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En sommar med mycket
att se fram emot
Törs man tro att vi nu är framme vid det första,
glimtande ljuset i tunneln? Det känns nästan
så. Även om smittspridningen fortfarande är
hög på många ställen runt om i världen så börjar det kännas hoppfullt på riktigt igen. Kanske
blir hoppet kryddat med den värme och det
ljus som sommaren naturligt för med sig. Och
vilken sommar vi har att se fram emot!

sandro Del Piero som sin största idol. Finalen 2000 stod
mellan Del Pieros Italien och Frankrike. Minns jag rätt ledde Italien från strax efter halvtid fram till sista ordinarie
spelminut, då Frankrike lyckades få in ett kvitteringsmål
och sedermera också vann matchen efter ett golden goal
av David Trezeguet. Det är en av de mest spännande
matcher jag sett! Låt oss hoppas på att sommarens EM
bjuder på samma spänning.

Förutom fotbolls-EM är det ju också sommar-OS i
För egen del blev hoppet tänt på allvar efter att min Tokyo. Lägg där till en hel drös med andra sportevenefar fick sina två vaccinsprutor tidigare under våren. mang som sköts upp från förra sommaren. Kort sagt;
Det var på något vis det viktigaste, att han fick det skydd
är man sportintresserad som finns det mycket att njuta
som varit så efterlängtat. Jag själv har fått en första spru- av i år! Det är ju också vinter-OS om några månader och
ta och fått en tid för den andra. Vaccinationen i sig var väl- bortsett från orsaken så är det ändå lite kittlande att de
digt odramatisk. Jag blev väl emottagen på min vårdcen- två OS-arrangemangen hamnar inom loppet av ett år.
tral och lotsades på ett tryggt och proffsigt sätt av den Det är ändå något historiskt.
duktiga vårdpersonalen fram till själva sprutan. Tänka sig
att det lilla sticket i armen bär med sig så mycket hopp
Förutom att se fotboll på TV så hoppas jag som
och glädje. Det öppnar upp för många möjligheter, som sagt kunna få uppleva något live också. Kanske
något så enkelt som att kunna ta med pappa
blir det till och med en tur till Kopparvallen
på utflykter i sommar – även om vi fortsatt får
för att se mitt älskade Åtvidaberg spela. Allt
” Tänka sig att det
vara försiktiga med kontakt, givetvis.
beror såklart på hur restriktionerna ser ut

Königs kåserier
hittar du på bloggen
KÖNIG ONLINE

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

Magazinet Nyköping-Oxelösund
distribueras till 20.000 hushåll i Nyköping
och Oxelösund, samt med 5.000 exemplar
i ställ på välbesökta platser i kommunerna.
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GRATTIS TILL VÅR VINNARE!
Annelie Ekman är vinnare från
korsordet i Magazinet april.
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Välkommen att kontakta mig
gällande annons i Magazinet
Nyköping-Oxelösund!
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Peter Pettersson
Säljare

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

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

Trevlig läsning och
HEJA SVERIGE!

Torbjörn Dahlström

lilla sticket i armen och därefter biljettillgången. Men man kan väl
Det lär också bli mycket fotboll framför
få drömma, eller hur? Om en nyklippt grön
TV:n i sommar. Mycket sport rent generellt, bär med sig så mycket fotbollsplan, härlig stämning och glad publik
faktiskt. Personligen ser jag såklart allra mest
hopp och glädje ” på läktarna. Sommaren gör ju saker och ting
fram emot fotbolls-EM som startar redan om
i pandemitider enklare, eftersom mycket kan
ett par veckor. Mästerskapet kommer spelas
upplevas utomhus.
runt om i Europa med den stora finalen den 11 juli på
Wembley Stadium. Jag har många fina minnen från tidiga- Vacker natur är alldeles gratis och finns tillgänglig
re EM. Minns till exempel den stora skrällen i Portugal år
överallt. För någon månad sedan gick jag en slinga på
2004, när Grekland inte bara tog sig till final utan också Sörmlandsleden med mina döttrar, det var några kilovann över den favorittippade värdnationen! Det är såna meter runt sjön Skiren i Stavsjö. En mycket härlig och
händelser som får oss att drömma om svenska medaljer.
naturskön tur som jag varmt kan rekommendera. Och
Jag minns också fyra år innan, då EM-finalen avgjordes i missa heller inte ett besök på Stavsjö Krog och deras
Rotterdam. Då satt jag tillsammans med min äldsta dotter presentbutik Hemma i Stavsjö. Det finns så många fina
och tittade. På den tiden var hon ett stort fan av Gli azzurri guldkorn att uppleva i närheten av Nyköping och Oxelö– alltså det italienska fotbollslandslaget – och hade Ales- sund. Att fira ”hemester” här är minsann inte fy skam!

Det blir inte
roligare än så här

På temat ”saker som sker i sommar” så är jag
också väldigt glad att kunna berätta att årets Visor
Vid Vattnet verkar bli av, som det ser ut just nu med
kommande ändringar i restriktionerna. Konsertdatumet
är satt till den 17 juli och vi är glada att välkomna
ingen mindre än Robert Wells till VVV-scenen! Mer om
detta längre fram i tidningen.
Vi kommer givetvis att anpassa
konserten efter rådande restriktioner, vilket innebär att Visorna
inte riktigt kommer se ut som
vanligt. Men vi hoppas att ni
är många som är sugna på
konsert oavsett. Håll gärna koll
på vår hemsida för uppdaterad
information, www.media-mix.nu

Nyfiken på
Andreas

Nyfiken på

na Fors
Magdale
Oxelösund
oherde i
- ny kyrk

Nord

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

Solglasögon i din egen
styrka på köpet!

Värde upp till

4095:-

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:-.
I erbjudandet ingår glas,
solfärg samt båge från:

Kostnadsfri synundersökning vid köp av kompletta glasögon

Vi tillsammans.

Nyköping
Västerport Köpcentrum
Tel: 0155-28 88 53

Värde 395:Oxelösund
Järntorget 1
Tel: 0155-362 20
(Fd Sörners)
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Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2021-06-06. För öppettider och info om vår hantering av Covid-19
se: www.glasogonmagasinet.se

Nyfiken på - ett samtal med
Deborah Williams
Sist vi träffade Deborah Williams, som då hette
Rosman i efternamn, för en personlig intervju
var hösten 2015 då hon nyligen hade startat
Café VarDagsRum i Nyköping. Ett år tidigare
hade hon gjort dundersuccé med lanseringen av
Skärgårdsvåfflan på Västra Femöre i Oxelösund
och blivit utsedd till ”Årets mest företagsamma
människa i Sörmland” av Svenskt Näringsliv.
Deborah är nu inne på sitt sjunde café i Nyköping
och Oxelösund med omnejd – en ganska intressant utveckling för någon som enligt egen utsago
”inte är någon cafétjej”, kan tyckas.
Låt oss backa bandet några år. Våren 2013
avslutade Deborah en utbildning till Informationsdesigner på Mälardalens Högskola. Tre år med studier och
busspendling mellan Nyköping och Eskilstuna var till
ända. Siktet var inställt på att starta ett eget företag
inom design och inredning, och så blev det också.
– Jag visste redan tidigt att jag ville jobba i egen regi.
Det var viktigt för mig att få välja vilka uppdrag jag
skulle ta på mig och även att få styra över min egen
tid, säger Deborah.
Ett drygt halvår efter examen dök en spännande,
och något ovanlig, möjlighet upp.
– Jag hade jobbat för Stefan och Yvonne Kemi på
Boda Borg i Oxelösund under flera år, även under studietiden. Boda Borg har också Boda Camp på Västra
Femöre och där fanns det önskemål från kommunens
sida att starta ett sommarcafé under sommaren när
anläggningen inte nyttjades av Boda Borg. Tidigt under
våren år 2014 började vi planera inför öppnandet av
Skärgårdsvåfflan. Tanken var då att jag skulle vara
med och planera och designa konceptet och kanske
jobba i verksamheten några dagar under sommaren –
nå, så blev det och mycket, mycket mer därtill!
När vi sågs sist fick du frågan ”Blir det fler caféer?”.
Svaret du gav då var att du fått lära dig att man
aldrig kan säga aldrig – vad säger du om det idag?
– (skratt) Ja, det visade sig ju stämma ganska bra! Det
har inte riktigt varit tanken att samla på sig så många
caféer, det har snarare handlat om möjligheter som
dykt upp vid rätt tillfällen och varit svåra att säga nej till.
Så kan det vara. Idag driver nämligen Deborah,
tillsammans med kollegor och anställda, hela sju lokala
caféer; Café VarDagsRum i gallerian Västerport, Stenkulla Konditori, Kumlins Konditori, Birgers Bageri, Elsas
Café & Bistro samt säsongsverksamheterna Skärgårds4
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våfflan och Gula Kvarns Trädgårdscafé i Nävekvarn som
öppnar nu till sommaren. En härlig mix av klassiska och
väletablerade besöksmål och nya, spännande koncept.
Just koncept har blivit lite utav din specialitet, att
komma på nya idéer och bygga upp verksamheter med stil och kreativitet som ledord. Är det
informationsdesignern som får komma fram?
– Ja, jag tror att det är just den delen av arbetet som
gjort att jag faktiskt blivit kvar i cafébranschen. Jag
skulle inte säga att min passion ligger i att sälja fika
och bakverk – även om det givetvis är viktigt att det
som serveras i mina caféer håller en hög nivå – utan
jag brinner mer för allt runt omkring. Företagandet,
friheten att skapa sin egen nisch och få göra sånt som

