har blivit uppdelade. Det är nu 
mitt café (och två andra caféer) i vår lilla stad som fått 
ytterligare restriktioner medan alla andra caféer och 
restauranger runt omkring oss kan fortsätta som van-
ligt. Flera av dessa ligger bara 5-20 meter från våra 
lokaler. Trots detta ser reglerna för oss helt olika ut. 
Mitt café, som är ett av de rymligaste i hela stan, med 
högt i tak och stora ytor får nu bara servera en gäst åt 
gången. Övriga får, även om de har betydligt trängre 
miljöer, servera sällskap på fyra personer. Och jag kan 
inte annat än att känna att nu har vi kommit i kläm!

Anledningen till skillnaden är att övriga verksam-
heter, som också är placerade i gallerian, har 
egna ingångar – vilket vi alltså inte har. Jag har 
funderat mycket på denna restriktion och jag tror jag 
förstår hur ni tänkt. Ni har haft stora gallerior i storstä-
der i åtanke och jag kan tänka mig att det bland annat 
är stora foodcourts som har bekymrat er. Jag antar att 
man vill minska tiden som folk ”hänger kvar” i gallerior 
och minska på ytor där människor sitter kvar en längre 

tid i närheten av andra. Det är helt förståeligt. MEN 
återigen slår det så fel i vissa sammanhang och jag 
anser att verksamheter drabbas på ett orättvist sätt.

Smittorisken är inte större hos oss i vårt rymliga 
café jämfört med hos någon av de andra verk-
samheterna i vår stad. Det existerar inte trängsel i 
vår galleria. Redan innan Coronaviruset dök upp käm-
pade vi i besöksnäringsbranchen mot det som media 
brukade beskriva som ”butiksdöden”. Det fanns ingen 
trängsel då. Och det finns ingen trängsel nu. Ändå kom 
dessa restriktioner som en käftsmäll. Restriktioner 
som inte påverkar smittspridningen utan ENBART bi-
drar till en felvriden konkurrens verksamheter emellan. 
När vi blir tvungna att avvisa paret som ville ta en kaffe 
tillsammans så går dom inte hem. Dom kliver istället 
rakt in till vår konkurrent. På det trängre caféet.

Återigen, jag förstår komplexiteten i ert jobb, 
men det här har slagit fel. Jag anser att det är fel 
att enbart tänka storstad när man inför restriktioner på 
nationell nivå. Att dra alla över en kam i vårt avlånga 
land slår fel mot en mängd småföretagare på mindre 
orter. I förlängningen på massor med människors jobb. 
Denna typ av restriktioner bör ligga på regional och 
kommunal nivå. De behöver kunna anpassas på ett 
mer relevant och rättvist sätt så att målet med mins-
kad smittspridningen nås men utan att man påverkar 
ekonomin hos småföretag i onödan.

Med vänlig hälsning,
Deborah Williams 
Café Var Dags Rum i Nyköping

Inlägg från verkligheten
Magazinets mål är att lyfta Nyköping och Oxelösund i positiv anda i nutid, dåtid och framtid. Vi vill skriva om hur det 

är att bo och verka i möjligheternas region. Dagens nutid är en tid utan dess like och för många lokala företag är 

det just nu väldigt tufft. För oss är det viktigt att ge röst åt de verksamheter som just nu kämpar hårt för överlevnad. 

Nedan följer en text från en av dessa lokala företagare i en bransch som drabbats hårt i skuggan av pandemin.

   ÄNTLIGEN  FÅR VI TA BORT DUBBEN!

Utvändig tvätt:                                              200 :-
Rengöring inkl avfettning , schamponering, 
fönsterputs, fälgrengöring
Exkl asfaltsborttagning

Supertvätt:                                                      695 :- 
Utvändig biltvätt med avfettning, 
schamponering, dammsugning av kupé och 
bagageutrymme. Rengöring av dörrkarmar, 
paneler och mattor. In och utvändig fönsterputs.
Inklusive asfatsborttagning
Ej rekond eller textiltvätt

Lyxtvätt:                                                        1 200 :-
Supertvätt  inkl maskinvaxning, fälgrengöring. 
Vinylglans på däck och lister.

Lyxtvätt Plus:                                              2 500 :-
In och utvändig tvätt inkl Onestep polering 
som även innehåller vax. Tar bort tvättrepor  
och höjer glansen på bilen.

