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Musikaliska kalvar på grönbete
Ett långt, mörkt vinterhalvår är till ända. Sprang inte våren bara förbi, 
som i ett nafs? I skrivande stund har jag nyligen firat min födelsedag i 
härlig sommarvärme – inget man direkt kan ta för givet i början av juni.

Samtidigt som jag njutit av solens värme har jag också med glädje sett hur 
det svenska samhället planeras för att öppnas upp i försiktig takt, allt eftersom 
antalet smittade går ner och vaccinationerna stadigt går framåt. Det är glädje i så 
många led. Både för mig, och många andra, rent privat och socialt. Det finns nu ett 
reellt hopp om att livet på många sätt kan återgå till det normala. Eller åtminstone 
något som påminnet om normalt. Gissningsvis lär vi få leva med vissa restriktioner och 
förändrade vanor en lång tid framöver – kanske också med en gnutta mer ödmjukhet 
och tacksamhet inför sånt som vi tidigare tog för givet i livet.

Så många gånger jag har suttit på en kall fotbollsarena och huttrat. Suckat 
inombords när assisterande domaren visar upp fem tilläggsminuter istället för en i slutet 
av matchen, och därmed försenat min efterlängtade hemresa i en varm bil med fyra 
minuter. Aldrig mer tänker jag gnälla över sånt. Sällan har jag längtat så efter en kall och 
hård plaststol på en fotbollsarena, med läktarna mer eller mindre fulla av likasinnade. 
Eller säg en sån enkel sak som att ställa in ett planerat konsertbesök för att regnmol-
nen hotar. För tusan, det finns ju både paraply och regnställ att tillgå! Tänk såna enkla 
lösningar vissa problem har, där varken två stegs-vaccin eller sociala restriktioner krävs.

För visst är jag inte ensam om att känna ett sug efter de allra enklaste av 
nöjen? Suget finns också hos dem som leverarar nöjet, kan jag meddela. Det pratas 
mycket om förlorade inkomster för artister och andra i branschen – som sig bör efter 

Torbjörn Dahlström
Ansvarig utgivare

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

detta katastrofår. Men lika viktigt är det att förstå vilken sorg det är att inte få göra det 
man älskar. Det man vigt sitt liv åt, och som man nu kanske äntligen, äntligen kan börja 
planera för igen. Suget. Lusten att få komma ut och spela och underhålla. Jag 
ser det i min yngsta dotter, som normalt sett jobbar som sångerska och showartist. 
Jag hör det från alla jag talar med inom eventbranschen – alltifrån ljudtekniker, till 
scenbyggare, artister och managers. Och suget är lika stort oavsett hur känd man är, 
vad det verkar. Att höra välkända och etablerade artister som Robert Wells och Uno 
Svenningsson låta lika ivriga inför ett gig som om det vore deras första, när det i själva 
verket snarare är deras tiotusende, det talar sitt tydliga språk. Alla vill ut och spela. Alla 
vill möta publiken, oavsett om den är på femtio, femhundra, femtusen eller femtiotusen 
personer. De är som musikaliska kalvar på väg ut på grönbete.

Jag som eventarrangör gläds också oerhört åt att årets 
Visor Vid Vattnet verkar bli av, som det ser ut nu. Och det 
i en version som nästan, nästan är ”som det ska”. Hoppas vi 
i alla fall. Vi ska i alla fall göra det vi kan med de restriktioner 
som råder för att skapa en härlig musikfest tillsammans med 
er i publiken på Jogersö Havsbad den sjuttonde juli! Jag hoppas 
att vi ses där – följ gärna löpande information på vår hemsida 
www.media-mix.nu. Vi är ödmjuka inför det faktum att läget 
snabbt kan förändras och vi försöker att få ut aktuell informa-
tion till er så snart vi vet något nytt. 

Magazinets redaktion går nu på sommarlov. Vi åter-
kommer i slutet av augusti med ett nytt nummer. Tills dess, 
var rädda om er och ha en härlig sommar!

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.

Tryck: V-TAB
Distribution: Svensk Direktreklam
Magazinet Nyköping-Oxelösund 

– en produkt av Mediamix Event & Media.
Magazinet är politiskt och religiöst oberoende.

Snart är den här, värmen. Det gäller att vara beredd när det äntligen
blir dags att fylla uteplatsen med sommarblomster. Se till att du har

snygga krukor, rätt jord och näring till dina favoritväxter.

PELARGONKÄRLEK

4 för 99.-
PELARGONER
ø11 cm kruka.  
Finns i flera färger. 
Ord. pris 29,90/st

VÄLKOMMEN TILL BLOMSTERLANDET NYKÖPING
För öppettider och vägbeskrivning: www.blomsterlandet.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 15/8 2021.
Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

VÄLKOMMEN TILL BLOMSTERLANDET NYKÖPING
För öppettider och vägbeskrivning: 
www.blomsterlandet.se 



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. 2021-08-22. För öppettider och info om vår hantering av Covid-19 se:  www.glasogonmagasinet.se

Värde upp till   4095:-

Solglasögon 
i din egen styrka 
på köpet!
Att bära solglasögon är bekvämt och skyddar 
ögonen mot skadligt UV-ljus. Köper du kompletta 
glasögon med Iprotection NT ytbehandling 
(1100:-), bjuder vi dig på ett par solglasögon 
i din egen styrka. 

Köper du progressiva glasögon blir värdet på 
solglasögonen upp till 4095:- och för enkel-
slipade upp till 2595:-. Detta ingår: Glas och 
solfärg samt märkesbåge från Boomerang, 
William Morris, People eller Charles Stone

Kostnadsfri synundersökning! 
Vid köp av kompletta glasögon

Boka synundersökning på www.glasogonmagasinet.se

Värde 395:-

REA utvalda märkesbågar

50%
RABATT



Minnen från förr

Ett ljusare Nyköping tack vare 

Lykttändar’n

År 1860 beslutade även de sty-
rande i Nyköping att uppföra ett 
gasverk, detta kom att byggas in-
vid Nyköpingshus (Gamla 
konstmuseet.) Bygget 
stod klart redan året efter 
och i november tändes de 
första gaslyktorna – hela 
hundrasju stycken – på 
stadens gator och torg. 

År 1909 behövdes ett 
nytt och större gasverk 
då behovet av gas ökat. Det kom 
att placeras på den östra sidan av 
hamnen vilket var en fördel då råva-
ran, kol och koks kom med båt till 
hamnen, vilket gav en kort transport-

”År 1935 fanns det 
i Nyköping fyra-
hundra gaslyktor 
varav hälften var 
nattlyktor som var 

tända hela natten.”

År 1815 började de första gatuljusen att lysa i Nyköping. 
För ändamålet hade det satts upp ett antal lyktstolpar som 
spred ljus med hjälp av oljelampor vilka tändes av perso-

ner som hade yrkestiteln Lykttändare. I England hade man 
däremot redan den här tiden börjat använda lyktor som 

försågs med stenkolsgas från gasverk.

sträcka att frakta råvaran till gasverket. 
År 1935 fanns det i Nyköping fyrahund-
ra gaslyktor varav hälften var nattlyktor 

som var tända hela natten. 
De andra var ”kvällslampor” 
som släcktes vid midnatt. 

Min fru Agnetas farfar, 
Erik Jonsson (1886-
1953), var lykttändare i 
Nyköping. Han hade börjat 
sin anställning på gasverket 
1909, där han kom att bli 

kvar till sin pensionering 1951. Genom 
sitt arbete ute på staden blev han 
välkänd som ”Lykttändare Jonsson”, 
vilket oftast bara blev ”Lykttändar’n”. 
Som lykttändare behövde han inte alltid 
ha med sig en stege, åtminstone inte ut-
efter Storgatan. Där det fanns ett antal 
stegar utplacerade på ett flertal ställen. 

Även på den här tiden förekom en 
hel del ofog, och inte sällan fick lyk-
tändare hämta stegar vid Storhuskvarn 
som under natten kastats i ån av den 
tidens bus. Detta berättades av Eriks 
son Tage i boken ”Flanören”. Tage kom 
även att vikariera som lyktskötare för 
sin far under tidigt 1940-tal.

Systemet med automatisk tändning 
av gaslyktor hade påbörjats 1910.  
Under 1935 var samtliga gaslyktor 
försedda med fjärrtändare som kunde 
tändas från gasverket. Vilket innebar att 
lykttändare fick en ny yrkestitel – Lykt-
skötare. Deras arbetsuppgift blev nu att 
svara för service och underhåll på lyktor 

Arne Andersson 
berättar om 

historier och minnen 
från sin barndom 
och uppväxten i 

Nyköping.

arnexandersson@
gmail.com

Lykttändare tillika Lyktskötare Erik Jonsson med fru Anna. Erik, alltså min fru Agnetas farfar, hann 
jag inte träffa, men Anna besökte jag rätt ofta tillsammans med Agneta. Anna älskade att spela kort och då 
framförallt vändåtta!

och tändare. För sin nya arbetsuppgift 
hade Erik konstruerat en utskjutbar ”lykt-
käpp” som han kunde justera brännar-
nas gaslåga. Med hjälp av käppen kunde 
han utföra sitt arbete från marknivå. En 
stege behövde han dock ha med sig när 
lyktorna skulle servas och rengöras.  