”Framförallt tycker jag att det
är väldigt roligt och givande att
skapa välkomnande miljöer”
jag tycker är roligt och som ger energi. Det var kanske
inte såhär jag trodde att min karriär skulle utvecklas
när jag gick min utbildning, men det har ju blivit jättebra, säger Deborah med ett leende och fortsätter;
– Framförallt tycker jag att det är väldigt roligt
och givande att skapa välkomnande miljöer. Ett
viktigt uppdrag för våra caféer är ju att vara en social
oas, en mötesplats för människor. Det är nummer ett
för oss i alla våra verksamheter, att se till att människor
trivs och blir väl bemötta av vår personal. I arbetet med
att skapa härliga platser har jag såklart stor nytta av
min utbildning. Vid sidan av alla caféer driver jag även
företaget Pale Interiör som erbjuder tjänster inom till exempel homestyling och design av offentliga miljöer, men
det mesta av designjobbet gör jag i de egna verksamheterna. Det är smidigt att själv kunna göra annonser och
allt designarbete, såklart. Jämfört med att arbeta med
en kund i ett externt inredningsuppdrag är det givetvis
skönt att ha friheten att själv bestämma fritt över ett
projekt, det som är mindre kul är att budgeten oftast är
lite snålare, säger Deborah och skrattar.
Vi måste ju tala mer om Skärgårdsvåfflan. Ni
öppnade för första gången den 1 juli 2014 och har
sedan dess haft öppet varje sommar. Skärgårdsvåfflan
har verkligen blivit ett besöksmål på den nationella

semesterkartan. Kunde du ana när ni började vilken
otrolig framgång det skulle bli?
– Det korta svaret är nej. Men såklart hoppades vi på att
det skulle bli populärt! Vi la ner mycket tid på att hitta ett
bra koncept och vågade satsa på det fullt ut. Dessutom
visste vi ju att vi hade en fantastisk miljö att erbjuda vid
den gamla barnkolonin vid havet. Men att vi skulle få
30 000 gäster under vår första säsong, som var fyrtio
dagar lång, det hade vi aldrig vågat hoppats på!
Vad har Skärgårdsvåfflan betytt för dig?
– Jättemycket. Det är något jag känner mycket för
och är stolt över. Det är faktiskt också fortfarande den
av mina verksamheter som tar mest av min tid under
ett arbetsår, vilket kanske är svårt att tro med tanke
på att det är en säsongsverksamhet. Men det är så
mycket som ska fixas med och planeras för att det ska
fungera. Jag börjar arbetet redan i januari varje år, och
sedan jobbar jag själv i driften under stora delar av
sommaren. Någon typisk ”sommarsemester” har jag
inte haft sedan Skärgårdsvåfflan öppnade, men det gör
inget. Vi brukar säga att det är jobb på dagarna och
semester på kvällarna sommartid, sedan får man se
till att ta igen lite ledighet till hösten. Men det är inga
problem. Det är bara jättekul att intresset håller i sig
och att folk fortsätter att komma till oss!
Sommaren 2020, som på många sätt var oviss
med tanke på pandemin, var inget undantag.
– Förra sommaren var fantastisk för Skärgårdsvåfflan.
Vi ökade omsättningen med drygt femtio procent, något som jag så klart är otroligt tacksam och glad över.
På grund av pandemin så valde många att semestra
hemma i Sverige och göra dagsutflykter, och det tror
jag gynnade oss. En stor del av vår verksamhet är ju
redan sen tidigare utomhus i friska luften och, faktiskt,
pandemianpassad. Det var inte mycket som behövde
läggas till för att skapa en trygg miljö för oss och våra
kunder förra sommaren och sommaren som kommer.
Ni var en av få säsongsverksamheter som kunde
erbjuda jobb i normal utsträckning ifjol?
– Ja, eftersom vi hade så mycket att göra så krävdes
det en hel del personal – och den fanns ju också att

Fortsättning på nästa uppslag

Deborah Williams, tidigare Rosman, vid den gamla
barnkolonin på Västra Femöre i Oxelösund som utgör
platsen för fenomenet Skärgårdsvåfflan sommartid.
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Foto: Lorant Gotenmalm

I sommar träffar du Deborah Williams och Malin Gotenmalm, båda uppvuxna i Nävekvarn, med personal i Gula Kvarns Trädgårdscafé. ”Vi vill bjuda in till en härlig fikastund med
traditionella bakverk, gott kaffe i mormors gamla kaffekoppar och en mysig miljö”, säger Deborah och tipsar om att hålla koll på caféets Facebooksida för aktuell information och öppettider.

hitta, eftersom många tyvärr blev utan sommarjobb
förra året. Det kändes fint att kunna erbjuda arbetstillfällen under pandemin. De flesta var väldigt glada över
de timmar de fick hos oss.
Om Skärgårdsvåfflan gynnades av de rådande
omständigheterna så var det tvärtom för VarDagsRum, som ligger mitt i gallerian Västerport?
– Ja, där har vi haft det riktigt tufft. Det var redan sen
tidigare utmanande att driva café i centrum eftersom
vi märkt av minskat antal besökare i stadskärnan de
sista åren, men pandemin gjorde det givetvis ännu
svårare. Det är ett ständigt pågående arbete för mig
och min personal att komma på nya lösningar för att få
in pengar och locka kunder, säger Deborah.
VarDagsRum var en av de första som började
erbjuda hemkörning i början av pandemin, något
ni också hållit fast vid och fortsatt med. Hur har
responsen varit?
– Den har varit jättebra! Det har varit extremt uppskattat, skulle jag säga. Det började ju lite som ett sätt för
folk att skicka en hälsning till familj och vänner som
de inte kunde besöka på grund av smittan, nu är det
många som beställer till sig själva också. Det är en
hel del jobb med att få ihop alla beställningar, såklart,
men det är det värt tack vare uppskattningen vi får.
Min platschef Malin gör ett enormt jobb med att hålla
kontakten med kunderna som vill beställa. Vi hoppas
att de som nu beställer hemkörning vill komma och
besöka oss i caféet den dagen restriktionerna släpps!
Apropå restriktioner. Det kom nya regler riktade
mot caféer och restauranger i gallerior tidigt i
våras, där sällskap på fler än en person förbjöds
på serveringsställen som inte har egen ingång.
Detta drabbade givetvis VarDagsRum hårt?
– Ja, jag trodde knappt att det var sant. Vi har givetvis
känt av alla restriktioner under pandemin och gjort vårt
bästa för att förhålla oss till dem. Vi märkte av ett stort
6
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tapp i början av pandemin, som sedan lättades upp allt
eftersom. Varje gång nya restriktioner släpptes, när
det kommit skarpa förmaningar från staten, minskade
besökarna för en kort tid och sedan kom de tillbaka.
Även om vi ligger mitt i en galleria så har vi gott om
utrymme och väldigt luftigt, så det har hela tiden känts
tryggt för alla. Det är sällan trångt och de flesta är
väldigt duktiga på att hålla avstånd. Därför känns det
tråkigt och frustrerande med flera av restriktionerna
som drabbat en bransch som redan innan arbetade
med väldigt små marginaler för att få det att gå ihop.

eftersom vi båda är uppvuxna i Nävekvarn! Även om vi
numera bor i Nyköping med varsin man och barn så
känner vi starkt för orten, och ser verkligen fram emot
att vara med och lyfta Nävekvarn som utflyktsmål med
hjälp av härliga fikastunder.
Liksom tidigare caféer så var det en möjlighet
som presenterades och var svår att säga nej till.
– Vi hade ett mindre samarbete med föreningen Gula
Kvarn, som äger och förvaltar det gamla magasinet,
där vi levererade pajer till deras ideella café. I och med
den kontakten fick vi frågan om vi inte ville ta över
driften av caféet. Både jag och Malin kände direkt att
det var ett spännande tillfälle och vi bestämde oss för
att tacka ja. ”Vi kör!”

Du har synts en del i lokal media, där du gett uttryck för den här frustrationen. Varför?
– Framförallt vill jag visa på hur tokigt det kan bli med
restriktioner som ges till hela landet utan någon som
helst anpassning till hur det ser ut lokalt. Jag förstår Vad kan man vänta sig som gäst i Trädgårdscaféet?
att reglerna med max en person kan göra skillnad i
– Vi har valt att ta fasta på den historiska omgivningen
större städer och gallerior, men det blir
och kommer att ha ett lite gammaldags
absurt när det ska gälla även oss i lilla
”...ser verkligen fram emot tema. Det blir kaffe serverat i vackra
Nyköping. Det blir också rent ut sagt
gamla koppar, mormorskoppar som
att vara med och lyfta
orättvist, eftersom samma regler inte Nävekvarn som utflyktsmål...” jag kallar dem, och klassiska somriga
gäller för alla caféer och restauranger
bakverk som rulltårta och bärpaj. Därtill
här i staden. Innan har det känts lite som att vi i serve- så kommer det finnas lunchalternativ som pajer, bakad
ringsbranschen har suttit i samma båt, vi har hjälpts åt potatis och sallader, och man kommer kunna beställa
och det har funnits solidaritet i ett svårt läge. Nu gör
en öl eller ett glas vin till maten om man önskar.
staten skillnad på oss och skapar en osund konkurrenssituation. Jag har förståelse för att man måste ta till – Förhoppningen är en varm sommar med fint
krafttag för att stoppa smittan, men jag tycker också väder så att gästerna i första hand kan sitta utatt staten har ett ansvar gentemot oss som drabbas omhus i trädgården, men det finns också möjlighet
av restriktionerna så hårt, och det är viktigt för mig att att sitta inne. Galleriet en våning upp kommer att hålla
belysa frågan.
öppet ungefär samma tider som caféet, så missa inte
ett besök där! Öppettider för sommaren är 26 juni –
Vi lämnar pandemin och fokuserar på något roli15 augusti klockan 11–17, men vi smygstartar med
gare, nämligen sommarens nyhet och Deborahs
några datum innan dess, med start på nationaldagen.
sjunde café i ordningen. Ett som på många sätt
ligger henne extra varmt om hjärtat.
Slutligen, vi måste ju ställa frågan – blir det fler
– Till sommaren kommer jag – tillsammans med
caféer, Deborah Williams?
platschefen på VarDagsRum, Malin Gotenmalm – att
– (skratt) Åh, jag vet inte. Förmodligen, får jag väl
driva Gula Kvarns Trädgårdscafé, det känns speciellt
svara den här gången!