BILVÅRD

                        Varmt välkomna till oss!
Richard, Mohammad, Magnus, Mathias, Annelie, Dennis
      Önskar du däckhotell men vill skifta i Nyköping?
            Autoexperten Nyköping (mitt emot Lidl) 0155-28 35 00

LindQvist Gummi
i OXELÖSUND

Välkommen till Lindqvist Gummi!

Lindqvist Gummiverkstad
Båggatan. Oxelösund
Tel. 0155-329 00

Alltid däck i lager och till rätt priser

      Köp fyra nya däck och få utvändig handtvätt             på köpet

Bil & Däck Verkstad - Bilvård - Butik - Däckhotell 

Ring oss om du har särskilda önskemål vid ditt besök
Vi tar gärna så lite kontanter som möjligt pga smittorisk
Swish finns 



Historiska bilder från Oxelösund

Efterlysning!
Den här gången har vi plockat fram gamla bilder med 

anknytning till sport och idrott. Det bilderna har gemensamt är 
att det saknas vissa uppgifter kring dem. 

Vet du mer om bilderna? Ta gärna kontakt med Oxelösunds-
arkivet. Tillsammans kan vi se till att hålla Oxelösunds historia 

levande i många år framöver.

Oxelösunds kvinnliga fotbollslag 1939. Fotograf okänd.
Efterlysning: Vet någon mer om bilden? Vad heter flickorna?

Bild ID: 016546

Bandy. Efterlysning: Någon som vet mer om bilden från 1960-talet? Fotograf okänd.

Bild ID: 020615

Boxning. Efterlysning: Någon som vet mer om bilden från 1984?
Fotograf okänd. Idrottsgrabbar. Efterlysning: Någon som vet mer om bilden från 1971?

Fotograf okänd.

Bild ID: 019751

Bild ID: 020582
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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 

Bilden till höger:

Oxelösunds kvinnliga gymnastikklubb 
OKGK 1934. Fotograf okänd.

Övre raden: Greta Andersson, Aina Bergljung, Majlis 
Lööv, okänd, Ingeborg Carlsson och okänd.
Mellanraden: Okänd, Clary Seger född Öhman, Ger-
trud Odsvall född Lind, okänd, Greta Madsen.
Nedersta raden: Okänd, Wera Dahlberg född Lind, 
okänd, Ines Olsson och okänd.

Efterlysning: Någon som känner igen fler damer?

Bilden nedan:
 
Oxelösunds kanotklubb är en av Sveriges erkänt 
bästa ungdomsklubbar. Under SM-tävlingarna kom-
mer ofta grabbarna från Oxelösund hem med fickorna 
fulla av guld- och silvermedaljer. Den traditionen tänker 
man hålla fast vid. Därför kör OKK hårt med kanotsko-
lor och uppföljningar av dessa hela sommaren. Sedan 
skolavslutningen har ett 70-tal nybörjare fått paddla 
ut för första gången från klubbhuset vid Femöre-bron. 
Ett 30-tal av dessa ”paddelbarn” har tyckt att kanoting 
var en rolig sport och kört vidare på egen hand. På 
bilden ser vi de duktiga ungdomsinstruktörerna Per 
Johansson och Anders Karls tillsammans med ett tiotal 
nyblivna kanotister vid fredagens avslutning.

Källa: Folket 1978-07-22 L G Bergman
Fotograf: L G Bergman

Efterlysning: Vilka är ungdomarna på bilden?

Bild ID: 016520

Bild ID: 020490

Bild ID: 021937

Bild ID: 021779
Flicka som 
spelar biljard.

Någon som vet mer 
om bilden? Var? Vem? 

Fotograf: Okänd
År: 1960-talet

Bilden till höger:

Fotbollskillar.

Någon som vet 
något om bilden?

Fotograf: Okänd
År: 1962

Historiska bilder från Oxelösund

Efterlysning!
Den här gången har vi plockat fram gamla bilder med 

anknytning till sport och idrott. Det bilderna har gemensamt är 
att det saknas vissa uppgifter kring dem. 

Vet du mer om bilderna? Ta gärna kontakt med Oxelösunds-
arkivet. Tillsammans kan vi se till att hålla Oxelösunds historia 

levande i många år framöver.

Oxelösunds kvinnliga fotbollslag 1939. Fotograf okänd.
Efterlysning: Vet någon mer om bilden? Vad heter flickorna?