Redan 1895 hade det funnits elek-
tricitet i Nyköping. Ett antal lyktstol-
par hade satts upp på Stora Torget och 
utmed Storgatan, vilka kunde lysa med 
hjälp av elektriska båglampor. 1910 
beslutade dock de styrande i staden att 
ta bort den då den ständigt krånglade. 
Under 1930-talet var dock elektriciteten 
tillbaka för att efter 1964 bli den enda 
kraftkällan för gatulamporna i Nyköping.  

Kuriosa; Lyktkäppen finns i tredje gene-
ration kvar i familjen Jonsson. När Erik 
blev pensionerad 1951 kom den i sonen 
Tages ägo. Idag pryder käppen en vägg 
hemma hos Tages dotter Gunbritt Enell.

En av de gamla lyktstolparna. Den horisontella 
stången under lyktan var antagligen inte bara för 
utseendets skull. Upphöjningarna på ytter och inner-
sida fungerade nog även som ”stoppkulor” för att 
stegen skulle stå säkert vid arbete med lyktorna.

På Erik och Annas gravsten står det Lykt-
skötare. Vilket vid ett par tillfällen intresserat 
andra kyrkogårdsbesökare som undrat vad en 
sådan gjorde – förhoppningsvis kan denna artikel 
stilla en del nyfikenhet!

Källor:

Flanören, Per Klang

Nyköping på 60-talet, 
Mats Karlsson.

Ett lysande århundrade, 
Håkan Norén.

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

avdrag
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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

Butikerna är laddade med allt du behöver för
sommaren och utelivet. Eller varför inte köpa
med något gott till en picknick.

Följ oss på sociala medier och klicka in på 
vår nya webb axetochvasterport.se

Vi ses - på avstånd! 

axetochvasterport.sevasterportvasterport

Sommaren är här!
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Uteaktiviteter för hela familjen
Smultronställen för spännande utflykter sommaren 2021

Möte med det vilda på 

Öster Malma
Öster Malmas vackra och histo-
riska 1600-talsslott reser sig stolt 
vid Malmasjöns strand. Här på 
gården har Svenska Jägareför-
bundet sitt nationella kansli och 
vilttemat återkommer också tyd-
ligt i den övriga verksamheten. 
Här drivs en populär restaurang 
och konferensanläggning där 
fokus är att servera gästerna väl-
smakande rätter inspirerade av 
den vilda sörmländska naturen.

Öster Malmas julbord är sedan 
länge ett av de mest populära i 
Nyköping med omnejd – likaså det 
afternoon tea som serveras i slottets 
salonger under vår och höst. Men 
Öster Malma är också väl värt ett 
besök under sommaren. Det är såhär 
års du verkligen kan möta det vilda 
på markerna omkring slottet!

Wildlife Park ligger en kort 
promenad från slottet. Parken öpp-
nade för några år sedan och erbjuder 
en unik inblick i den svenska skogs-
faunan. Här kan du se exempelvis älg 
och hjort i hägn som är skapade med 
stor omsorg för att så långt som möj-

ligt efterlika den naturliga skogsmiljön. 
Parken används också i utbildningssyf-
te. Nyfikna små besökare rekommen-
deras en tur på Lilla Viltvårdsstigen, 
där man hittar spännande uppdrag 
som att gissa bajset och mät styrkan 
mot ett älghorn. Parken håller öppet 
tisdag till lördag till och med den 31 
augusti och inträdesbiljett löser man i 
gårdsbutiken i ”Laggårn”.

Det finns också mycket att upp-
täcka i naturen runt Öster Malma. 
Här finns flera uppmarkerade turer i 
varierande längd där man kan vandra, 
springa eller cykla. Anläggningen erbjud-
er också ett särskilt vandringspaket där 
du bor över på hotellet och servas med 
god mat morgon och kväll, samt rygg-
säck med fika att ta med ut på din tur. 

Ett tips är att planera din utflykt så 
att du kan äta lunch eller middag i sam-
band med din naturupplevelse. På Öster 
Malma serveras lunch tisdag-lördag i 
restaurang Jägaren – maten går också 
att få som take-away om du önskar äta 
den på din utflykt. På kvällarna serveras 
det en sommarbuffé i restaurangen (tis-
dag-torsdag) eller en grillbuffé vid slottet 

(fredag-lördag) under sommaren. För 
bokning, aktuella öppettider och mer 
information, se Öster Malmas hemsida.

En dag i veckan erbjuds också 
”the edible country table”, där du 
som gäst får möjlighet att själv agera 
viltkock ute i det fria. Du förses med allt 
du behöver för att enkelt kunna tillaga 
Öster Malmas egen vildsvinskebab och 
sedan kunna njuta av den vid det rustika 
utebordet med utsikt över Malmasjön.

För den som är sugen går det att 
hyra kanot för en härlig tur på Mal-
masjöns stilla vatten. Man behöver 
inte vara gäst på hotellet för att hyra 
kanot. Det finns också möjlighet att lösa 
fiskekort i Malmasjön alternativt när-
belägna Likstammen. Vid Likstammen 
finns också en trevlig badplats. 

Kom nära de vilda 
djuren i Wildlife Park 

eller ta en egen tur i de 
vackra omgivningarna 

runt Öster Malma.

Foto: Kenneth Schultze

Sommar 2021 Sommar 2021 Sommar 2021 Sommar 2021 Sommar 2021 Sommar 2021 Sommar 2021 Sommar 2021 Sommar 2021 Sommar 2021 Sommar 2021

Kobbar, skär och milsvid utsikt vid

Stendörren

Skärgårdspärlan

Sävö
Belägen cirka två mil norr om Ny-
köping bjuder Sävö med sin vackra 
skärgårdsnatur in till en utflyktsupp-
levelse utöver det vanliga. Här finns 
kulturhistoriska jordbruksmarker, 
härliga badklippor och vackra pro-
menadstråk. Välkomna att göra ett 
besök på skärgårdspärlan Sävö!Härligt kvällsbad vid klipporna på Sävö.

Sävö har en historia som sträcker 
sig flera hundra år tillbaka. Här har 
bland annat en viktig lotsstation funnits 
från 1600-talet fram till år 1967. Ön har 
också haft ett levande jordbruk under 
många år. Än idag lever bruket vidare 
på Sävö, med bland annat frigående får 
och kor, under Sävö gårds arrendatorer 
Janne Linder och Karin Gustafsson.

– Vi började arrendera Sävö gård 
2014. Här såg vi möjligheter att utveck-
la verksamheten så att fler skulle få upp
ögonen för vad Sävö kan erbjuda. 
Sedan dess har vi jobbat med jordbruk, 
naturvård och besöksverksamhet 
parallellt. Och de senaste fyra åren 

även med Sävö gårdscafé – öppet 
under högsäsongen sex veckor varje 
sommar, berättar Karin.

Hur ser en fulländad utflykt 
till Sävö ut, enligt er?
– Först och främst; missa inte lederna. 
Sörmlandsleden följer odlingslandska-
pet, genom skogsbeten, slåtterängar 
och upp på klipphällar. Via Sävöleden 
vandrar du hela tiden nära vattnet. 
Bad är förstås ett måste och du väljer 
ditt eget badställe. Därefter är det 
förmodligen läge att stanna till på 

Fortsättning på nästa sida

Stendörrens 
nybyggda utsiktstorn 

visar upp en 
fantastisk utsikt över 

naturreservatet.
Foton Stendörren: 

Länsstyrelsen,
Josefin Andersson

Det finns många naturreservat i 
Sörmland väl värda ett besök. Ett 
av dessa är Stendörren, som vi 
hittar längs Östersjökusten. Här 
kan du gå på upptäcktsfärd bland 
lummiga stigar och sviktande 
broar mellan de små öarna. Och 
varför inte passa på att ta dig upp 
i det nybyggda utsiktstornet för en 
slående vy över skärgården?

Stendörren har varit ett naturreservat 
sedan år 1972. Ett naturreservat är ett 
form av områdesskydd som upprättas för 
att bevara viktiga natur- och kulturvärden. 
Här finns goda möjligheter till vandring, 
bad och andra härliga utomhusaktiviteter. 
Något som är värt att veta innan besöket 
är att det finns vissa regler kring vad man 
får göra i ett naturreservat, eftersom det 
är en skyddad miljö – reglerna kan också 
variera mellan olika skyddsområden. Mer 
information om dessa regler på Länsty-
relsens hemsida. Här finns också kartor 
över Stendörren som hjälper dig när du 
ska planera ditt besök.

Vid Stendörren finns också ett 
Naturum. Här kan du lära dig mer om 
Östersjön och skärgårdens natur, miljö 
och kulturhistoria genom utställningar 
och andra aktiviteter. Naturum ligger 
längst ut mot havet och för att komma 
dit behöver du promenera knappt en 
kilometer från parkeringen som ligger 
längst in i reservatet. Det är fri entré 
och Naturum har öppet dagligen fram till 
början av oktober. För exakta öppettider 
se hemsidan eller Facebooksidan.