Vi ﬁxar din
Catering!
Du kan nu enkelt beställa via
vår hemsida, snabbt och enkelt.
maxinykoping.se
Har du frågor eller vill beställa något
för mindre sällskap - tveka inte att ringa
oss - vi anpassar oss efter dina behov.
Välkommen med din beställning
till student, skolavslutning eller
helgmiddagen!

0155-455412/425
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HJÄLPVERKSAMHETEN

ÅTERVINNINGEN

Hjälpverksamheten Återvinningen är en ideell förening utan ekonomiskt
vinstintresse. Verksamheten startade 1992 och syftet var att skapa meningsfulla
uppgifter för personer som stod långt från arbetsmarknaden. I dag bedrivs
verksamheten i Motala, Linköping, Norrköping och Nyköping.

Öppettider: Måndag - Fredag 10 - 18 • Lördag 10 - 14
Gumsbackevägen 11, Gumsbacken
Hjälporganisationen Återvinningen Secondhand

atervinningennykoping

www.atervinningen.se
8
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Minnen från förr

Flora & fauna vid stadens

Soptippar
Soptippar har sedan gammalt fascinerat botanister. På
soptippar kan man ibland finna växter som inte tillhör
den vanliga floran, och ibland kan vara mycket långväga
främlingar. I Nyköpings Biologiska Förenings tidskrift från
1964 redogör botanisten Erik Julin om sina iakttagelser
under rubriken ”Äreminne över en soptipp”.
Anledningen till att gamla soptippar var intressanta för botanister
kan vara att det tillsammans med
vanliga sopor även slängdes trädgårdsavfall på dessa. När soptippen
till slut inte rymde mer sopor anlades
en ny på annan plats varvid den gamla
tippen kom att fyllas igen med schaktmassor av sand och jord. Om dessa
tillförts från platser där det under
tidigare år växt ett flertal olika växter
är det troligt att det i sanden och jorden även följde med frön från dessa.
Tillsammans med frön från tidigare
trädgårdsavfall, gammal blomjord och
vissnade blommor, ges fröna åter en
möjlighet att gro och växa, vilka växter
man sedan har möjlighet att finna på
en gammal och nerlagd soptipp.
Julin nämner i artikeln följande;
Under seklets första decennium fanns
Nyköpings soptipp, den så kallade
”Asgropen”, mellan lasarettet och
Blommenhov. Den hade rykte om sig
att vara en bra fyndplats för ruderatväxter (växter som inte tillhör landets egen
flora, till exempel importerade trädgårdsväxter, blommor och krukväxter).
Under 1920-talet hade staden sin
soptipp, som då var Spelhagstippen,
mellan hamnen och Idbäcken. Därifrån
minns Julin från sin skoltid under ett
flertal exkursioner med intressanta
fynd från denna västra delen av soptippen. (I artikeln redovisar dock inte
Julin vilka arter det var.)
Spelhagstippen kom under
1950-talet att ersättas med
Brandholmstippen, på den östra
sidan av hamnen. Närmast dåvarande
gasverket fanns tippens äldsta del
där Julin vid inventering fann att stora
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områden intagits av kvickrot, vilket här
som vanligt framöver kommer att bli
ensamma på sin växtplats. Omväxlande
med kvickrotsbeståndet dominerar
andra ofta högväxta och relativt konkurrenskraftiga arter, som rörsvingel,
brännässla, pepparrot, åkertistel,
vägtistel, hästhov, kirskål, gulmåra,
gårdskräppa, vild palsternacka, fettistel,
ängshavrerot, höstaster, foderlosta,
snårvinda, ekorrkorn, myskvalva, vit och
äkta sötväppling, samt nattljus.
I området fanns ”Lergropen”, där det
närliggande tegelbruket tog lera för sin
tillverkning. Gropen som efter tegelbrukets nedläggning blivit vattenfylld levererade även mängder av den planktoniska
hinnkräftan till stadens akvarieägare.
Hinnkräftan är ett ett djurplankton som
liknar små räkor, men är genomskinliga.
Lergropen är nu övertäckt men arten
finns kvar i Nyköping, i åkanten mellan
Södermanlands Nyheters hus och Kvarnbron. (Julin 1964.)
I östra delen av tippen och ner mot
stadsfjärden hade det ofta tippats
frörensavfall. Julin konstaterade vid en
inventering att det förekom en mängd
olika åkerbruksväxter, tillika ogräs. Det
var till exempel havre, tvåradskorn, råg,
vete, raps, vitsenap, åkersenap, sommargyllen, dillsenap, baldersbrå, blåklint,
prästkrage och rågvallmo.
Inför 1960-talet behövdes återigen
en ny soptipp, vilken blev placerad vid
Björshult mellan Nyköping och Oxelösund. Soptippen kom att bli gemensam
för de båda kommunerna. Här behandlas
däremot avfallet annorlunda mot tidigare
soptippar med ett mer modernt och
hållbart upplägg – och tur är väl det!
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Asgropen, Blommenhovsvägen.
Någon exakt uppgift om var soptippen fanns har jag inte. Men när jag 1961 började arbeta hade firman jobb
i ”Hinzens krog”, som här ses i bakgrunden. Samtidigt pågick markarbeten utanför huset. Om det var för att
iordningställa nuvarande parkering, eller om det gällde något annat grävarbete vet jag inte. Men jag minns
att grävmaskinistens sa efter att han påträffat en mängd bråte i marken, att det tidigare måste ha varit en
soptipp på platsen. Helt säkert att det väl inte, men om det stämmer bör det ha varit Asgropen.

Ungefärlig placering för Spelhagstippen. I bakgrunden ”Silohuset” vid hamnen.

Ungefärlig placering för Brandholmstippen. Soptippen fanns i område runt nuvarande bilprovningen.
Infart till tippen var från Brandholmsvägen, nuvarande Lennings väg.

Arne Andersson

berättar om
historier och minnen
från sin barndom
och uppväxten i
Nyköping.
arnexandersson@
gmail.com

Pris från

34.990:-

Gråvattenrenare från

11.879:-
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www.cinderellaeco.se
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Den 1 juni går vi
tillbaka till ordinarie
öppettider!
M Å N- F R E 10 -18 | LÖ R 10 -16 | SÖN 12 -16

Hjärtligt välkomna hem till oss! ❤❤
Håll fortfarande avstånd och planera dina besök.

vasterport

vasterport

vasterport.com

s
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Vår i full blom
Våren har i år bjudit på en lång blomning. De svala dagarna och
nätterna har bidragit till att vi fått njuta av blomsterprakten under
en längre tid jämfört med om vi hade haft en varmare vår.
Det innebär också att mycket i trädgården har
stått still i väntan på att värmen ska anlända. Det
man inte får glömma bort är att vädret är perfekt för
växterna som hinner etablera sig i lugn och ro under
mark, rotsystemet kan växa till sig innan växten ska ta
kraft och skapa tillväxt ovan jord. Vi har under våren
fått många frågor kring
växter som ”inte kom”...vädret är perfekt mit i gång”, både gamla
etablerade växter samt
för växterna som
de nyplanteringar man
hinner etablera
gjort. Även när du
sig i lugn och ro...” handlar buskar och
perenner under våren

kan det såklart kännas lite klent med några pinnar i en
kruka eller kanske det inte ens syns något i krukan.
Ett tips är att försiktigt lyfta upp växten ur krukan och
titta på rotsystemet, finns där gott om rötter finns alla
förutsättningar som behövs.
Vattning har jag skrivit om många gånger förut,
men jag har också konstaterat att det är en av de
saker som många har missuppfattat och som vi tjatar
mest om i butiken när vi hjälper våra kunder med deras
inköp. Har en växt inga gröna blad ovan jord, är det
inte mycket som dricker eller har behov av vatten, allra
minst om det då också är kallt ute. Är du då som du
själv tycker, flitig och duktig och vattnar ett par gånger

Rutavdrag
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i veckan för att hjälpa växten att komma i gång, så blir
det en motsatt effekt. De små fina rottrådarna som ska
utvecklas till ett tåligt, stort rotsystem, ruttnar i stället
av och växten får svårare att klara tuffare perioder.
En rejäl rotblöta, vilket innebär att det behöver regna
minst 25 mm, är vad som behövs för att hjälpa växten
i sin etablering. Rent praktiskt innebär det att du ska
passa på att vattna när det kommer duggregn under
sommaren, jorden har lättare att ta emot det vatten
du ger när den redan är fuktig vilket gör att vattnet
snabbare kommer ner till rötterna där de behövs. Rotvattnare är ett bra verktyg att komplettera med när du
snabbt vill få effekten där det behövs. Den sticker du
ner ett par decimeter i marken vid sidan av rotklumpen
och inget vatten dunstar bort i onödan.
En annan faktor för att lyckas med dina växter är
näring, växten behöver precis som du äta för att kunna
orka med att växa sig stora och starka. Slarvar du med
mat och sömn, blir du mer mottaglig för sjukdomar och
samma sak gäller dina växter. En giva på våren och en
efter blomning ger trädgården bästa förutsättningarna
för att stå emot skadedjursangrepp eller luftburna
svampsjukdomar. I år har vi sett att rostsvamparna är
väldigt aktiva och där kan du behöva behandla i förebyggande syfte. På Oscarsbergs är vi återförsäljare för
GroGreens Feed & Shine bladgödsel som garanterat att
växterna håller sig friska och motståndskraftiga.

Vi ser till att trädgården grönskar hela säsongen.
Ring 0155-40 04 09 för att boka oss idag.