Bild ID: 016546

Bandy. Efterlysning: Någon som vet mer om bilden från 1960-talet? Fotograf okänd.

Bild ID: 020615

Boxning. Efterlysning: Någon som vet mer om bilden från 1984?
Fotograf okänd. Idrottsgrabbar. Efterlysning: Någon som vet mer om bilden från 1971?

Fotograf okänd.

Bild ID: 019751

Bild ID: 020582
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OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund
Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00. Mån, tis kl 9-12 och tors kl 13-16 (helgfria). Mejla gärna till oss: oxelosunds.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdens exp. Kyrkogårdsv 4, 0155-29 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk. 

Gudstjänster - visas endast digitalt

Påsken visar kärnan i vår tro 

28/3 Gudstjänst - kl 11.00 – Palmsöndagen Magdalena Fors, Irina Söderberg, Eva Henriksson. 
29/3 Andakt med musik i Stilla veckan - kl 12.00.
30/3  Andakt med musik i Stilla veckan - kl 12.00. 
31/3  Andakt med musik i Stilla veckan - kl 12.00. 
1/4  Andakt med musik i Stilla veckan - kl 12.00. 
1/4 Gudstjänst - kl 18.00 – Skärtorsdagen. Jukka Laari, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg. 
2/4 Gudstjänst - kl 15.00 – Långfredagen. Magdalena Fors, Maria Rasmussen, Gunnar Göranzon. Sofia Hultman och Anton Eriksson medverkar. 
3/4 Andakt – kl 10.00 – Påskafton
3/4 Midnattsgudstjänst - kl 23.00 – Påskafton. Magdalena Fors, Irina Söderberg, Eva Henriksson. Christine Ankarsvärd medverkar. 
4/4 Gudstjänst - kl 11.00 – Påskdagen. Magdalena Fors, Irina Söderberg, Eva Henriksson. Några från kyrkokören medverkar med sång. 
Finskspråkig gudstjänst - kl 13.30 Jukka Laari, Maria Rasmussen, Helen Kantokoski Kviby. 
5/4 Emmausgudstjänst - kl 11.00 – Annandag påsk  Magdalena Fors, Irina Söderberg. 
11/4 Gudstjänst - kl 11.00 – Andra söndagen i påsktiden. Ole Kristian Skadberg, Irina Söderberg, Gunilla Östberg. 
18/4 Gudstjänst - kl 11.00 – Tredje söndagen i påsktiden. Jukka Laari, Mikael Palo, Eva Henriksson.
Finskspråkig gudstjänst - kl 15.00. Jukka Laari, Mikael Palo, Helen Kantokoski Kviby. 
25/4 Gudstjänst - kl 11.00 – Fjärde söndagen i påsktiden. Magdalena Fors, Irina Söderberg, Eva Henriksson
 

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
INFORMERAR

- Påsken är den största kristna 
högtiden, säger prästen Jukka 
Laari i Oxelösunds församling.

Många kanske förknippar påsken 
med mat och släktkalas. Ägg och 
påskris, utklädda barn som får 
godis och vårens ankomst, olika 
seder sida vid sida. I den kristna 
traditionen firas påsken till minne 
av Jesu död, lidande och upp-
ståndelse. 

- En gammal bild av livet och upp-
ståndelsen i kristen tradition är 
just ägget, säger Jukka. Så det har 
sin givna plats i påskfirandet.

Det viktigaste budskapet för oss 
människor finns i bibelns påsk-
berättelse. Den sista måltiden på 
skärtorsdagen, korsfästelsen på 
långfredagen och uppståndelsen 
på söndagen är centrala händel-
ser.  

Jukka Laari nämner även Annan-
dag påsk som påminner oss 
om att Jesus efter sin uppstån-
delse inte har lämnat oss utan 
lever kvar hos oss. Att vi inte är 
lämnade ensamma, Jesus är vår 
medvandrare under hela vårt liv.

- Jesus föddes som vi, levde och 
mötte döden på korset. Vi följer i 
hans fotspår, föds och lever. Men 
även vi ska dö och få del av upp-
ståndelsen, tack vare Jesu seger 
över döden, fortsätter Jukka.

Han påminner om fastan som 
föregår påsken. Även den en 
uråldrig kristen sed som finns i 
flera trosåskådningar.
- Fastan förknippas numera med 
den årliga insamlingen till svenska 
kyrkans bistånd i utlandet, ACT. 
Det är ett sätt att avstå något till 
förmån för någon annan, för ett 
högre syfte.