Vissa delar av naturreservatet är 
framkomliga även med rullstol. På 

kartorna över reservatet (som finns på 
Länsstyrelsens hemsida) är dessa plat-
ser utmärkta. Parkering för handikappa-
de finns också vid Naturum, för att få 
tillgång till detta så kontakta Naturum på 
0155-26 31 80 (maj-september).

I maj 2021 invigdes det nya ut-
siktstornet av landshövding Beatrice 
Ask. Bygget påbörjades i december i 
fjol och pågick sedan under hela våren. 
Tornet står på samma plats som det 
tidigare tornet och är stort och stabilt 
nog att ta emot såväl större grupper 
och skolklasser som enskilda besökare. 

Missa heller inte den skyltade upp-
levelseleden – en spännande vandring 
i vacker natur där du även bjuds på 
intressanta kunskaper och spännande 
upplevelser från Sörmlands Museums 
utställning ”Historien i Sörmland”.

För fler utflyktstips, 
se gärna broschyren 

”50 utflykter i sörmländsk 
natur” som finns att ladda 

ner på Länsstyrelsens 
hemsida.
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Uteaktiviteter för hela familjen
Smultronställen för spännande utflykter sommaren 2021

Möte med det vilda på 

Öster Malma
Öster Malmas vackra och histo-
riska 1600-talsslott reser sig stolt 
vid Malmasjöns strand. Här på 
gården har Svenska Jägareför-
bundet sitt nationella kansli och 
vilttemat återkommer också tyd-
ligt i den övriga verksamheten. 
Här drivs en populär restaurang 
och konferensanläggning där 
fokus är att servera gästerna väl-
smakande rätter inspirerade av 
den vilda sörmländska naturen.

Öster Malmas julbord är sedan 
länge ett av de mest populära i 
Nyköping med omnejd – likaså det 
afternoon tea som serveras i slottets 
salonger under vår och höst. Men 
Öster Malma är också väl värt ett 
besök under sommaren. Det är såhär 
års du verkligen kan möta det vilda 
på markerna omkring slottet!

Wildlife Park ligger en kort 
promenad från slottet. Parken öpp-
nade för några år sedan och erbjuder 
en unik inblick i den svenska skogs-
faunan. Här kan du se exempelvis älg 
och hjort i hägn som är skapade med 
stor omsorg för att så långt som möj-

ligt efterlika den naturliga skogsmiljön. 
Parken används också i utbildningssyf-
te. Nyfikna små besökare rekommen-
deras en tur på Lilla Viltvårdsstigen, 
där man hittar spännande uppdrag 
som att gissa bajset och mät styrkan 
mot ett älghorn. Parken håller öppet 
tisdag till lördag till och med den 31 
augusti och inträdesbiljett löser man i 
gårdsbutiken i ”Laggårn”.

Det finns också mycket att upp-
täcka i naturen runt Öster Malma. 
Här finns flera uppmarkerade turer i 
varierande längd där man kan vandra, 
springa eller cykla. Anläggningen erbjud-
er också ett särskilt vandringspaket där 
du bor över på hotellet och servas med 
god mat morgon och kväll, samt rygg-
säck med fika att ta med ut på din tur. 

Ett tips är att planera din utflykt så 
att du kan äta lunch eller middag i sam-
band med din naturupplevelse. På Öster 
Malma serveras lunch tisdag-lördag i 
restaurang Jägaren – maten går också 
att få som take-away om du önskar äta 
den på din utflykt. På kvällarna serveras 
det en sommarbuffé i restaurangen (tis-
dag-torsdag) eller en grillbuffé vid slottet 

(fredag-lördag) under sommaren. För 
bokning, aktuella öppettider och mer 
information, se Öster Malmas hemsida.

En dag i veckan erbjuds också 
”the edible country table”, där du 
som gäst får möjlighet att själv agera 
viltkock ute i det fria. Du förses med allt 
du behöver för att enkelt kunna tillaga 
Öster Malmas egen vildsvinskebab och 
sedan kunna njuta av den vid det rustika 
utebordet med utsikt över Malmasjön.

För den som är sugen går det att 
hyra kanot för en härlig tur på Mal-
masjöns stilla vatten. Man behöver 
inte vara gäst på hotellet för att hyra 
kanot. Det finns också möjlighet att lösa 
fiskekort i Malmasjön alternativt när-
belägna Likstammen. Vid Likstammen 
finns också en trevlig badplats. 

Kom nära de vilda 
djuren i Wildlife Park 

eller ta en egen tur i de 
vackra omgivningarna 

runt Öster Malma.

Foto: Kenneth Schultze
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Kobbar, skär och milsvid utsikt vid

Stendörren

Skärgårdspärlan

Sävö
Belägen cirka två mil norr om Ny-
köping bjuder Sävö med sin vackra 
skärgårdsnatur in till en utflyktsupp-
levelse utöver det vanliga. Här finns 
kulturhistoriska jordbruksmarker, 
härliga badklippor och vackra pro-
menadstråk. Välkomna att göra ett 
besök på skärgårdspärlan Sävö!Härligt kvällsbad vid klipporna på Sävö.

Sävö har en historia som sträcker 
sig flera hundra år tillbaka. Här har 
bland annat en viktig lotsstation funnits 
från 1600-talet fram till år 1967. Ön har 
också haft ett levande jordbruk under 
många år. Än idag lever bruket vidare 
på Sävö, med bland annat frigående får 
och kor, under Sävö gårds arrendatorer 
Janne Linder och Karin Gustafsson.

– Vi började arrendera Sävö gård 
2014. Här såg vi möjligheter att utveck-
la verksamheten så att fler skulle få upp
ögonen för vad Sävö kan erbjuda. 
Sedan dess har vi jobbat med jordbruk, 
naturvård och besöksverksamhet 
parallellt. Och de senaste fyra åren 

även med Sävö gårdscafé – öppet 
under högsäsongen sex veckor varje 
sommar, berättar Karin.

Hur ser en fulländad utflykt 
till Sävö ut, enligt er?
– Först och främst; missa inte lederna. 
Sörmlandsleden följer odlingslandska-
pet, genom skogsbeten, slåtterängar 
och upp på klipphällar. Via Sävöleden 
vandrar du hela tiden nära vattnet. 
Bad är förstås ett måste och du väljer 
ditt eget badställe. Därefter är det 
förmodligen läge att stanna till på 

Fortsättning på nästa sida

Stendörrens 
nybyggda utsiktstorn 

visar upp en 
fantastisk utsikt över 

naturreservatet.
Foton Stendörren: 

Länsstyrelsen,
Josefin Andersson

Det finns många naturreservat i 
Sörmland väl värda ett besök. Ett 
av dessa är Stendörren, som vi 
hittar längs Östersjökusten. Här 
kan du gå på upptäcktsfärd bland 
lummiga stigar och sviktande 
broar mellan de små öarna. Och 
varför inte passa på att ta dig upp 
i det nybyggda utsiktstornet för en 
slående vy över skärgården?

Stendörren har varit ett naturreservat 
sedan år 1972. Ett naturreservat är ett 
form av områdesskydd som upprättas för 
att bevara viktiga natur- och kulturvärden. 
Här finns goda möjligheter till vandring, 
bad och andra härliga utomhusaktiviteter. 
Något som är värt att veta innan besöket 
är att det finns vissa regler kring vad man 
får göra i ett naturreservat, eftersom det 
är en skyddad miljö – reglerna kan också 
variera mellan olika skyddsområden. Mer 
information om dessa regler på Länsty-
relsens hemsida. Här finns också kartor 
över Stendörren som hjälper dig när du 
ska planera ditt besök.

Vid Stendörren finns också ett 
Naturum. Här kan du lära dig mer om 
Östersjön och skärgårdens natur, miljö 
och kulturhistoria genom utställningar 
och andra aktiviteter. Naturum ligger 
längst ut mot havet och för att komma 
dit behöver du promenera knappt en 
kilometer från parkeringen som ligger 
längst in i reservatet. Det är fri entré 
och Naturum har öppet dagligen fram till 
början av oktober. För exakta öppettider 
se hemsidan eller Facebooksidan.

Vissa delar av naturreservatet är 
framkomliga även med rullstol. På 

kartorna över reservatet (som finns på 
Länsstyrelsens hemsida) är dessa plat-
ser utmärkta. Parkering för handikappa-
de finns också vid Naturum, för att få 
tillgång till detta så kontakta Naturum på 
0155-26 31 80 (maj-september).

I maj 2021 invigdes det nya ut-
siktstornet av landshövding Beatrice 
Ask. Bygget påbörjades i december i 
fjol och pågick sedan under hela våren. 
Tornet står på samma plats som det 
tidigare tornet och är stort och stabilt 
nog att ta emot såväl större grupper 
och skolklasser som enskilda besökare. 

Missa heller inte den skyltade upp-
levelseleden – en spännande vandring 
i vacker natur där du även bjuds på 
intressanta kunskaper och spännande 
upplevelser från Sörmlands Museums 
utställning ”Historien i Sörmland”.