Ser du angrepp av rostsvampar i parker eller trädgårdar nära dig rekommenderar vi att du behandlar
för att minska risken att växterna i din trädgård angrips.
Får du lysande orangeröda fläckar på päronträdets blad eller orange beläggning
på undersidan av björk eller poppel, har
”Droppar tempdu rostangrepp i din trädgård. Flera rosteraturerna nattetid
svampar värdväxlar mellan ett lövfällande
trädslag och enar som hagtornsrost och
behöver du ta in
päronrost. Svampen finns naturligt i naturen och du behöver vara uppmärksam på både sommarblommor
eventuella för värdväxter som kan växa
och tomatplantor,
nära din trädgård, vilket gör att infektioner blir allt vanligare så snart vädret är
så enkelt är det”
gynnsamt för rostsvamparna.
Odlingssäsongen känns som att den blev lite
senare i år i och med den långa kalla våren, men
intresset är lika stort om inte större i år. Hallon, persikor och andra fruktträd och bärbuskar säljer ibland
snabbare än vad vi hinner plocka upp. En del sorter
är för tillfället slut hos leverantörerna och de hoppas
hinna producera mer till hösten. Mitt råd att inte vänta
med dina inköp står därför kvar och juni är fortfarande
en bra planteringsmånad.
Att avhärda växter och plantor är något som
många glömmer bort, man är ivrig och så fort det blir
lite varmare en dag ställer man ut sina sköra tomat och
gurkplantor eller sommarblommor. Mot en solig vägg
kan det lätt bli för varmt och i ett dragigt läge blir det
lätt för kallt med de ganska så ofta kyliga vårvindarna.
De behöver tid att vänja sig vid sin nya miljö och nya
temperaturer, långsam invänjning så brukar de klara det
galant. Några timmar en varm dag utan kalla vindar kan
de vara ute, men gärna i skugga, för att sedan öka på.
Droppar temperaturerna nattetid behöver du ta
in både sommarblommor och tomatplantor, så

enkelt är det. Det finns alltså inget datum
som styr utan ha koll på temperaturer
och väderomslag, täck vid behov med fiberduk eller
bär in dina känsliga plantor. Att vattna unga plantor
med kallt vatten kan också vara förödande, rötterna blir
nedkylda och växten blir chockad. Låt gärna en kanna
eller flera stå och bli tempererade efter omgivningen.
Att skörda regnvatten har med de senaste torra
somrarna blivit i ropet. Om du har dina funderingar
på att göra det är det nu du ska agera. Att under en
eventuell torrperiod sätta upp en regntunna blir för
sent. På Oscarsbergs har vi både vackra ekfat och
tunnor från Thorslunds kagge samt regntunnor i väderresistent PEHD-plast från Greenline, som du enkelt
ansluter till stupröret. De går även att seriekoppla
och har barnsäkert lock samt tappkran. Vill du kan du
ansluta en enkel dränkbar pump till tunnan eller så doppar du bara kannan i den, valet är ditt och vi hjälper dig
med dina beslut oavsett.
Avslutningsvis vill jag skicka med er lite tankar
kring hur du ska tänka när du står i handelsträdgården och ska göra dina inköp för att skapa din oas
och drömträdgård. Ofta har vi ju en bild i vårt huvud,
vi kanske har tittat på olika sociala medier och bilder
på nätet och nu ska du förverkliga det hemma hos
dig. Glöm då inte att växterna följer naturen och
omvärlden, de har alltså bra mycket mer mindfulness
än många av oss.
Växterna har inga behov av att prestera eller
leverera perfekta bilder på sociala medier, utan
de tar vara på sol, vatten och näring utifrån vad vi
och moder jord ger dem. I verkligheten finns inga
filter som förskönar, vilket kan vara ganska befriande.
Jakten på perfektion är något som du behöver lägga
åt sidan när du är i trädgården och i stället försöka
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se skönheten i det som är. Det är alltså inte alltid ytan
eller fasaden som är det viktigaste, tids nog, med
värmen och rätt omvårdnad, skjuter växten fart och
du får den blomsterprakt du längtar efter.
Det gamla uttrycket ”som du sår får du skörda”
gäller, ger du växten rätt förutsättningar får du
resultat. Kanske någonstans längs vägen finner du då
också ett inre lugn där du inser att det du skapar inte
är för någon annan att bedöma, utan kanske faktiskt
bara för dig själv att njuta av, med ögonen eller
smaken av din första egna solvarma tomat som du
skördar en sommarkväll i juni. Vill ni så ses vi!

Ulrika Juul
Oscarsbergs
trädgård

15 % rabatt

PÅ VALFRITT KÖP

Gäller ord. priser, ej i kombination med andra rabatter. Gäller ej murar & marksten. Giltigt t.o.m. 30/6 2021.

Öppet: Vard 10-18 • Lörd & sönd 10-15
Oscarsbergsvägen 4, Nyköping • Tel 0155-22 79 72
www.oscarsbergstradgard.se
Vi finns även på Facebook och Instagram
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YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!*

36

månader
räntefritt

Fönster för
svenska förhållanden.
Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen
moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten lika
viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och tidigare
generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster av mycket
hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrottsskydd och kondensskyddat glas som standard. Fönster som monteras på plats hos dig av
Morups egna skickliga hantverkare runt om i Södermanland.

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.

Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se
* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
14
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

ANNONS

”Business as usual”

Samling på bryggan. Från vänster: Jens, Josefin, Albin, Axel och Sophie med kontorshunden Bosse i famnen.
Magazinet fick tillfälle att träffa några av
mäklarna på Fastighetsbyrån och kunde
”överhöra” flera intressanta diskussioner
om boendemarknaden just nu. Helt klart är
att optimism och positiva tankar dominerar
på bryggan.
- Marknaden eller snarare förutsättningarna har
ju förändrats när pandemin kom, säger Josefine
Karlsson. Vi har varit snabba på att anpassa oss
för att få affärerna att rulla på. Det har under
flera år varit en gynnsam prisutveckling på våra
marknader i Nyköping och Oxelösund, det har
fortsatt även under pandemin. Mäklarna har
naturligtvis satts på prov i den bemärkelsen att
främst logistiken kring alla visningar tar lite mer
tid. Men folk förstår och har tålamod, säger
Josefine och ler.
Jens Öhling som har mest erfarenhet i gänget
på bryggan sammanfattar kort att branschen
har genomlevt värre stålbad än pandemin.
- Det är det här som är mäkleri på riktigt, dvs att

lyckas sammanfoga köpare och säljare även
om vägen inte är spikrak.

och Oxelösund. Jag och kontorshunden Bosse
bemannar kontoret i Nyköping medan mäklarna
är ute på fältet och träffar kunderna!

Mäklarstudenterna Albin och Axel lyssnar med
entusiasm och konstaterar att det finns många
goda läromästare på Fastighetsbyrån.

En kort sammanfattning av surret på
bryggan verkar vara: Business as usual

Med på bryggan finns också kontorets ”spindel
i nätet” Sophie som sköter mycket av det
administrativa runt mäklarna.
- Det är svårt att få med hela gänget på en och
samma bild då vår arbetsplats är både Nyköping

Fastighetsbyran.se
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Svenska kyrkan hjälper
humlor att bygga bon
TEXT: MALÉN ENEBERG FOTO: LOTTA WISS

Humlor spelar en viktig roll som pollinerare. Utan humlor
skulle tillgången på frukt, bär och grönsaker minska. Nu
hjälper Nyköpings församling humlorna - genom att bygga
bon vid kyrkor, församlingshem och på kyrkogårdar.
Personalen i Nyköpings församling
ägnade nyligen en förmiddag åt att
plocka skräp i naturen runt sina kyrkor
och församlingshem. I samband med det
grävde man också ner humlebon.
- Pollinatörer påverkas av klimatförändringar och behöver människans
hjälp. Därför vill vi väcka intresse för
humlorna, berättar Annelie Karlsson.
Hon är medarbetare i Nyköpings
församling och den som tog initiativet
till församlingens projekt att installera
humlebon.
- På Nya kyrkogården har vi insektshotell och faunadepåer. Vi ser att
människor är nyfikna på och intresserade av det. Och vi vet att vi, församlingen, behöver vara inspiratör och
sprida information om naturen på alla
tillgängliga sätt, säger hon.
Nyköpings församling har nu köpt
cirka 30 humlebon av konstnären och
keramikern Linda Engström, som har sin
ateljé ”Salt Jord” på Östra Storgatan i
Nyköping.
- Det känns bra att Svenska kyrkan
i Nyköping tar klimatpåverkan på allvar
och är så intresserad av biologisk
mångfald!
Linda Engströms humlebo är tillverkat
för hand i giftfri lera som bränts i max

1.020 grader. Boet påminner om en
upp- och nedvänd kruka med ett inflygningshål och regnskydd.
- Humlor trivs inte bra i insektshotell, eftersom de är större och fluffigare
än andra insekter. Jag har hittat på det
här boet utifrån vad jag tror att humlor
gillar, säger hon.
Linda Engström berättar att humledrottningen, inför vintern, lägger sig
befruktad i dvala i ett hål i jorden. När
våren kommer och marken värms upp
vaknar hon. Då vill humledrottningen
ha mat, flyger ut ur hålet och tar all sin
näring från blommor. Sedan letar hon
efter en plats där hon kan lägga ägg och
starta årets koloni.
Humlebona behöver installeras på
våren, innan drottningarna vaknar.
Linda Engström är med när personalen
i Nyköpings församling installerar ett
humlebo i trädgården vid S:t Nicolai församlingshem. I en rabatt gräver de en
liten grop i jorden. I gropen placerar de
boet, men ser till så att inflygningshålet
är ovan mark. I själva boet placeras lite
sand, torrt gräs och en tuss ull innan de
strör på lite musdoftande strö.

Linda Engström är konstnär och keramiker i Nyköping. Hon har tillverkat humlebona som Nyköpings församling installerat bland annat utanför S:t Nicolai kyrka.

- Humlor är en av våra viktigaste
pollinatörer. Finns det inga pollinatörer
så finns inte vi människor heller. Nu får
vi hoppas att en humledrottning hittar
hit! säger Linda Engström.