Fastan behöver alltså inte ske i 
form av att man låter bli att äta. 
Man kan avstå från något annat 
för att fokusera på det väsentliga i 
livet, eller för att dela med sig.

Under påsken instiftade Jesus 
nattvarden. 
- Därför tänker jag särskilt på 
skärtorsdagen när jag reflekterar 
över påsken, förklarar Jukka.

Jesus och hans följare firade den 
judiska påsken till minne av 
israeliternas befrielse från slave-
riet i Egypten. I påskfirandet in-
gick en måltid, med påskalammet 
som bärande inslag, en sed som 
många kristna fortsatt med. Bröd 
och vin var självklara vid bordet. 

Även här finns en stark lärdom 
att hämta, menar prästen. Alla 
fick del av brödet och vinet, även 
förrädaren Judas, när Jesus för-

klarade att detta var hans kropp 
och blod. 
- Man behöver inte vara särskilt 
helig eller perfekt för att få natt-
varden, det är snarare tvärtom. 
När man känner sig som mest 
ovärdig är det kanske som allra 
viktigast, tänker Jukka.

Många längtar nog efter att fira 
påsken i kyrkan och dela gemen-
skapen i nattvarden. Tyvärr 
medger inte restriktionerna det i 
år. I väntan på att mötesfriheten 
ska återställas kan kyrkan ordna 
enskild nattvard. Kontakt tas då 
med församlingsexpeditionen 
eller prästen. 

-  Oavsett formerna för hur vi 
tillåts fira så kvarstår påskens 
innehåll och budskap. Det gäller 
oss alla, understryker Jukka Laari. 
 
Bo Höglander

Vårstädning pågår på kyrkogården. 
Vintersmyckningar och ljung plockas bort 
från de gravar som har skötseluppdrag. 
Du som vill spara prydnader och lyktor 
tar med dem hem eller kontaktar oss. 
Sommarvattnet sätts på om några veckor 
när temperaturen har gått upp lite till.  
Det finns vatten att hämta vid vatten-
posten intill muren, strax efter 
Frösängskapellet.



Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund
Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00. Mån, tis kl 9-12 och tors kl 13-16 (helgfria). Mejla gärna till oss: oxelosunds.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdens exp. Kyrkogårdsv 4, 0155-29 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk. 

Följ och gilla oss på Facebook!

Pääsiäisvaellus kaikenikäisille 
Stjärnholmin puistossa.  Rajoitetusti 
paikkoja. Ilmoittautuminen Helenille 
tai Jukalle.  Omat eväät mukaan. 
Grilli käynnissä. 
Perjantai 2/4 11.00-13.00 ja/tai 
15.00-17.00 
Maanantai 5/4 13.00-15.00 
Tiistai 6/4 16.00-18.00 
4/4 13.30 Suoralähetetty pääsiäis-
päivän jumalanpalvelus. 
18/4 15.00 Suoralähetetty jumalan-
palvelus. 
24/4 16.00 Kantelekonsertin 
suoralähetys facebookissa.
Teillä on myös mahdollisuus saada 
kotikäyntiehtoollinen Jukalta, otta-
kaa yhteyttä! 
 
Toiminnat alkavat heti kun saamme 
avata. Ilmoitamme heti.
Terveisin  
Jukka 070-784 34 17 
Helen 070-784 34 07 
Maria 070-784 34 26 
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Jukka Laari

KONSERT
Lördagen 24/4 sänds en digital konsert 
kl 16 via församlingens Facebooksida:
”Den ljusa medeltiden” med Agnethe 
Christensen - sång, gusli, kantele, klockor 
och Elizabeth Gaver - medeltida fiddla, 
rebec, sång. Swisha gärna ett bidrag 
till församlingens musikverksamhet på 
123 379 60 42 

24/4
kl 16

Visas endast 
digitalt

Påskliljan är symbol för 
uppståndelse, förnyelse, 
och nytt liv. Varje vår 
återkommer den och 
blommar på nytt, oavsett 
hur lång och kall vintern 
har varit. På påskdagen 
smyckar vi kyrkan med 
påskliljor och firar Jesus 
seger över döden.

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. 2021-04-30 
Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

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.