För fler utflyktstips, 
se gärna broschyren 

”50 utflykter i sörmländsk 
natur” som finns att ladda 

ner på Länsstyrelsens 
hemsida.
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Sävö gårdscafé för matiga mackor 
med gårdens produkter – rökt fårkött, 
ägg och ansjovis eller rödbetshummus  
– och massor av gott fikabröd! Är du 
intresserad av öns historia? Stanna i 
så fall till på Lotsmuseet vid vandrar-
hemmet eller besök logen på Sävö 
gård där det finns många gamla jord-
bruksmaskiner. Och Sävö har förstås 
sin egen konstbod! Om konstnären, 
Gunborg Karlsson, är hemma är det 
bara att kliva på.

Stella Maris vaktar över Sävö. En skyddsmantelmadonna som också agerar vindskydd, tillverkad av flera hund-
ra år gamla plank från en tidigare arbetarbostad vid Gärdesta. Konstverket har funnits på Sävö sedan 2003 
och är designat av Anita Grede. Du möter på Stella Maris om du följer Sörmlandsledens slinga på Sävö.

Hur tar man sig till Sävö?
– Från Källviks brygga finns det olika 
sätt att ta sig ut till Sävö. Med en kanot 
eller kajak tar det till exempel bara tio 
minuter till Sävö. Behöver du skjuts 
kan du vända dig till oss på Sävö gård 
(073-2010124). Det går också turer till 
vandrarhemmet på Sävö och länstrafi-
ken i Sörmland kör turer vissa dagar. 
Vill man förlänga sin utflykt så går det 
bra att boka övernattning via oss. Varmt 
välkomna till oss på Sävö, hälsar Karin.

Äventyr på hög höjd och utflykter till havs vid

Jogersö Havsbad
Sävö gårdscafé erbjuder härligt kaffebröd och matiga smörgåsar till öns besökare.

”Sävö är ett naturreservat. Det betyder att alla måste 
vara varsamma med naturen och lämna så få avtryck 
som möjligt. Ta också hänsyn till att det går fritt 
strövande får och kor på ön”, säger Karin Gustafsson.

Bad på Jogersö är en viktig sommartradition för många – och konstigt 
vore det väl annars, med tanke på att det är Sörmlands största havs-

bad med sandstrand. Men Jogersö har också annat att erbjuda för den 
äventyrslystne – såväl gamla favoriter som nya, spännande aktiviteter.

Årets stora nyhet är äventyrsbanan 
Upzone som bjuder in till nervkittlande 
utmaningar högt ovanför marken. Här 
finns flera olika banor med olika svårig-
hetsgrad att testa på. Säkerhet står i 
centrum och välutbildade instruktörer 
finns alltid på plats för att hjälpa till. 
Längd- och viktgränser förekommer.

Sedan några år tillbaka finns Kajak 
& Fritid på Jogersö. Här kan du hyra 
din kajak för att själv ta dig ut i skär-
gården utanför Jogersö. Du kan också 
testa på världens snabbast växande 
vattensport SUP – stand up paddling. 
SUP-brädorna finns både i mindre variant 
för en person samt i större utförande där 
fyra till åtta personer får plats. 

Glid tyst över 
vattnet i en havs-
kajak eller utmana 

balansen på en SUP 
– du väljer!

Gemensamt för all uthyrning av 
kajaker och brädor är att du får god 
hjälp på plats av personalen att hitta rätt 
utrustning, en grundgenomgång i teknik 
och säkerhet samt värdefulla tips för att 
din utflykt på vattnet ska bli så trevlig 
som möjligt. Kajak & Fritid erbjuder även 
kurser samt guidade turer.

Hos Kajak & Fritid kan du också hyra 
”Bumperballs”, gigantiska uppblåsbara 
bollar som man trär runt kroppen innan 
man ger sig i kast med en smått omöjlig 
fotbollsmatch – där tacklingarna är vikti-
gare än dribblingarna. En fantastiskt rolig 

gruppaktivitet som ni garanterat kommer 
att minnas länge!

På Jogersö finns också Jogersö 
Camping, restaurangen Nya Källan, 
minigolfbana och fina motionsspår för 
löpning och promenad. 
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Den prisbelönta versionen av
Nyköpings Gästabud tillbaka

Nyköpings Gästabud blev förra sommarens stora publiksuccé och 
belönades med Stora Turismpriset och Besöksnäringen i Nyköpings 
innovationspris för vår kreativa omställning under pandemin. Biljet-
terna sålde snabbt slut, och därför har vi bestämt oss för att återi-
gen sätta upp den smittskyddade versionen av Nyköpings Gästabud 
på Nyköpingshus. 

Den historiska händelsen ”Nyköpings Gästabud” handlar om Kung 
Birger och Drottning Märta som år 1317 bjuder in Birgers två bröder 
till fest och fredsfördrag på Nyköpings Hus, men förråder brödernas 
förtroende och låser istället in dem i fängelsehålan och kastar nyckeln 
i Nyköpingsån. Priset för deras förräderi skulle bli högt och följderna 
större än någon av dem kunnat ana.

Huvudtemat för årets sommarspel är perspektiv, där vi lyfter fram 
hur en historia skiljer sig beroende på vem som berättar den. Vår 
föreställning gestaltas genom tre delar: tre olika versioner av hur hän-
delserna kring gästabudet kan ha gått till. Inspirerade av VR-teknik 
skapar vi en analog upplevelse i 360 grader, där du som publik själv 
bestämmer vad du ska fokusera på – och vem du ska tro på. Genom 
en tidsresa hamnar du mitt i medeltiden och i en av Sveriges störs-
ta historiska maktkamper – just på den plats där det ursprungligen 
utspelade sig. Som publik får du möjlighet ta del av tre karaktärers 
perspektiv: Kung Birgers, Drottning Märtas och Amman Rikissas. 

Delar av vår stora lokala ensemble medverkar och tillsammans skapar 
vi en spännande och interaktiv upplevelse för alla sinnen, där histori-
en upplevs nära även när den är på säkert avstånd. Kort sagt – allt är 
som vanligt, men inget är sig likt!

Hur går det till?
Vi spelar tre föreställningar per dag, med max 40 personer i publiken 
per föreställning. Föreställningarna kan ses direkt efter varandra, men 
det går också bra att dela upp dem på olika tillfällen eller bara se en 
eller två av dem. För att få den bästa upplevelsen av konceptet rekom-
menderar vi dock att se alla tre delar.

Vid slottsporten möts ni av en ledsagare som kommer lotsa er runt 
på slottet och ansvara för att avstånd hålls mellan er, aktörerna och 
de andra i publiken. Du ska aldrig behöva sitta bredvid eller umgås 
med andra än ditt eget sällskap. Innanför murarna transporteras ni 
i tiden, till den ödesdigra dagen då en av historiens värsta skandaler 
utspelade sig…

PREMIÄR onsdag 30 juni, MÄRTAS föreställning kl 18.00, 
BIRGERS föreställning kl 19.00, RIKISSAS föreställning kl 20.00

SPELAS onsdag – söndag kl 18, 19 & 20 t o m 25 juli.
Plats: Nyköpingshus

Välkomna till en unik upplevelse!

NYKÖPINGS
GÄSTABUD

I  S A M A R B E T E  M E D

Biljetter och riktlinjer: www.nykopingsgastabud.se
VINNARE AV STORA TURISMPRISET
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Martina
Dahlström

Robert Wells - aktuell artist på årets Visor Vid Vattnet

”Det blir ett enormt spelsuget 
gäng som kommer till Oxelösund”

På visitkortet står det ”Energisk 
speleman”.

Robert Wells har aldrig haft några 
andra tankar kring sitt yrkesval; 
han skulle bli artist eller som 
han själv uttrycker det, energisk 
speleman.
- När jag var sju år tog jag mina 
första pianolektioner. Min under-
bara pianofröken inspirerade mig 
och efter 3 månader visste jag vad 
jag ville pyssla med resten av livet. 

Men allt var inte så enkelt i 
början. 
- Jag skänker en tacksamhetens 
tanke till min ensamstående, 
dubbelarbetande mor som betalade 
mina pianolektioner, säger Robert. 
Jag har henne att tacka för mycket. 

Ynglingen Robert Wells visade 
sig ha en unik talang. Som yngsta 
eleven någonsin kom han in på 
solistlinjen i Musikhögskolan i 
Stockholm. Efter utbildningen fick 
han prova på livets hårda skola.
- Jag spelade i pianobarer och på olika 
köpcentra, min första spelning drog 18 
personer, minns Robert. Alla framgångar 
bygger på hårt arbete, så var det även för 
mig.

Den inte helt okända Wicky von der 
Lancken upptäckte den talangfulla 
ynglingen.
- Hon hade följt mig ett tag och rekommen-
derade mig som kapellmästare till Lill-Babs 
show som gick på TV. Det blev början till 
mitt genombrott. 