Är du intresserad av att veta mer?
Vid kyrkor, församlingshem och på kyrkogårdar har
Nyköpings församling satt upp skyltar om humlebon.
Vill du beställa ett humlebo, som du kan installera
nästa år? Surfa in på Linda Engströms hemsida
saltjord.se för mer information.
FOTO: LINDA ENGSTRÖM
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Eva Rosenberg och Evelina Daleskog, medarbetare i Nyköpings församling.

TEXT & FOTO: ANNELIE KARLSSON

Nyköpings församling
och den biologiska
mångfalden
Den 15 december 2019 tog Nyköpings församling emot
diplom för sitt miljöarbete i Svenska kyrkans miljöledningssystem fas 1 och arbetar nu vidare i fas 2 genom att bland
annat gynna den biologiska mångfalden.
Den biologiska mångfalden tillhandahåller ekosystemtjänster; produkter och
tjänster som bidrar till vår livskvalité
och välfärd. Vi är beroende av en värld
med biologisk mångfald, biodiversitet,
men forskare varnar för att vi är på väg
att förlora mängder av arter på grund
av bland annat klimatförändringar, förändrad markanvändning och föroreningar.
Förlusten är så omfattande
och går så fort att den
kallas för den sjätte massutrotningen. Vad kan
då göras?
Kyrkogårdar utgör
allmänt gröna resurser,
skapade genom mångårig
kontinuerlig skötsel, vilket
gynnar många olika arter av djur
och växter- den biologiska mångfalden. Gamla lövträd, hamlade träd,
variation av växter, död ved, gravstenar, murar, vattenmiljöer, kompost
och ängar är andra viktiga element
kyrkogårdar kan erbjuda.

i offentliga miljöer och runt våra församlingshem, för att förse församlingen
med snittblommor, men också för att
skapa en långvarig blomning till nytta
för bin, humlor och andra pollinatörer.
Införande av planteringslådor med
vattenmagasin på gravplatser är en åtgärd för att minska vattenuttaget, men
medför även att maskinanvändning för
till exempel gräsklippning minskar.
Ytterligare åtgärder för att främja miljön
och därmed den biologiska mångfalden
är övergång till HVO, miljövänlig diesel,

samt batteridrivna fordon och maskiner.
Även i krematoriet används miljövänligt
bränsle, RME, som är ett rapsoljebaserat bränsle.
Att väcka nyfikenhet och sprida information är också en del av församlingens
miljöarbete, för att tillsammans gör vi
skillnad!

svenskakyrkan.se/nykoping

På Nyköpings kyrkogårdar förstärks
dessa element genom att spara så
kallade högstubbar, döda träd, där det
är möjligt till förmån för insekter, fåglar,
lavar och svampar. Grenar och stammar
efter beskärningsarbeten samlas i så
kallade faunadepåer.
En annan typ av
faunadepåer är de
insektshotell personal
har byggt. Ängsytor
med stor variation
av blommor saknas
i dagens samhälle, därför släpps
vissa gräsytor upp
på våra kyrkogårdar
och endast vindlande
gångstråk klipps, ängsytan slås 1-2 gånger per
säsong. Växter och blommor,
som pollinatörer tycker om planteras
eller sås in i ängsytan.
Perenner, fleråriga blommor, erbjuds
idag i gravskötselavtal och planteras
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Årets företagare år 2020
i Nyköping och Oxelösund

Att uppmärksamma lokala företagare
för deras hårda arbete är extra viktigt
i pandemitider. Vi på Magazinet säger
ett stort grattis till årets företagare i
Nyköping och Oxelösund!
Årets unga företagare 2020 är Kalle
Gustafsson som driver Impera Bygg.
Juryns motivering:
Här pratar vi unik affärsidé som grundar
sig på ett enormt nytänkande. Tjänsterna
består till stor del av både arkitektur och
design och kan fungera som totalentreprenör från början till slut i en visualiserad
byggprocess. Trots sin ungdom har företaget redan hunnit profilera sig genom att
utses som Årets Nyföretagare 2018 och
därefter arbetat fram en stark tillväxt och
ökat omsättningen med drygt 200 %.
Årets företagare i Nyköping 2020
är Jonny Fredriksson, Ingers Däck.
Juryns motivering:
Trots en pågående pandemi har vår vinna-

re fortsatt att vara expert på sitt enskilda
område. De har verkligen inte däckat utan
kört med högre procent och snabba bud.
Man kan säga att det hos vår vinnare
finns en fingers toppskänsla och en smidighet som gör att de ständigt förbättrar
och utvecklar arbetsmiljön. Eftersom vi
under pandemin inte får resa bort så kan
vi glädjas åt att det är enkelt att hos vår
vinnare i stället boka däckhotell.

Viktoria och Jo
nny Fredriksson

Årets företagare i Oxelösund är Tony
Bäckman med företaget ToBe Teknik.
Juryns motivering:
Vår vinnare erbjuder tjänster till en rad
branscher, erfarenheten gör att de
snabbt kan ställa om och möta de krav
som är specifika för just dig som kund
oavsett om det handlar om plast eller krävande gods. Företaget är på bettet, ingen
broms när det gäller kvalitet och miljö. De
jobbar målmedvetet i sin världsomspännande verksamhet med ledorden ”To Be
Your Idea is our factory”.

an

ckm
Tony Bä

Vinnare år 2020
Årets unga företagare:
Kalle Gustafsson (Impera Bygg)
Årets företagare i Nyköping:
Jonny Fredriksson (Ingers Däck)
Årets företagare i Oxelösund:
Tony Bäckman (ToBe Teknik)

Tack Sunlight för ert stöd!

till hotellet
tvålfabriken

Alla vi inom Nyköpings Skol-IF tackar Sunlight för
deras stöd till vår verksamhet!

köping · 0155-20 50 00 · www.sunlight.se · reception@sunlight.se
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INGA
MER ÄN BARA EN
KOMPROMISSER
TRANSPORTBIL
FÖRMÅNSVÄRDE
TOYOTA PROACEFRÅN
CITY 1.648 KR/MÅN.
NYA TOYOTA RAV4 LADDHYBRID AWD-i.
Nya Toyota RAV4 Laddhybrid AWD-i kombinerar ännu
PROACE CITY 1,2 Turbo Entry inkl. skyddsinklädnad
mer av allt - utan kompromisser! 75 km räckvidd på
väggar i skåp.
el, fyrhjulsdrift och
imponerande prestanda. Självklart
• Upp till 4,3m 3 lastvolym
utrustad med Toyota Safety Sense. Och inte minst
• Toyota safety sense
fortsätter den köra som en elhybrid när laddhybridens
räckvidd tar slut.
Leasing: 1.211 kr/mån exkl. moms
Business Lease: 2.968 kr/mån exkl. moms.
Leasing: från 2.895 kr/mån exkl. moms
Fleet-pris:
479.900
Pris från:från
136.900
kr kr (ord. pris från 499.900 kr)
(ord. pris från 140.800 kr) exkl. moms.
Välkommen in och provkör!
SYSTEMEFFEKT

306
hk

ALLTID

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

1,0

L/100 KM
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN

AWD-i 1.648
KR/MÅN

22

CO G/KM
²

LÅG

FORDONSSKATT
360 KR/ÅR

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. Förmånsvärde är preliminärt netto vid 50% marginalskatt, baserat på 2021 års
Namn
ÅFÅFNamn
ÅF Namn
förmånsvärdesberäkning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel baserad på 30% särskild leasingavgift, 4500 mil, 36 mån, 50% restvärde, ord. rörlig ränta 3,99% (apr
Adress1,1,Stadnamn,
Stadnamn,Postkod
Postkod
Adress
Adress 1, Stadnamn, Postkod
-21). Ev. klimatbonus är ej inkluderad i leasingkalkyl. Leasingpriser01234
är exkl567890
moms, uppläggningsoch aviavgifter tillkommer. Erbjudandet gäller t o m 30 juni 2021. Gäller endast för
| www.toyotawebsiteaddress.se
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
företagskunder och kan ej kombineras med avtal och rabatter. Kampanjpriset gäller t o m 30 juni 2021. 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.

ÅF-xxxx
-xxxx
ÅF

Namn
ÅF ÅF
Namn
Adress
1, Stadnamn,
Postkod
Adress
1, Stadnamn,
Postkod
01234
567890
| www.toyotawebsiteaddress.se
01234
567890
| www.toyotawebsiteaddress.se

Namn
ÅFÅFNamn
Adress1,1,Stadnamn,
Stadnamn,Postkod
Postkod
Adress
01234567890
567890| www.toyotawebsiteaddress.se
| www.toyotawebsiteaddress.se
01234

MER NYA
ÄN BARA EN
DITT
DITT
NYA
TRANSPORTBIL
ELVERKTYG
ELVERKTYG
TOYOTA PROACE CITY

ÅF Namn
Namn
ÅF
Adress 1,
1, Stadnamn,
Adress
Stadnamn, Postkod
Postkod
01234 567890
567890 || www.toyotawebsiteaddress.se
01234
www.toyotawebsiteaddress.se

NYA TOYOTA PROACE ELECTRIC
NYA
TOYOTA PROACE ELECTRIC
PROACE CITY 1,2 Turbo Entry inkl. skyddsinklädnad

väggarvår
i skåp.
Upptäck
praktiska och rymliga Proace som du aldrig
3
• Uppupplevt
till 4,3m
lastvolym
tidigare
den
- helt eldriven. Med klassledande
Upptäck
vår
praktiska
och
rymliga
Proace samt
som du
aldrig
• Toyota
safety sense
räckvidd,
imponerande
lastoch dragvikt
generös
tidigare upplevt denkan
- helt
standardutrustning
du eldriven.
känna digMed
lugnklassledande
med att ingen
räckvidd,
imponerande
lastdragvikt
samt generös
Leasing:
kr/mån
exkl.och
moms
utmaning
är1.211
för stor.
Välkommen
på en provkörning.
standardutrustning
kan dukr/mån
känna exkl.
dig lugn
med att ingen
Business
Lease: 2.968
moms.
Nya
Proace Electric
utmaning är för stor. Välkommen på en provkörning.
Lanseringspris från 369.900 kr exkl. moms
Pris
från: Electric
136.900 kr
Nya
Proace
(ord.
pris från
399.900 kr exkl. moms).
(ord. pris från
140.800
kr)krexkl.
Lanseringspris
från
369.900
exkl.moms.
moms
Leasing från 3.272
kr/mån
(ord. pris från 399.900 kr exkl. moms).
Business Lease från 5.421 kr/mån
Leasing från 3.272 kr/mån
Service och Försäkring ingår i Business Lease.
Business Lease från 5.421 kr/mån
Service och Försäkring ingår i Business Lease.