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
OX E LÖ S U N D
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Studentkostym
Boka tid för privat 

provning, 0155-302 10

2018 förvärvade Richard 
Åndberg och Annelie Hansson 
Lindqvists Gummiverkstad av 
Peter och Eva Lindqvist. Sedan 
dess har man utvecklat verksam-
heten med en bilverkstad och en 
bilvårdsavdelning.

- Vi är mycket nöjda med vår sats-
ning i Oxelösund, säger Richard 
Åndberg. Vi har fått en ökad 
tillströmning av däckkunder och har 
byggt ut vårt däckhotell till dubbel 
kapacitet.

Bilverkstaden drivs numera 
under varumärket Autoexperten.
- Autoexperten har ca 400 verk-
städer runt om i landet och bidrar 
med en bra verktygslåda för oss 
franchisetagare.

Förutom däck och verkstad har 
Richard och Annelie även satsat 
på ett tredje ben.
- Vi har Mohammad som jobbar 
med bilvård i olika former. Moham-
mad arbetade tidigare hos oss på 
Skavsta Biltvätt men på grund av  
minskade flighter fick vi hitta en 
annan lösning. Mohammad är nu 
stationerad i Oxelösund och vi kan 
erbjuda flera olika alternativ på 
tvätt, polering med mera.

Ett annat välkänt ansikte i 
Oxelösund hittar man numera 
hos Lindqvists.
- Magnus Jonsson har jobbat i 
många år hos Tejbys i Oxelösund. 

Tankar finns på ytterligare 
utveckling av verksamheten i 
Oxelösund.
- Vi har lite nya idéer och för en 
dialog med Oxelösunds kommun, 
vi får se vad vi kan realisera,
avslutar Richard och Annelie. 

Inte bara gummiverkstad 

Richard Åndberg och Annelie Hansson 
driver Lindqvists Gummiverkstad, 
Autoexperten bilverkstad och en 
bilvårdsanläggning under samma tak i 
Oxelösund.

Mohammad erbjuder flera olika 
alternativ gällande tvätt, polering 
med mera, av din bil.
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Oxelösund
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Oxelösund
Tre butiker under samma tak på Torggatan 19

”Allt från idé till färdigmonterat kök”

Välkommen till vår nya  
köksutställning  

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

 NYPREMIÄR! 

Idealkök är ett prisvärt kök. Klassiskt  
allmoge eller modernt minimalistiskt.
14 färger att välja på.

Kungsäter är ett Svensktillverkat kvalitetskök med ett 
brett sortiment av luckor i målat eller trä.

Utställningen är öppen: 
måndag till fredag 10.00-18.00

lördag 10.00-13.00
Vi finns inte alltid på plats så kontakta oss gärna på telefon 0155-30621 eller 30622

Torggatan 19, Oxelösund  • 0155-30621 eller 30622  • hans@kvistsel.se  • www.blakoket.com

OX E LÖ S U N D

Jubileumskonserter med 
Ikaros framflyttade

”Allt från idé till färdigmonterat kök”

Välkommen till vår nya  
köksutställning  

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

 NYPREMIÄR! 

Idealkök är ett prisvärt kök. Klassiskt  
allmoge eller modernt minimalistiskt.
14 färger att välja på.

Kungsäter är ett Svensktillverkat kvalitetskök med ett 
brett sortiment av luckor i målat eller trä.

Utställningen är öppen: 
måndag till fredag 10.00-18.00

lördag 10.00-13.00
Vi finns inte alltid på plats så kontakta oss gärna på telefon 0155-30621 eller 30622

Torggatan 19, Oxelösund  • 0155-30621 eller 30622  • hans@kvistsel.se  • www.blakoket.comIKAROS
Grande Finale

-20 år med Björn Afzelius musik-

Konserterna genomförs i samarbete med Mediamix Event & Media

Vi är med och sponsrar jubileumskonserterna 

Isskrapa acryl
Ordernr: W10640

KORREKTUR

OBS! Exakt PMS-färg kan ej garanteras på färgade produkter!
Max tryckyta: inom de streckade linjerna. 

Sida 2 

Sida 1 

Fredag 27 mars  - Fåtal Biljetter kvar
Finns att köpa på ICA Kvantum, Förbutiken

Lördag 28 mars - Slutsålt

Pris: 200 kronor + serviceavgift. 
I priset ingår ”Berättelsen om Ikaros” som berättar om 

Ikaros resa med Björn Afzelius år 2000-2020

Den 27 och 28 mars 2020 kommer Ikaros att göra två 
jubileumskonserter på Koordinaten i Oxelösund

Konserterna framflyttade till 

fredag-lördag 22-23 oktober.