Riktigt populär blev Robert som pianist i 
den populära TV-leken ”Så ska det låta”, 
där han fick tillfälle att visa upp sitt breda 
musikaliska register. En person som 

betytt mycket för Robert är Charlie 
Norman.
- Jag var 28 år och han 70 år när vi träf-
fades, men trots åldersskillnaden blev vi 
mycket goda vänner. Han lärde mig hur 
man beter sig i branschen, både på och 
utanför scenen. Vilket ansvar man har inför 
sin publik, vem man är till för. Vi fick 14 
fantastiska år tillsammans. Jag kunde inte 
fått en bättre mentor och medmusikant.

Robert Wells har skapat och producerat 
ett av Skandinaviens mest framgångsri-
ka turnéprojekt någonsin, ”Rhapsody in 
Rock”. En hyllad och folkkär show som 
han startade 1989 tillsammans med 
Gävleborgs symfoniorkester och dirigenten 
Anders Berglund. Med över 500 konsert-
er i Skandinavien, USA, Kina, Tyskland, 

Ryssland, England och Australien 
har man lockat nästan två miljoner 
besökare, en svindlande siffra.
- Jag har lyssnat på klassisk musik 
sedan jag var 11 år. Jag var hän-
förd av de olika kapellmästarna i 
Hylands Hörna. Jag har spelat rock 
med Jerry Williams. Sakta föddes 
en idé om att mixa olika musik-
stilar och när jag var på en konsert 
med John Miles föll allt på plats. 
Rhapsody in Rock föddes, säger 
Robert. 

Och Rhapsody in Rock lever än. 
I slutet av juli är det dags för två 
föreställningar i Dalhalla.
- En välkänd spelplats för mig, 
det blir nr 60 och 61 i antalet 
konserter vi spelat där. I år kommer 
vi att gästas av bland annat Johnny 
Logan, men även av andra artister.

Förutom musiken är idrott och 
speciellt fotboll ett stort intresse 
för Robert. 
- Min hemmaplan var länge Råsunda 

och mitt favoritlag AIK, säger Robert med 
eftertryck. Jag är mycket stark AIK-fantast, 
det har till och med hänt att jag vägrat 
uppträda på Stockholms Stadion, där 
Djurgården tidigare huserade…

Som för så många andra artister har 
pandemin inneburit att dörren stängts för 
Robert Wells att utöva sitt yrke. 
- Jag har tillbringat mycket tid i studio och 
skrivit nytt material som släpps inom kort. 
Bestämde mig tidigt för att vägra deppa 
över situationen och ta chansen att vara 
produktiv istället. Men visst saknar jag och 
mina spelkamrater att få komma ut och 
spela. Det blir ett enormt spelsuget gäng 
som kommer till Oxelösund och Jogersö, 
avslutar Robert Wells vårt samtal.

TEXT: TORBJÖRN DAHLSTRÖM
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Visor Vid Vattnet 2021
Lördag 17 juli 17.00 • Jogersö Havsbad • Oxelösund

Event & Mediamix presenterar

Oppeby

Robert Wells Trio & Maria Wells

Robert 
Wells

Martina
Dahlström

Mattias Roos - Piano
Johan Björklund - Gitarr

Mattias Roos & Martina Dahlström

Lasse Risberg, Roine Johansson, Robert Wells och Maria Wells

Pris: 275:- + serviceavgift. 
Biljetter: visitoxelosund.se

För uppdaterad info kring konserten:
www.media-mix.nu



Välkommen in till 
Nyköpings modernaste färghandel!

Här kan du färgsätta och testa olika kulörer, 
tapeter och golv. Både interiört och exteriört 

på allt från villor till sovrum. 
Holmgrens.nu/inspiration/digitalt-showroom

Hos oss ska du alltid känna dig 
säker på att du får bästa villkoren 
när du handlar. Läs mer på vår 
hemsida holmgrens.nu/tapeter
Bor du i Nyköpings kommun och 
har svårt att ta dig till butiken, 
så erbjuder vi hemkörning av din 
beställning utan kostnad.

FÄRG • VÄGG • GOLV • KAKEL • STÄD

Hos oss ska du alltid känna dig 

Prisgaranti på tapeter!

Här kan du färgsätta och testa olika kulörer, 

Välkommen in i 
vårt digitala showroom!

KUNSKAP • KVALITET • RÅDGIVNING • PERFEKT RESULTAT

Gumsbackevägen 6, 
Nyköping, 0155-20 26 50

www.holmgrens.nu 

 Öppettider: 
Vardagar 06.30-18.00 

(Yrkesbutiken 06.30-16.30) 
Lördagar 09.00-14.00

Sommar-kampanjer i butiken!

Holmgrens 2106.indd   1Holmgrens 2106.indd   1 2021-06-15   20:242021-06-15   20:24
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LÅG

50%
AV KÖRTIDEN

PÅ EL

FRÅN 1.644 KR/ÅR
FORDONSSKATT

ALLTID
AUTOMAT

L/100 KM

BRÄNSLE-
FÖRBRUKNING

4,5-5,3

101-121
CO² G/KM

I GENOMSNITT

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA1.500
MIL/ÅR 

FLEX PRIVATLEASING
MED

FLEX PRIVATLEASING

NÄR VÄRLDEN 
UTVECKLAS, 
VAD VÄLJER DU?
TOYOTA COROLLA HYBRID

Flex Privatleasing från 2.995 kr/mån.

Corolla 1,8 Active, pris från 239.900 kr
(ord. pris från 246.900 kr).

ÅF Namn
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

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

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

LÅG

50%
AV KÖRTIDEN

PÅ EL

FRÅN 2.500 KR/ÅR
FORDONSSKATT

ALLTID
AUTOMAT

L/100 KM

BRÄNSLE-
FÖRBRUKNING

4,9-5,3

110-120
CO² G/KM

I GENOMSNITT

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA1.500
MIL/ÅR 

FLEX PRIVATLEASING
MED

FLEX PRIVATLEASING

LÄMNA LAGOM
BAKOM DIG
TOYOTA C-HR HYBRID

Flex Privatleasing från 3.195 kr/mån 

Fri uppgradering från Active till X Edition 
(värde 21.300 kr).
Från 265.900 kr (ord. pris från 287.200 kr).

ÅF Namn
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

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

ÅF -xxxx

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

ÖPPETTIDER: 
Mån–fre 10–18, Lördag 10–14 
Lördagsstängt V25-34
www.toyotanykoping.se

Industrigatan 10, 
Nyköping 

0155-21 71 70

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. 
Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-er-
bjudandet gäller t o m 30 juni 2021. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 30 juni 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.
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Från 261.900 kr (ord. pris från 298.900 kr).

Leasing från 1.580 kr/mån
Förmånsvärde 1.731 kr/mån
Business Lease från 3.646 kr/mån. 
Service och försäkring ingår i Business Lease.
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Flex Privatleasing från 2.995 kr/mån.
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*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. 
Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-er-
bjudandet gäller t o m 30 juni 2021. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 30 juni 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.
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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!

Äventyren för hela familjen, till fots, på cykel eller vad du väljer, finns runt knuten. 
Hitta allt för din sommar på nykopingsguiden.se/nyksommar

18 mil kust och skärgård
– hyr en kajak och hitta din  
egen kobbe.

Stendörrens naturreservat
– upplev skärgården utan båt.

Kultur för alla
– gästabud, museum och musik  
i sommarnatten.

Slott och herrgårdar
– åk på slottssafari.

En av Sveriges äldsta städer
– upptäck slottet Nyköpingshus, 
stadens landmärke.

Upplevelser för alla barnasinnen
– se en älg i ögat, hoppa i plurret 
och tävla i hinderbana.

27 platser att upptäcka 
– med guide eller på egen hand.

Nyköping från cykelsadeln
– cykelleder genom stan, ut till 
kust och landsbygd.

Utflykt på landsbygden
– fika naturskönt, vandra 
Sörmlandsleden och loppisfynda.
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Vi hade en hektisk men underbar vår i trädgårds-
branschen då ni var många som ville fixa och göra 

fint hemma. Det är alltid lika kul att hjälpa alla kunder 
med sina projekt och nöjda kunder gör oss nöjda!

Sommarvärme 
i trädgården

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

Ordinarie pris 799 kr. Begränsat antal.

Syren Syringa meyeri 
’Palibin’ på stam, 100-135 cm

599 kr

ERBJUDANDE

Vi är glada för ert förtroende, och 
i år har ledtiderna för leveranser av 
växter varit längre än vad vi är vana vid 
i många fall. Bristen på vissa växter är 
tråkig, men vi hjälper gärna till med tips 
på alternativ och ännu har vi gott om 
fina, kraftiga, svenskodlade fruktträd 
hemma för dig som funderar på att 
plantera något att skörda. 

Vi fyller fortlöpande på med bär-
buskar då efterfrågan varit enorm, 
och allt som är krukodlat går utmärkt 

att plantera hela året. Det ställer bara 
lite högre krav på dig och att du stöttar 
växten med vatten vid nyplantering. En 
bärbuske klarar sig med ca 30 liter i 
veckan och ett fruktträd med ca 50 liter 
per vecka, så det är inte alltför belastan-
de. Tänk att redan i år få skörda några 
äpplen till en kaneldoftande äppelpaj, 
eller hallon till frukostfilen, mums!