100%
AV KÖRTID
PÅ EL

100%

0%

CO2 G/KM

UPP TILL

330

KM RÄCKVIDD
UPP TILL

AUTOMAT

0%
330
70.000 LÅG

ALLTID
AUTOMAT

70.000 LÅG

AV KÖRTID
PÅ EL
ALLTID

KLIMATBONUS
CO2 G/KM

ÅF -xxxx

KR
KLIMATBONUS

KM RÄCKVIDD

FORDONSKATT
FRÅN 360 KR/ÅR

FORDONSKATT
FRÅN 360 KR/ÅR

Kampanjpriset gäller t o m 30 juni 2021 och kan inte kombineras med avtal och rabatter. Finansieringsuppgifter från Toyota Financial
Services: Prisexempel leasing baserad på 30 % särskild leasingavgift, 4.500 mil, 36 mån, 45 % restvärde, rörlig ord. ränta 3,99 % (apr
-21). Business Lease-exempel baserat på 36 mån, 4500 mil, garanterat restvärde, ord. rörlig ränta (apr -21). Klimatbonus är inkluderad
ÅF Namn
i Business Lease-kalkyl och betalas ej ut till slutkund. Övermil 10 kr ex moms/mil. Onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Adress 1, Stadnamn, Postkod
Leasingpriser är exkl. moms. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Leasingerbjudanden gäller t o m 30 juni 2021.
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
Uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Miljöklass Euro6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.
ÅF
Namn
Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel.

ÅFÅF Namn
-xxxx
Adress 1, Stadnamn, Postkod
01234
567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
ÅF
-xxxx
KR

ÅF Namn
Adress 1, Stadnamn, Postkod
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
ÅF Namn
Adress 1, Stadnamn, Postkod
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se

ÖPPETTIDER:

Mån–fre 10–18, Lördag 10–14

www.toyotanykoping.se

Adress
1, Stadnamn, Postkod
ÅF Namn
01234
| www.toyotawebsiteaddress.se
Adress567890
1, Stadnamn,
Postkod
ÅF
Namn
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
Adress 1, Stadnamn, Postkod
ÅF
Namn
01234
567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
Adress 1, Stadnamn, Postkod
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
ÅF Namn
Adress 1, Stadnamn, Postkod
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se

ÅF Namn
Adress 1, Stadnamn, Postkod
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se

Industrigatan 10,
Nyköping
0155-21 71 70

ÅF Namn
Adress 1, Stadnamn, Postkod
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
ÅF Namn
Adress 1, Stadnamn, Postkod
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se
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PJÄS
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Idealkök
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är ett prisvärt kök. Klassiskt
allmoge eller modernt minimalistiskt.
14 färger att välja på.
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Kungsäter
STARK är ett Svensktillverkat kvalitetskök med ett
STORA
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PRONOMEN
Idealkök är ett
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modernt minimalistiskt.
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14 färger att välja på.
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zeliu
år med Björn Af

OX E LÖ S U N D

OX E LÖ S U N D

Välkommen till vår nya

Hitta din nya verklighet
i Nyköping

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!

Nytt år,
nya lägre
hyror

Här skapar du drömrum för din nya verklighet i Kv Kattugglan,
Marieberg. Inflyttningsklara 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

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.
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Historiska bilder från Oxelösund

Cykelstaden Oxelösund
Fullmäktigerundan
Kommunalråden Sven Zetterström flaggar av
sina fullmäktigekolleger. Tolv ledamöter åkte
den 14 km långa banan. De motionerande
politikerna var:
Berit Karlsson, Sven Svensson, Sven Keereweer, Olle Jannebring, Seija Tallnäs, Lars
Andersson, Allan Pettersson, Ebbe Svartling,
Sven Gustafsson, Curt Högberg, Lennart
Eriksson och Birgitta Gustafsson.
Korpen tillsammans med tidningen Folket
har arrangerat motionscyklingen. Uppslutningen har varit jättefin, berättar korpledaren
Ove Lannerstrand. Omkring 280 personer har varit med varje gång. Efter varje
omgång lottas kaffe, tröjor och hederspriser
ut. Men nu har uppslutningen varit så god att
det är dags att lotta ut en ny cykel bland alla
som deltagit.
Källa: Folket 1977-06-02. Fotograf okänd.

Bilden till höger:
Anders Norling trappar ned
efter 30 år som gatuchef.
Cykelbron mellan centrum och
Dalgången är ett av de projekt
han varit med om att skapa.
Källa: Folket 1986-12-04
Fotograf: Alf Ralmé
År: 1986

Gudrun Larsson (Martinsson) med sin
cykel vid Gamla Oxelösundsvägen.
Källa: Lars-Erik Karlsson. Fotograf: Okänd.
År: Okänt

Ann-Christin Fredriksson lär sin
lillasyster Ann-Charlotte att cykla
sommaren 1960. Bilden är tagen vid
Breviken där det fanns stridsvagnshinder.
Fotograf: okänd

22

Frösängsbron. Den allra första gång- och cykelbron byggs år 1966. Till höger syns Exaktor och den gamla banvaktstugan. I september 1966 står gång- och cykelbron via Frösäng och Sunda klar. Fotograf: okänd.
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ses i sommar
på Jogersö!

Vi ses i sommar
på Jogersö!

Lunch måndag-lördag 11-15

Lunch måndag-lördag 11-15

Söndagar: Brunch 11-15

Söndagar: Brunch 11-15

gskvällar: Räkfrossa med trubadur

Fredagskvällar: Räkfrossa med trubadur
Tisdagskvällar: Burgers & Beers

isdagskvällar: Burgers & Beers

Kvällsöppet även onsdag och lördag

llsöppet även onsdag och lördag

Tiderna gäller från midsommar

Tiderna gäller från midsommar

s för
ation
Son och far, båda kranmaskinister, på cykeltur. Från vänster
enemang
på Andersson och Gustav Andersson.
Haddon
Fotograf: Okänd. År: Okänt.
yakallan.nu

Följ oss för
information
och evenemang på
www.nyakallan.nu

UTHYRNING

SLÄP • BÅTTRAILER • BILTRAILER • SKÅPBILAR • MINIBUSSAR

•
•
•
•
•
•

Gallersläp 750 kg
Täckt släp 1000 kg
Grussläp 1250 kg
Flyttskåp
Båttransportsläp 1300 kg
Grönytesläp 1300 kg
Bilverkstad

0723-66 60 11

•
•
•
•
•
•

Biltransportsläp 3000 kg
Thule 900 Takbox
Opel Minibuss 9-sitsig
Skåpbil 12 kubik
VW Skåpbil 18 kubik
Biltransportbil

0155-21 90 51 • 070-310 18 28
Det blev en fin uppslutning till Oxelösundskorpens och FOLKET:s
cykelpremiär. Ett 100-tal personer ställde upp trots den iskalla nordan
som gjorde loppet både kallt och mödosamt. Ett par av årets första
motionscyklister ger sig iväg: Hjalmar Gustavsson, Lena Olsson och
Charlotte Lindhe vinkas iväg av startmannen Oxelösundskorpens Ove
Lannerstrand.
Källa: Folket 1976-04-22. Fotograf: Okänd. År: 1976

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

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

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

Tel. 0155-31623
60
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OXELÖSUNDS FÖRSAMLING
Anna tar tömmarna i konfa-undervisningen
Anna Larsson, 27, blir konfirmationsansvarig i Oxelösunds församling när en ny konfa-grupp ska
samlas i höst. Upptakten blir den
17 oktober och lagom till påsken
2022 avslutas det hela med en
konfirmationsgudstjänst.
– För mig blev konfirmationen en
uppstart för fortsatt engagemang
i Svenska kyrkan, berättar Anna
Larsson, blivande präst.
– Jag fick en bra introduktion till
kyrkan men också till Gud. Ett
tvåtusen år gammalt kulturellt och
andligt arv – och egentligen ännu
äldre när vi beaktar de judiska
rötter vi möter i bibelns första och
största del. Man blir en del av ett
spännande arv, menar Anna.

Anna Larsson är blivande präst och en hängiven brukskörare, här med
”Greven” i uppförsbacke. I höst ska hon ta sig an Oxelösunds konfirmander.
Foto: Göran Molin.

30/5 Gudstjänst - kl 11.00 – Heliga trefaldighets dag Jukka Laari, Maria Rasmussen.
Solist Therese Cambrant Berg.
6/6 Gudstjänst - kl 11.00 – Första söndagen e. trefaldighet. Magdalena Fors,
Irina Söderberg, Eva Henriksson. Solist Felicia Frankler.
13/6 Gudstjänst - kl 11.00 – Andra söndagen e. trefaldighet Jukka Laari,
Maria Rasmussen, Eva Henriksson. Solist Fanny Gusterman.
Finskspråkig gudstjänst - kl 15.00 Jukka Laari, Maria Rasmussen,
Helen Kantokoski Kviby.
20/6 Gudstjänst - kl 11.00 – Tredje söndagen e. trefaldighet Magdalena Fors,
Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.
26/6 Musikgudstjänst - kl 18.00 – Midsommardagen
Magdalena Fors, Maria Rasmussen. Duo Delinquo spelar gitarr och oboe.
27/6 Gudstjänst - kl 11.00 – Den helige Johannes Döparens dag
Magdalena Fors, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.