Plats: S:t Botvids kyrka.

Köpta biljetter gäller.

Ev återköp sker på inköpsstället

senast fredag 26 mars.

Web-biljetter återköpes på Koordinaten. student-
kostym

1999;-
kavaj+byxa

boka tid för
privat provning

0155-30210

student-
kostym

1999;-
kavaj+byxa

boka tid för
privat provning

0155-30210
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BlomsterDesign 

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
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Gäller utvalda kosttillskott.
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Apoteket Ejdern

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

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

Handla lokalt!
- nu viktigare än någonsin

Hasse
Blå Köket

Christi ne
One More Time 

återbruk och utveckling

Alexander
Våningen & Villan

Ingela 
Glasögonmagasinet

LindQvist Gummi
I OXELÖSUND

återbruk och utveckling

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

OXELÖSUNDS CENTRUMFÖRENING 
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Med start 7 april finns Hemveterinär.se Anna Edengren på plats 
varje onsdag i salongen hos Saris Glada Hundar i Frösäng.  
Det är en kompetent och kunnig veterinär med 12 års erfarenhet 
som nu funnit sig tillrätta i skärgårdstaden. I en lugn, rofylld 
atmosfär och med djurets bästa i fokus kommer Anna och Sari 
att arbeta tillsammans.
 
Det är en varm och hemtrevlig miljö som möter oss på Saris Glada 
Hundar, till skillnad från den annars ganska kala och sterila miljö vi 
ofta förknippar med veterinärer eller behandlingsrum.

- Det är viktigt att djuren känner sig trygga, lugna och avslappnade 
när de kommer till mig, berättar Anna Edengren på Hemveterinär.se. 
Därför blir miljön extra viktig. Det var det jag gillade i Saris salong och 
att vi delar samma värdegrund att jobba med fokus på djurens väl-
befinnande. Det är inte alla som jobbar så.
 
Anna som tidigare arbetat på kliniker i både England och Sverige 
vittnar om sina erfarenheter av en tidspressad miljö där tempot blir för 
högt vilket skapar stress hos både djur och behandlare. Hon vill jobba 
precis tvärtom.
 
- För mig är det viktigt att jobba i ett litet format utan stress där jag får 
möjlighet att lära känna både ägaren och djuret, förklarar Anna.

Anna är välorienterad i behandlingar av allt från hund, katt, kanin, mar-
svin till andra mindre gnagare. Något av det mest udda hon gjort som 
veterinär är att ha dragit ut en hörntand på en tapir i en djurpark. 
Hon är en djurälskare som idag bor ihop med ”Lejonpojkarna” två 
norska skogkatter, men har varit allt från hund till smådjursägare.

De tjänster som Hemveterinär.se och Anna nu kan erbjuda är bland 
annat vaccinationer, hälsokontroller, chip och ID-märkning, besiktning-
ar och kastrering av hankatter. Men kunskaperna är även breda vad 
gäller öron, ögon och hudproblem.

Vid behov gör Anna även hembesök.
- Eftersom det här med tryggheten för djuren är så viktigt vill jag kunna 
göra det vilket många kunder uppskattar, avslutar Anna.

Ny veterinär i Oxelösund
med djurets bästa i fokus

Gör en hälsokontroll 1 gång om året på din 
hund eller katt. 
Ta blodprov på seniorer -  hundar och katter
över 7 år.
Ha ett bra fästingskydd - finns i tablettform.
Kom ihåg! Titta ofta i munnen på din hund 
och se hur tänderna mår.

ANNONS

Sari och Anna jobbar i en lugn och trygg miljö i Frösäng.

Anna Edengren, kompetent veterinär, tillsammans med Banjo, en nöjd 
patient.

Tips!



ANNONS

Årets sverigefinnar i 
Oxelösund 2021 har utnämnts
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Kommuncenter Koordinatenissa palvelee suomeksi torstaisin klo 8-12.

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

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

 

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

I Oxelösund växte antalet sverigefinnar kraftigt när tusentals arbets-
kraftsinvandrare anslöt sig till den blomstrande industrin på 50-, 60- 
och 70-talet. Tack vare dessa personer är finska kulturen och språket 
väl synligt i Oxelösund i dag. 