Sommar, sol och varma dagar. Efter 
en kall vår har sommaren visat sig från 
sin bästa sida även om det blir vissa 

konsekvenser för våra växter. Ett riktigt 
lusår är det i år och vi har många kunder 
som är inne i butiken och undrar vad de 
ska göra åt alla löss som 
översållar fruktträd, rosor 
eller bärbuskar.

Bladlössen finns i 
många olika färger och 
arter men de bekämpas 
på samma sätt. Trots allt 
regn är det torrt på sina 
ställen och under torrperio-
der är det viktigt att vattna 
då en uttorkad planta har högre koncen-
tration av sockerlösning, vilket bladlös-
sen gillar och gödsla i förebyggande. 
Men är trädgården redan invaderad följer 
här lite tips och råd.

Vi tycker att det är bäst att försöka 
bekämpa bladlössen biologiskt och 
manuellt genom att helt enkelt klämma 
ihjäl dem med fingrarna. Använd 
handskar om du tycker det blir kladdigt, 
på Oscarsbergs har vi gummerade 
handskar som du enkelt kan spola eller 
torka av efteråt. På detta sätt riskerar 
du inte att döda några nyttoinsekter av 
misstag. 

Har du nyckelpigor i trädgården 
kan du hjälpa dem att hitta rätt 
genom att flytta dem till en angripen 
planta. Det är svårt att tänka sig men 
de små sötnosarna är faktiskt rovdjur 
som gladeligen kan äta upp till fyrtio 

bladlöss per dygn, förstå vilken tillgång i 
trädgården. Även larverna äter bladlöss 
så lär dig känna igen dem och var rädd 

om dem.

Du kan också spola den 
angripna växten med 
en hård vattenstråle, då 
lössen inte klarar att klätt-
ra upp på plantan igen. 
Däremot kan det fortfa-
rande kläckas nya ägg, 
så det gäller att fortsätta 
hålla uppsikt och upprepa 

vid behov. Ett gammalt beprövat sätt 
är att spruta lössen med såpvatten. Var 
dock försiktig och duscha dem inte i 
gassande solsken, då är det nämligen 
risk att plantan tar skada genom att 
solen reflekteras i vattendropparna och 
bränner bladen. Använder du såpvat-
ten är det lössen som ska träffas, då 
såpvattnet bryter ytspänningen och 
gör att lusen drunknar. Behandlingen 
behöver sannolikt upprepas efter någon 
vecka då nya löss har kläckts från redan 
lagda ägg. 

Värmen gjorde också att blomning-
en blev väldigt kort för vissa väx-
ter, prydnadsaplarnas prakt var kort 
men intensiv. De är så vackra när de 
översållas av alla blommor strax efter 
körsbärens och fördelen med aplarna är 
att de har höstens vackra färger samt 
små söta dekorationsäpplen kvar att se 
fram emot. Prydnadsaplar är en favorit 

”T änk att redan i år 
få skörda några 

äpplen till en kanel-
doftande äppelpaj, 

eller hallon till 
frukostfilen, mums!”

Bladlusbekämpning
Recept på såpvatten:

1 dl såpa + 5 l vatten. Häll bland-
ningen i en vanlig sprayflaska eller 

investera i en tryckspruta, på Oscars-
bergs har vi både mindre och större 
varianter, så slipper du bli trött eller 

få ont i handen. Både nyckelpigan och nyckelpigelarven äter 
gärna bladlöss, så var rädd om dem!

Vresros
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”Att använda sig av 
dofter så att fler 
sinnen stimuleras 
gör att upplevelsen 
blir ännu bättre.”

Catering för
alla tillfällen!

Semesterstängt
v. 29, 30 och 31.

Välkomna önskar Ann-Sofie! Scanna för att
se meny

www.pauscatering.se | kontakt@pauscatering.se | 070-714 83 32

hos oss på Oscarsbergs som vi gärna 
rekommenderar just för att du får mer 
än bara en blomning. Syrenernas doft 
förgyllde student och skol-
avslutningsveckan och för-
hoppningsvis hann ni njuta 
lite av dem då också deras 
blomning blev kort i år. Att 
strosa runt i sin trädgård 
är mer än bara synintryck 
och harmoni i färg och att 
jobba med olika nivåer på 
växter. Att använda sig av 
dofter så att fler sinnen stimuleras gör 
att upplevelsen blir ännu bättre.

Här finns mängder av växter att 
välja mellan, men det är vissa som 

du inte kan vara utan. Kaprifolernas 
magiska bouquet som sprider sig vida 
omkring varma försommarkvällar min-

ner om barndomens lata 
sommarlovsdagar. Smult-
ronschersminens söta doft 
känns som att du badar 
i ett hav av smultron, 
inte en av de vackraste 
buskarna men plantera 
den gärna i en grupp så 
kan du njuta av doften 
ändå. Syrenen Palibin, en 

småbladig, kompakt variant av syren är 
desto vackrare. Finns både på stam och 
i buskform, härdig och fungerar utmärkt 
i kruka. Får vacker vinröd höstfärg och 
växer naturligt i klotform.

Silverbusken, ett alternativ till Sil-
verpäron nu när det är brist på dem, 
blommar med små ljusgula blommor 
maj-juni och doftar tung jasmin. Om du är 
känslig för dofter kanske inte den buske 
du planterar precis bredvid uteplatsen, 
men i kvällsbrisen kan du på håll förnim-
ma dess tvålliknande doft. Den är en 
tuff och tålig buske som gärna skickar 
rotskott, så var försiktig med placering 
eller plantera den i kruka. Du kan också 
skörda de röda små bären och göra saft 
eller gelé på dem. Den älskas av våra 
pollinerande insekter och surret är nästa 
öronbedövande.

Mördarsniglarna, som de senas-
te åren inte varit ett jättestort 
problem, tar i år igen detta genom att 
invadera våra trädgårdar. Bästa tiden att 
motverka dem är att i slutet av maj och 
början av juni genom att göra en insats 
för att begränsa beståndet. En enda 

snigel ger nämligen cirka fyrahundra nya 
sniglar på en säsong så det blir snabbt 
en betydande dominoeffekt för varje 
dödad snigel. 

Men misströsta inte om du inte 
tänkt på att ta tag i detta problem 
förrän nu. På Oscarsbergs har vi 
laddat upp med Snigeleffekt som du 
enkelt strör ut i trädgården där du har 
som mest sniglar, de äter upp pelletsen, 
kryper ner i jorden och somnar in. 
Enkelt och smärtfritt!

Vill avslutningsvis önska er alla en 
skön och avkopplande sommar, där 
vi åter igen kan börja ses och träffa 
varandra fysiskt igen. Njut av sol och 
bad och kanske någon nyplanterad väl-
doftande buske eller träd som förgyller 
din trädgård och vardag. 

Vill ni så ses vi i butiken!

◀ Silverbuske, äldre uppstammat exemplar

Ulrika Juul

Oscarsbergs 
trädgård

Äkta kaprifol
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Lions Club Oxelösund har även i år utsett 
två mycket värdiga stipendiater. Stipendiet 
för Ungdom/Idrott går till Matilda Grape, 
19 år. Stipendiet för Kultur går till Johan 
Bergvall, 34 år.

Matilda Grape är en mycket aktiv tjej som 
för närvarande går på Enskilda Gymnasiet 
i Nyköping. Sporter som fotboll, ridning 
och dans har stått på programmet. Sedan 
2016 sysslar Matilda med Cheerleading i 

Två nya stipendiater i Oxelösund

laget ”Cheer Lagacy” Nyköping. År 2020 
började hon träna med ”Action Athletics” i 
Järfälla som har vunnit SM och även tävlat 
i VM. Matilda är nu uttagen till Utveck-
lingslandslaget i Cheerleading och tränar i 
Järfälla 3-4 gånger i veckan.

Johan Bergvall är professionell dansare 
och dansinstruktör. Han driver bland annat 
ett integrationsprojekt i Oxelösund som är 

kopplat till dansen. Johan undervisar cirka 
78-80 elever varje vecka. Senaste 2,5 åren 
har ca 800 unga i Oxelösund dansat med 
Johan. Tillsammans har dom även gjort 
videos samt reklamfilm för TV4. Johan är 
antagen till världens största danskompani 
”Danshall Funk World Wide” samt ut-
vecklar urban danskultur i Sverige genom 
organisationen ”United Soul”. Dansen har 
fått unga från olika länder att mötas och 
integreras. 

Från vänster: Lilian Holmgren, Lions Oxelösund, Johan Bergvall, Matilda Grape och Ingemar Urborn, Lions Oxelösund.

Bakluckeloppis
Nyköpings Skol-IF 
arrangerar Bakluckeloppis torsdagar på 

hamnplan i Nyköping (där veteranbilarna 

står onsdagar). Start torsdag 16 juni 

klockan 17-20. Sista loppis torsdag 

26 augusti. Pris 120 kronor/bil. 

Anmälan: www.nykopingsskolif.com

daladahlstrom20@gmail.com eller

Dala 070-722 04 19.

Frågor? Kontakta Leif  Dahlström, 

daladahlstrom20@gmail.com

Välkomna!