När Anna berättar att hon läser till
präst möter hon ofta ett intresse.
– En del berättar att de ber, andra
att de är på väg mot en tro men
inte riktigt framme. Några är nyfikna och ställer frågor. Svenskarna
är kanske mer religiösa än vad de
själva vet, funderar Anna.
Ett av hennes intressen är körning
med brukshäst i skogen.
– Vi jobbar under tystnad och blir
helt fokuserade. Vi blir liksom ett
med uppgiften och med djuren. I
naturen och tystnaden kan man
släppa stressen. Som troende kan
jag se Guds hand i det skapade.
Läger hör till
Ett läger ingår alltid när man ska

Foto: Magnus Cambrant Berg

Gudstjänster - visas endast digitalt

Behöver unga en sådan skolning i
dag?
– Ja, det tycker jag absolut. Vi får
inte glömma den kristna tron och
de värden den bär med sig. Många
funderar över just de frågor som
vi tar upp i konfirmandundervisningen. Frågor som är större än

”Vad ska jag bli när jag blir stor”. I
samhället finns nästan inga forum
för sådana funderingar, men här i
kyrkan finns utrymmet – utan att
man uppfattas som världsfrånvänd
eller knäpp. Vi ska ha högt i tak
och man blir inte tvingad in i någon
diskussion om man inte vill.

Gud, vi ber till dig i denna svåra situation
Hjälp oss att hitta sätt att ha omsorg om
varandra
Hjälp oss att hjälpa och värna varandra,
i en tid när vi behöver hitta mönster som
fungerar i vardagen.
Hjälp oss värna människor långt borta
och nära som är i behov av hjälp och stöd.
Vi ber om din frid när vi är rädda och
oroliga
Vi ber om din tröst när vi är ledsna och
har ont
Vi ber för din värld och din kyrka i hela
världen

BIBELSTUDIER

Onsdagar
i juni
kl 11

Bibelstudium för daglediga.
Vi ses digitalt på Zoom under en timme
och läser kommande söndags texter
enligt kyrkoåret. Varje söndag har ett
givet tema och vi diskuterar vad
texterna säger oss. Bibelstudiet är för
alla intresserade, sökande och troende
människor som vill fördjupa sig i Bibelns
texter. Ingen föranmälan – du hittar
länken på vår hemsida. Onsdagar kl.
11.00 – 12.00 (2 /6, 9/6, 16/6 och 23/6)

Kom med hopp och ljus till oss, och hjälp
oss dela hopp och ljus med varandra.
I Jesu namn Amen

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.

konfirmeras. Magdalena Fors,
kyrkoherde och ytterst ansvarig för
konfirmandverksamheten, berättar
att årets läger blir i hemtrakterna
på grund av pandemin. Troligen
under jullovet, alla detaljer är inte
klara.

Enkel vigsel eller dop
– inga problem!
Det råder ett missförstånd
kring att det inte går att hålla
en enkel vigsel eller ett enkelt
dop i kyrkan.

Hon vill ge kyrkvärdarna ett ökat
fadderansvar för konfirmanderna
när de så småningom vill delta
och agera i gudstjänsten. Men inte
enbart konfirmationsansvariga
Anna och kyrkvärdarna, utan alla
i församlingens arbetslag ska bli
delaktiga i konfa-arbetet.
– Vi ska bredda kontaktytorna med
kyrkan, förklarar Magdalena Fors.

– Det går visst, det behöver
inte vara storslaget för att
man ska får vara i kyrkan,
försäkrar Magdalena Fors,
kyrkoherde i Oxelösunds
församling.
Mot bakgrund av frågor och
tankar som nått fram till personalen i Oxelösunds församling vill hon klargöra hur det
ligger till. Ett kyrkbröllop eller
dop behöver alltså inte alls
vara förknippat med ett visst
antal gäster.
– Många tänker nog inte så,
utan tror att det måste vara
på ett visst sätt, befarar
Magdalena Fors.

Speciellt för i år är att två årskullar
får delta – de som missade förra
året då Corona härjade får en
andra chans.
Anna Larsson vill till sist rikta en
uppmaning till unga som funderar och ännu inte bestämt sig för
konfirmation:
– Kom med några gånger, testa och
se hur det är!

– Dessutom går det bra att
filma, streama och spela in –
vi hjälper gärna till, avslutar
kyrkoherden välkommande.

Bo Höglander

Foto: Sofia Tellebro Hero

Gör gärna ett besök på Oxelösunds kyrkogård nu när det grönskar som allra mest.

BARNDAGARNA
Barndagarna med sång,
musik och dans för barn i
förskoleklass – åk 5, måndag till och
med torsdag v26. Begränsat antal
platser. Anmäl ditt barn senast 21/6.
För mer info läs på hemsidan.

SOMMARUTSTÄLLNING
Sommarutställning i S:t Botvids kyrka.
Kyrkans målargrupp ställer ut
hela sommaren fr.o.m 2/6.

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö

VARMT
VÄLKOMMEN
IN TILL OSS!

En annorlunda syn på glasögon
SOLGLASÖGON I DIN STYRKA PÅ KÖPET

Just nu är vårt prenumerationserbjudande
extra förmånligt. Prenumerera på två eller
fler par glasögon, så får du ett par solglasögon slipade med din styrka på köpet.
Med erbjudandet får du 3 par glasögon
från bara 110 kr/mån.

su 13/6 15.00 Jumalanpalvelus
St.Botvidin kirkossa tai digitaalisesti
16/6 17.00 Lauluilta Oxelösundissa
jos sää suosii. Ilmoittautumiset Marialle tai Helenille.
lau 19/6 Perhepäivä Palstorps
Hagessa ilmoittautuneille.
Kysy Heleniltä lisäinfoa ja ilmoittaudu
viim 10/6.
Tätä kirjoittaessa emme vielä tiedä
onko ylläolevista toiminnoista mikään
mahdollista toteuttaa koronarajoitusten takia.
Seuraa facebook-sivua tai soittele
meille ja kysele ajankohtaista tilannetta.
Teillä on myös mahdollisuus saada
kotikäyntiehtoollinen Jukalta, ottakaa
yhteyttä!
Terveisin
Jukka 070-784 34 17
Helen 070-784 34 07
Maria 070-784 34 26

Följ och gilla oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

VÄRDEKUPONG
Fri synundersökning, värde 400:-.
Gäller t.o.m. 2021-06-30
Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00 • Lör 10.00-15-00
Smarteyes Nyköping
Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08
www.smarteyes.se
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Robert Wells till Oxelösund
och Jogersö i sommar
För aktuell
info om
konserten, se
media-mix.nu

I skrivande stund har myndigheterna aviserat att utomhuskonserter får ta emot 500
personer om det finns anvisade sittplatser.
De nya restriktionerna ska gälla från och
med 1 juni. Årets Visor Vid Vattnet är
planerat till lördag 17 juli.
- Ett glädjande besked för oss, säger Torbjörn
Dahlström som för 11:e året i rad planerar
sommararrangemanget Visor Vid Vattnet.
- Vi har valt Jogersö Havsbad som arena i år, mycket
med tanke på att där finns utrymme för att kunna följa
de övriga restriktioner som vi får från myndigheterna.
Självklart vill vi göra arrangemanget så coronasäkrat
som det går.
Anvisade sittplatser innebär att arrangören
måste anvisa varje besökare till en egen stol.
- Vi har hyrt in stolar så varje besökare får en egen
stol, och får även bestämma plats när man köper sin
biljett på nätet, fortsätter Torbjörn.
I år har arrangören glädjen att hälsa ett nytt
namn välkommen till Visor Vid Vattnet.
- Jättekul att vi lyckats bjuda in Robert Wells till Visor
Vid Vattnet. En folkkär och mycket musikalisk artist
som spänner över ett stort register. Dessutom en
stark personlighet som sprider mycket glädje med
sin musik.
Nu väntar arrangören på mer information från
myndigheterna, vilket bör komma i början
av juni.
- När vi vet mer om vad som gäller kommer vi att
söka tillstånd för arrangemanget, därefter släpper

vi biljetterna. Men alla som är sugna på konsert kan
lägga lördag 17 juli på minnet.
Nästan två miljoner människor har sett
Robert Wells supershow Rhapsody in Rock.
En svindlande siffra, men kanske inte så
förvånande ändå. Robert Wells är en av
våra mest folkkära musiker och har medverkat i publiksuccéer som “Så ska
det låta” och “Körslaget”.
- Men jag spelar gärna i det lilla formatet också, säger
Robert. Jag började min karriär med att spela i köpcentrum, och på min första konsert kom 18 personer.
Det känns inspirerande att komma ut och spela igen
och jag ser fram emot att gästa Oxelösund i sommar.
Martina Dahlström väntar på besked om hon
kan ansluta till Örebro och Eztrad i höst för att
återuppta jobbet som showartist. Som värdinna
och artist har hon blivit en del av konceptet
Visor Vid Vattnet.
- Jag hoppas verkligen att vi kan genomföra årets
Visor Vid Vattnet för en lite större publik än förra året.
Jättekul att Robert Wells kommer och gästar oss, en
stor musiker och entertainer.

Robert Wells. Foto: Knut Koivisto.

Martina kommer även i år att stå på scenen,
den här gången tillsammans med musikerna
Mattias Roos och Johan Björklund.
Coronaviruset har påverkat kultur- och idrottsrörelsen extremt hårt. Förhoppningsvis ger de aviserade
lättnaderna landets artister möjlighet att åter igen göra
det de tycker är roligast av allt, att stå på en scen och
underhålla en publik. Om allt går som planerat kan vi se
fram emot Visor Vid Vattnet på Jogersö lördag 17 juli.