Ruotsinsuomalaisten määrä Oxelösundissa kasvoi voimakkaasti 50-, 
60- ja 70-luvuilla kun tuhannet työvoimasiirtolaiset liittyivät kukoistavan 
teollisuuden palvelukseen. Heidän ansiostaan suomalainen kulttuuri ja 
kieli ovat vahvasti esillä Oxelösundissa tänäkin päivänä.

Vuoden ruotsinsuomalaiset Oxelösundissa 2021 on valittu

För att uppmärksamma 10-årsjubileet av firandet av sverigefinnar-
nas dag valde Oxelösunds kommun tillsammans med Oxelösunds 
församling, Finska föreningen, Finska pensionärsföreningen Kipinä 
och Krigsveteranernas stödförening att dela ut utmärkelserna ”Årets 
sverigefinne” och ”Årets unga sverigefinne” för en bra förebild. Utnäm-
ningen väckte stort engagemang och det kom in en mängd förslag på 
bra förebilder. Juryn bestående av representanter från alla arrangörer 
valde sju nomineringar bland förslagen.

De nominerade var
Ehdokkaat olivat
Harri Kviby
Viktor Svensson
William Viitanen

Freja Savolainen
Ritva Ceder
Helen Kantokoski
Olavi Lehtikevari

Röstningen pågick 5-19/2 och resultatet offentliggjordes på 
sverigefinnarnas dag den 24/2. Oxelösundsborna valde Harri 
Kviby till ”Årets unga sverigefinne” och Helen Kantokoski Kviby 
till ”Årets sverigefinne”. 

Vi gratulerar mottagarna till de fina utmärkelserna! Onnittelem-
me tunnustusten saajia!

Harri Kviby blev vald 
till ”Årets unga 
sverigefinne” och 
Helen Kantokoski 
Kviby till ”Årets 
sverigefinne”. 

Stoppa smittan. Följ restriktionerna.
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I OXELÖSUND 
PRÄGLAS LIVET 
AV HAVET OCH 
SKÄRGÅRDEN. 
HÄR ÄR DET 
NÄRA TILL ALLT.

Välkommen på 
Bosafari!
Eftersom vi inte kunde mötas på bo-
mässan tar vi bomässan till Oxelösund 
på vårt eget coronasäkrade vis. 

Lördag 17 april är det premiär för  
Bosafari. Du kommer att kunna ladda ner en 
app och ta dig runt i din egen takt när det passar 
dig. Via appen guidar vi dig genom resan som vi-
sar fantastiska boendemiljöer och var det byggs 
just nu. Vi visar också var det finns lediga tomter 
där du kan bygga. 

När det närmar sig 17 april hittar du mer 
information på oxelosund.se. 

WE ARE OXELÖSUND

oxelösund



     
      

       
       

     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

     
      

       
        

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

7-21

Följ oss gärna på Instagram

 
LÖR-SÖN

8-21
ÖPPETTIDER 
MÅN-FRE

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra egenproducerade
produkter att erbjuda dig som kund. Här nedan ger vi några exempel.

Anette och Elin visar ett urval av våra egen-
producerade godsaker från delikatessen, 
som smörgåstårtor, olika typer av smörgåsar 
och sallader. Tjejerna fixar även catering-
upplägg, nu även till mindre sällskap.

Fredrik och Malin tillverkar egen Sushi 
måndag till lördag varje vecka. 10-15 olika 

varianter. Beställ gärna i förväg om ni önskar 
något speciellt, eller till någon speciell dag.

Sara och Hanna (bilden till vänster).
I vårt bageri bakar vi bland annat tårtor, 
bakelser och semlor helt och hållet från 
grunden. 

Cissi och Tina (bilden till höger). 
I Förbutiken producerar vi smörgåsar sju 
dagar i veckan. Ett varierat utbud. Varma 
mackor fixar vi i vår nya ugn. Perfekt att
ta med och njuta av i lugn och ro.

Egen märkning
Vi är stolta över alla de produkter vi 
tillverkar själva på ICA Kvantum och 
har därför tagit fram en egen 
märkning och etikett. 

Vi strävar alltid efter 
att minska matsvinnet...

... och försöker därför planera hur mycket 
det går åt av respektive produkt. 

Beställ gärna i förväg för att försäkra 
dig om att det du söker inte tagit slut. 

Vi älskar mat!Vi älskar mat!