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

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.

Hjälporganisationen Återvinningen Secondhand            atervinningennykoping

www.atervinningen.se
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Lunch måndag-lördag 11-15

Söndagar: Brunch 11-15

Fredagskvällar: Räkfrossa med trubadur

Tisdagskvällar: Burgers & Beers

Kvällsöppet även onsdag och lördag

Tiderna gäller från midsommar

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

Vi ses i sommar 
på Jogersö!
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UTHYRNING

0155-21 90 51 • 070-310 18 28

SLÄP • BÅTTRAILER • BILTRAILER • SKÅPBILAR • MINIBUSSAR
• Gallersläp 750 kg 
•  Täckt släp 1000 kg 
• Grussläp 1250 kg  
• Flyttskåp 
•  Båttransportsläp 1300 kg 
•  Grönytesläp 1300 kg
 

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

0723-66 60 11 

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
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Lennart Wantzin har bestämt sig 
för att cykla från Haparanda till 
Ystad, en sträcka på cirka 200 
mil som beräknas ta ungefär 
30 dagar. Starten på cykelresan 
planeras till 19 juli. Under resan 
kommer han att göra reklam 
för sin hemstad Oxelösund och 
stadens satsning på en rejäl 
omställning för klimatet.

- Många företag i Oxelösund 
satsar nu på en klimatsmart 
omställning i sin verksamhet, 
med SSAB och Oxelösunds 
hamn i spetsen. Det vill jag 
uppmärksamma och berätta 
om för alla jag möter på resan. 

Från Haparanda till Ystad
- med Oxelösund i fokus

Arbetsnamnet för oxelösunds-
ambassadören Lennart och 
hans cykelresa är ”Klimat-
trampet”. Ett begrepp som 
Lennart menar kan vara att 
tänka på vardagligen.
- Oxelösund är en fantastisk 
cykelstad med alla dess cykel-
vägar. Miljötänk i vardagen och 
i det lilla formatet. 

- Vid varje stopp kommer jag 
att berätta var jag kommer 
ifrån och hur företag i Oxelö-
sund arbetar för att förbättra 
miljön. Jag kommer även att ha 
en blogg på facebook där jag 
berättar om min resa.

Så arbetar företag i Oxelösund med 
klimatsmart omställning - några exempel

SSAB Oxelösund  - satsar på en fossilfri tillverkning av stål.

Oxelösunds Hamn  - är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Proplate - investerar i 2,1 MSEK för att ytterligare höja kvalitén på våta produkter, 
förbättra arbetsmiljön och minska ledtiderna.

Broms Renhållning  - har flera miljöval; korta kommunikationsvägar, öppet 
redovisa sitt miljöarbete, optimera transporter, väl sorterat avfall och det som är 
återvinningsbart.

Hardox Wearparts Oxelösund - fossilfrit stål till marknaden 2026.

ICA Kvantum Oxelösund  - miljösmarta lösningar på kontor, i butiker och på apo-
tek. Minska på matsvinnet, ta fram smarta förpackningar och märkning av råvaror. 
ICA Kvantum har också investerat i solceller på taket.

Kuusakoski Sverige AB  - erbjuder säkra och kostnadseffektiva återvinningslösning-
ar som är miljö och kvalitetscertifierade över hela Sverige.

Borox  - Har en miljöpolicy som genom förbättringar, val av produktionsmetoder, 
maskiner, leverantörer och avfallshantering strävar mot uppsatta mål. Miljöcertifi-
kat ISO 9001 och ISO 14001.

Kustbostäder AB  - Kustbostäder arbetar med det som kallas för samhällsnytta. 
De ser till att boende i Oxelösund kommer till jobbet och skolan på sandade och 
plogade vägar och cykelbanor när det snöat. Sopor blir hämtade, träd och buskar 
blir ansade, skolor och torg blir städade och badplatserna underhållna. Allt för 
att oxelösundarna ska få ett bekvämt och fungerande vardagsliv och en hälsosam 
arbetsmiljö.



- 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
27/6 Gudstjänst - kl 11.00 – Den heliga Johannes Döparens dag. Magdalena Fors, 
Maria Rasmussen, Gunilla Östberg. Solist Sofia Hultman.  
4/7 Sammanlyst till Tunabergs församling: Friluftsgudstjänst Ängudden, 
Hummelvik- kl 11.00 – Apostladagen Magdalena Fors, Irina Söderberg m.fl.  
11/6 Gudstjänst - kl 11.00 – Sjätte söndagen e. trefaldighet 
Magdalena Fors, Irina Söderberg, Gunilla Östberg.  
18/7 Gudstjänst - kl 11.00 – Kristi förklarings dag 
Magdalena Fors, Irina Söderberg, Gunilla Östberg.  
25/7 Gudstjänst - kl 11.00 – Åttonde söndagen e. trefaldighet 
Tjänstebiträde Anna Larsson, Irina Söderberg.  
1/8 Gudstjänst - kl 11.00 – Nionde söndagen e. trefaldighet 
Tjänstebiträde Anna Larsson, Irina Söderberg.  
8/8 Gudstjänst - kl 11.00 – Tionde söndagen e. trefaldighet 
Jukka Laari, Maria Rasmussen, Eva Henriksson. Solist Fanny Gusterman.  
15/8 Gudstjänst - kl 11.00 – Elfte söndagen e. trefaldighet 
Jukka Laari, Maria Rasmussen. Solist Filip Sager.  
22/8 Gudstjänst - kl 11.00 – Tolfte söndagen e. trefaldighet 
Tjänstebiträde Anna Larsson, Maria Rasmussen.  
29/8 Gudstjänst - kl 11.00 – Trettonde söndagen e. trefaldighet 
Magdalena Fors, Irina Söderberg, Eva Henriksson.

SOMMARÖPPET
på kyrkbacken öppnar för säsongen 
tisdag 6 juli. Här finns utspridda bänkar 
och bord, en liten minilekplats och 
möjlighet att köpa lite enklare fika som är 
styckförpackat (Swish eller kontant). Det 
går också bra att ta med eget fika om man 
hellre vill det. 

Öppettider:
Tisdagar: 9:30 – 11:30
Onsdagar: 13:30 – 15:30 
Öppettiderna kan komma att ändras 
med kort varsel. 
Du hittar senaste info på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/oxelösund
Vid regn är caféet stängt.

Onsdagar är det musik inne i kyrkan 
14:00-15:00 oavsett väder:
7/7 PEAK
14/7 Uffe Melin
21/7 Monica och Björn Kullnes
28/7 Glade Glenn
4/8 Hasse Appelkvist och Lasse Fornarve 
11/8 Gubbröra
18/8 Okänt vid pressläggning.

Ännu en sommar för kapell och kyrkogård
Kyrkogården är slutlig viloplats 
för nära och kära som gått vidare. 
Men också park, trädgård och 
arbetsplats. 

– Världens vackraste arbetsplats, i 
alla fall i Oxelösund, ler en somrig 
Sofia Tellebro Hero, chef på 
kyrkogården och fastighetschef i 
Oxelösunds församling.

Bestyren är många nu när för-
sommaren formligen exploderat, 
gräset växer och allt ska skötas 
om. I bakgrunden jobbar personal 
med att plantera sommarblommor 
och hålla gravvårdarna i fint skick. 
Aktiviteterna stör inte den fridfulla 
känsla som infinner sig hos besö-
karen.

Vi sätter oss på en bänk och Sofia 
berättar att bygglov beviljats till 
en ny ramp vid kapellets huvu-
dingång. Den kommer att öka 
tillgängligheten. Väntrummet har 
legat i dvala under pandemin, 
men den dag restriktionerna hävs 

kommer besökarna att mötas av 
ett betydligt ljusare och fräschare 
utrymme. I kapellets ceremonirum 
ska lampetter av Asplunds-modell 
monteras, så snart antikvariskt 
tillstånd getts. 

På själva kyrkogården väntar en 
utbyggnad med nya gravkvarter, 
bland annat ett muslimskt, samt 
en damm. Start nästa år om vi får 
tillstånd av Länsstyrelsen.

Tidigare somrar har musik flödat i 
kapellet en del lördagskvällar, till 
mångas glädje. I år gör pandemin 
att all sommarmusik sker i S:t Bot-
vids kyrka, precis som förra året. 

Sofia välkomnar gärna besökare 
till den vackra kyrkogården ritad av 
arkitekt Gunnar Asplund som även 
ligger bakom Frösängskapellet och 
Skogskyrkogården i Stockholm. 

– Nu är det som vackrast, kom och 
njut av den fridfulla atomosfären 
och grönskan, hälsar Sofia.

 Sofia Tellebro Hero

MUSIK I SOMMARKVÄLL
3/7  Orgel o ch oboe med Mikael Palo 
och Anette Kumlin. 
10/7 ”Dansande Bach” – nyckelharpa och 
flöjter med Erik Rydvall och Kristine West. 
17/7 ”Stor musik i litet format” sång och 
musik med Agnes och Olle Lindberg. 
24/7  ”Intåg i sommarhagen” sång och 
musik  med Per Bäcker trio. 
31/7 ”Folkmusik på munspel och cittern” 
med Erland Westerström och Lovis 
Jacobsson.
7/8 ”Nu är det gott och leva” med Åsa 
Johansson och Johan Ludvig.