Mattias Roos och Martina Dahlström

Årets Nyföretagare i Oxelösund
Denna fina utmärkelse vill jag fira med mina kunder och erbjuder

20 % rabatt
på allt i butiken
Gäller 31/5-5/6

Lenita Holmgren
26
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X

C OXELÖSUNDS CENTRUMFÖRENING

O

Oxelösunds
Centrumförening

Oxelösunds Centrumförening gratulerar två av sina medlemmar, Lenita Holmgren och Anna-Karin
Ledberg, till priset som årets nyföretagare i Oxelösund! På bilden tillsammans med Birgit Båvner.

Handla lokalt!

25 %

Erbjudandet gäller utvalda produkter
t o m 11/9 2019 eller så långt lagret räcker.
Med reservation för lokala avvikelser och
ev tryckfel.

- nu viktigare än någonsin

vid köp av 2 Hos oss får du personlig service och kan handla efter gällande restriktioner
0 % för dig som inte är medlem
Stor parkering med fria P-platser och gott om utrymme gör det lätt att hålla avstånd
Bli medlem

äller utvalda kosttillskott.

ek. pris 69-329:-

i dag!

Kundklubben

ettider
-fre 09.30-18.00
0.00-13.00

Vi har lås,
nycklar & larm
till båten och
sommarstugan.
Anderssons
Välkommen!
Hemelektronik AB

OX E LÖ S U N D

LindQvist Gummi

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

I OXELÖSUND

Glasögonmagasinet
Optikkällaren

BlomsterDesign
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ONE MORE TIME
återbruk och utveckling

ANNONS

Vi förenklar oxelösundarnas vardag

Parkslide

Jätteloka

Blomsterlupin

Vresros

Jättebalsamin

Rensar du bort invasiva
växter från din trädgård?
Tack för att du lämnar dom på återvinningscentralen.
Visst kan vi tycka de är vackra och en härlig blomsterprakt. Men arterna
vresros, jätteloka, parkslide, blomsterlupin och jättebalsamin är så kalllade invasiva arter och är därmed ett hot mot vår biologiska mångfald.
Ofta bildar de stora täta bestånd där inga andra växter får plats. De
ﬂesta invasiva växtarter är importerade trädgårdsväxter som helt enkelt
har rymt ut i naturen.
Så hur ska invasiva växter hanteras?
- När du tar bort dem från din trädgård ska de lämnas in i väl förslutna
säckar till återvinningscentralen, så att fröerna inte sprider sig, berättar
Soﬁa Rappestad Renhållningschef på Oxelö Energi. Dessa växter

Tips & Råd!

Trädgårdsavfall – mindre
grenar, gräsklipp och löv, samt
fallfrukt och gräsmatta i mindre
mängder kan du lämna in på
återvinningscentralen.

Invasiva växter – lämnas i väl
förslutna plastsäckar i särskild
containern på återvinningscentralen.
Ris – grenar buskar träd av
större karaktär kan du lämna
på ristippen i Danvik.

Tips för
hem och
trädgård!

hanterar vi faktiskt som en enskild fraktion. I Oxelösund har vi tagit
fram en stor container med lock för hantering av dessa växtarter.
Invasiva växtarter ska inte ligga bland vare sig vanligt trädgårdsavfall
eller på din kompost. De måste till förbränning för att inte sprida sig
vidare. Det är även helt förbjudet att tippa eller dumpa trädgårdsavfall
i naturen av samma skäl.
Vill du veta mer om invasiva växtarter så hittar du allt du behöver veta
på Naturvårdsverkets hemsida naturvardsverket.se

Soﬁas trädgårdstips!
• Gräsklipp är perfekt att lägga på rabatter.
Det stoppar ogräs och fungerar bra som gödning.
• Små kvistar, löv, fallfrukt och annat trädgårdsavfall kan du kompostera. Då får du ny jord!
Soﬁa Rappestad

ANNONS
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– Det känns fantastiskt roligt, säger
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– Det känns fantastiskt roligt, säger
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Catharina Fredriksson, kommunCatharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande. Vi bygger för
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kompetens och möjI bygget av Oxelöskofrämja lärande, kompetens och möjI bygget av Oxelösko- lighet
till utveckling. Nu har vi en fin
lan har fokus legat på
lan har fokus legat på lighet till utveckling. Nu har vi en fin
bra byggmaterial, bra nybyggd skola med en utemiljö som
bra byggmaterial, bra nybyggd skola med en utemiljö som
akustik, låg energiför- stimulerar till aktivitet.
akustik, låg energiför- stimulerar till aktivitet.
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Musikskola blir
kulturskola
Musikskolan i Oxelösund har blivit kulturskola.
Utöver undervisning i sång och musik erbjuder
kulturskolan även teater, musikproduktion och
kurser i att rita, måla och skulptera.
Musikskolan har funnits i Oxelösund
sedan 1950-talet. Trenden de senaste 30 åren har varit tydlig; allt fler
musikskolor blir kulturskolor. Syftet
är att ge barn och unga en bredare
möjlighet till kulturutövande. Nu är
det Oxelösunds tur och Pia Karell,
chef för kulturskolan tycker det
känns roligt och bra med fler
estetiska ämnen.

musikskolan och i skolan.Kulturskolan håller till i anpassade lokaler i
Oxelöskolan.
– Vi kommer att sätta vår prägel på
miljön. Det ska kännas att man kommit till en kulturskola, säger Pia. Och
alla ska känna sig välkomna till oss.

Rita, måla och skulptera,
teater och musikproduktion
Kursen Rita, måla och skulptera
– Den största skillnaden mot tidigare
vänder sig till barn i årskurs 2 till
är att kulturskolan ger möjligoch med årskurs 4.
het för barn och unga att vidTillsammans skapar
ga sitt perspektiv. Jag brukar
vi bilder och former
jämföra med idrott. Tänk om
i olika material och
det bara skulle finnas fotboll
tekniker. Vi målar
att välja på. Det tycker jag är
i till exempel vatsamma sak, säger Pia Karell.
tenfärger och akryl,
ritar med olika slags
Barnen har fått önska
pennor och kritor
Utbudet på kulturskolan är
samt skapar i lera.
framtaget utifrån barn och
Teater riktar sig till
ungas önskemål. Eleverna i
Pia Karell, chef för
barn i årskurs 1 och
årskurs 4–6 har fått svara på Kulturskolan.
Musikproduktion vänder
frågan, ”Om du fick välja på fölsig till högstadie- och gymnasielever.
jande ämnen i en blivande kulturskoHär får eleverna lära sig från grunla i Oxelösund, vad skulle du välja?”
den hur man skriver och spelar in
Utöver enkäten har musikskolåtar, producerar musik samt släpper
lans rektor och pedagoger lyssnat
sin egen musik på plattformar som
till elevernas önskemål både på
Spotify. Kursen är till för både
nybörjare och för dem som vill
utveckla sitt musikskapande. Med
en dator och en mikrofon kan
man skapa oändligt mycket musik
i en mängd olika genrer och det
är bara den egna fantasin som
sätter stopp.

Glada barn från Kulturskolan.

Vi vill nå alla barn och
ungdomar
– Det här är bara början. Vi kommer att utöka, säger Pia. Konst-

kursen har redan lockat 20 elever
som vill prova på olika tekniker, så
vi kommer att öppna upp för fler
platser och åldersgrupper.
Undervisning i sång och instrument
som gitarr, stråkinstrument, blåsinstrument, piano, bas eller slagverk
fortsätter i samma omfattning som
tidigare. Vill du spela tillsammans
med andra kan du vara med i rockoch gitarrgrupper, stråkensembler
och blåsorkester. Pia har en förhoppning om att starta en skolorkester och en skolkör på Oxelöskolan.
Kulturskolans verksamhet genomsyrar alla skolor i Oxelösund och
planer finns på ett utökat samarbete
med förskolorna. Medel från Kulturrådets Skapande skola gör det
möjligt att engagera professionella
kulturutövare till grundskolan.
Pia har många drömmar och visioner. Det är viktigt att nå ut till alla
barn i kommunen. Så småningom
vill hon att kulturskolan ska kunna
erbjuda kortare kurser och öppen
kulturskola. Titta in och testa på!
Någon har kanske en skulptur man
vill ha hjälp att förverkliga och någon
annan vill lära sig att spela en specifik låt. Vi vänder oss till alla barn
och ungdomar i Oxelösund från 5 till
20 år.
Läs mer på oxelosund.se/kulturskolan och facebook.com/oxelosundsmusikskola
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Vi älskar mat!
Ni fixar festen - vi ordnar maten!
Vi på ICA Kvantum i Oxelösund har ett brett utbud av kalla
rätter, eller tilltugg om du så önskar, att erbjuda dig när festen
nalkas! En riktig höjdare är vår exotiska planka, en läcker syn
för ögat och naturligtvis rik på olika smaker.

För att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt är det bra om vi
kan få in era beställningar i god tid, gärna minst 2 dagar innan
det är dags. För frågor eller beställning, ring vår delikatessavdelning, vi finns på 0155-29 15 62.

Varmt välkommen med din beställning! Varför inte fira med lite extra festlig mat, även i dessa tider och i mindre sällskap.
Nedan ett urval av våra rätter, för mer inspiration och information, se vår hemsida.

Grillbricka

Välkomna in och prata cateringmat med oss önskar Anne-Lie och Anette.

Exotisk bricka
Ett läcker upplagt
alternativ för den fina
festen. Denna planka
har vi erbjudit våra
kunder i över 30 år!
Alltid lika uppskattad
och väl tilltaget med
mat! Minsta beställning
4 personer.

Salladsbaren nu i stort format igen!
Nu när sommaren nalkas har vi fyllt
upp vår salladsbar till stort format igen!
Vi har ca 40 sorter att välja på.
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Somrigt fat med grillad
kyckling och revben
tillsammans med nachochips och olika såser.
Tillval: Vår egen potatissallad, dessertostar,
potatisgratäng, grönsallad, med mera. Minsta
beställning 4 personer.

Smörgås
tårta
En delikatess till festbordet.
Tårtan på bilden innehåller
våra härliga färska handskalade
räkor och mycket god och fyllig
skagenröra. Kan det ens bli
godare...? Från 4 personer.