Begränsat antal platser, var god förhands-
boka din biljett till samtliga musikevene-
mang via samtal eller mejl till expeditionen.

S:t Botvid
kl 18

Fo
to

: M
ag

nu
s C

am
br

an
t B

er
g



-

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!

Livemusik i kyrkan 
i sommar
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29/6 ja 6/7 17.00 Ompeluseura, 
seurakuntakodin ulkopuolella jos 
sää suosii. 
30/6 klo 17.00 Lauluilta Maria Ras-
mussenin johdolla ulkona jos sää 
suosii, St.Botvid. Ilmoittautumiset 
Marialle tai Helenille. 
21-22/8 Päiväleiri ilmoittautuneille 
lapsiperheille, lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset Helenille, 
Päiville tai Tarjalle. 

Aurinkoista 
kesää!

Helen 070-784 34 07
Maria 070-784 34 26  
Jukka 070-784 34 17 
Päivi 0155-381 72  
Tarja 0155-751 23
Hyvää kesää!

– Det är glädjande att vi kan 
genomföra sommarmusiken live i 
S:t Botvids kyrka! Det blir en 
annan närvaro och upplevelse än 
vid en digital utsändning, menar 
Irina Söderberg, kyrkomusiker, 
organist och körledare i 
Oxelösunds församling.

Ändå blir det inte riktigt som van-
ligt utan med ålagda restriktioner, 
som förra sommaren. Dels blir det 
anvisade platser för åhörarna, dels 
skilda in- och utgångar. Handsprit 
är självskrivet.

Irina Söderberg är övertygad om 
att publiken nu längtar efter kultur-
upplevelser och konserter. Att nå 
maxtaket (50 personer) publik-
mässigt blir inga problem. För att 
klara detta ska man som besökare 
förboka sitt konsertbesök, antingen 
via telefon, mejl eller på plats 
i församlingshemmet. Namnet 
noteras och prickas av vid entrén i 
samband med konserten.  

Irina lovar att nivån blir fortsatt 
hög. Flera av artisterna är musiker 
och sångare med internationellt 
rykte – och de gillar att spela och 
sjunga i S:t Botvid. (Se listan på ar-
tister och konsertdatum här intill).

– Det är öppet och inbjudande, 
inga pelare som stör. Dessutom har 
vi profilerat oss som en församling 
och kyrka med mycket musik på 
programmet, förklarar Irina.

Som vanligt hålls andakt med 
psalmsång innan själva konserten, 
en uppskattad tradition.

– Välkomna till Musik i sommar-
kväll 2021, hälsar Irina till sist.
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SOMMARUTSTÄLLNING
 i S:t Botvids kyrka visas dagligen 
fram till 15/8. Är du intresserad av 
att köpa en tavla? Var god kontakta 
expeditionen.
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Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00
Smarteyes Nyköping

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

En annorlunda syn på glasögon

VARMT
VÄLKOMMEN

IN TILL OSS!

VÄRDEKUPONG
Fri synundersökning, värde 400:-.  

Gäller t.o.m. 2021-08-31 
Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Just nu är vårt prenumerationserbjudande 
extra förmånligt. Prenumerera på två eller 
fler par glasögon, så får du ett par sol-
glasögon slipade med din styrka på köpet. 
Med erbjudandet får du 3 par glasögon  

från bara 110 kr/mån.

SOLGLASÖGON I DIN STYRKA PÅ KÖPET
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”Bokcykeln kommer” 
- ett initiativ av Oxelösunds bibliotek

Av förklarliga skäl har besöksantalet på 
Koordinaten i Oxelösund minskat under 
pandemin. Personalen längtar främst 
efter alla barn som vanligtvis besöker 
biblioteket för både boklån, lovpyssel 
eller bara fika och lek. 

– Barn är vår prioriterade målgrupp, säger 
Malin Göthberg, bibliotekschef. Vi har fort-
satt att vara ute i skolorna och presenterat 
böcker och läst sagor under hela den här 
perioden. Men det är klart att vi saknar 
ljudet av ett välbesökt Koordinaten som vi 
är vana vid. 

Barnteamet på Koordinaten består av fyra 
bibliotekarier och en biblioteksassistent 
och tillsammans har de funderat på olika 
lösningar för att nå den yngre läsarskaran 
även utanför skolan. I den gruppen arbetar 
Hanna Stål Wintzell och Beatrice Eriksson. 

– Våra lovaktiviteter har vi inte kunnat 
genomföra som vi brukar, berättar Han-
na. Istället har vi gjort bokpåsar ett par 
gånger och lagt ut i centrum. Vi har gjort 
pysselpåsar som de barn som har besökt 

biblioteket kunnat ta med sig hem. Och nu 
startar vi upp ”Bokcykeln kommer”. 

– Ett evenemang som biblioteket arrange-
rar varje år är ”Barnlördagsliv”. En sådan 
dag kan vi ha uppemot 1 000 besökare 
och 2021 är andra året vi inte kunnat göra 
det, säger Beatrice. Lions Club i Oxelösund 
skänker varje år böcker till barnen och vi 
har kvar de som köptes in förra året. Då 
kom vi att tänka på den lådcykel som tu-
rismen använder på sommaren och hur vi 
skulle kunna använda den. Så föddes idén 
om att om inte barnen kan komma till oss 
som de brukar, så kan vi cykla ut till dem. 

Premiärturen blev under nationaldagen 6 
juni då Hanna och Beatrice cyklade runt i 
Oxelösund och där de mötte barn delade 
de ut av bokskatten. Det blev många glada 
och uppskattade möten med barn i olika 
åldrar. Cirka 150 böcker delades ut under 
dagen. Och cykeln kommer att rulla igen 
framöver. Tanken är att den också ska 
användas i bibliotekets ordinarie förskole- 
och skolverksamhet till hösten när skolor-
na börjar igen.  

Stella Sellgren, 6 år, träffade bibliotekarierna Beatrice Eriksson och Hanna Stål Wintzell och fick välja en bok. Foto: Elisabeth Sellgren

Sommarlov på 
Koordinaten

6 juli – 17 augusti kan barn komma varje 
tisdag och torsdag 13.30 – 15.00 och 
pyssla, lyssna på sagor, skapa, leka och 
annat skoj. Information om sommar-
programmet hittar du på oxelosund.se 
eller bibliotek.oxelosund.se. 
Med reservation för ändringar. 
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LADDA BILEN 
HEMMA?

VI HJÄLPER DIG!

Torggatan 19 • 613 30 Oxelösund 
info@kvistsel.se • 0155-306 20

Välkommen till vår nya 
köksutställning 

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

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: mån till fre 10-18, lör 10-13
Vi finns inte alltid på plats så kontakta oss gärna på telefon 0155-30621 eller 30622

Torggatan 19, Oxelösund•0155-30621 eller 30622

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

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

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

Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

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

Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995

8.990
INSTALLATION

BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Adress Telnr Öppettider

A+/A++
Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995

8.990
INSTALLATION

BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump
A+/A++

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!Luftvärmepump – din nya ”spargris”!

5 års  
garanti!

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

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

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

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

0155-306 20

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO

Rekommenderad yta: 25-125 m2
4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

INSTALLATION OCH SERVICE 
Torggatan 19, OXELÖSUND 

0155-306 20

Gäller så länge lagret räcker.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Butik Adress Telnr Öppettider

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

speciellt tillverkad för  
vårt nordiska klimat och  
har en mycket hög  
värmekapacitet ända ner 
till -30°C.

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

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

Butik Adress Telnr Öppettider

Max kyl-/värme-
kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Max kyl-/värme-
kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

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

Butik Adress Telnr Öppettider

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

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

Butik Adress Telnr Öppettider

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Rekommenderad yta: 25-125 m2
4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

5 års  
garanti!

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

Adress Telnr Öppettider

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

Adress Telnr Öppettider

0155-306 20

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Butik Adress Telnr Öppettider

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

INSTALLATION OCH SERVICE 
Torggatan 19, OXELÖSUND 

0155-306 20Välkommen till vår nya 
köksutställning 

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

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: mån till fre 10-18, lör 10-13
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
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Torggatan 19, Oxelösund•0155-30621 eller 30622

hans@kvistsel.se•www.blakoket.com

Välkommen till vår nya 
köksutställning 

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

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: mån till fre 10-18, lör 10-13
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

Allt från idé till  
färdigmonterat kök

INSTALLATION OCH SERVICE 
Torggatan 19, OXELÖSUND 

0155-306 20

Vi erbjuder 
svalka i sommar!

AC för fast montering från 
7.900:- exklusive installation.

Ring Kent på 0155-306 23 
så berättar han mer.
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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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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

LindQvist Gummi
I OXELÖSUND

återbruk och utveckling

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

OXELÖSUNDS CENTRUMFÖRENING 

Grattis Petter Erlandsson, vinnare vecka 23
Övriga vinnare av en ”tusenlappen” blev
Vecka 12 Sonja Andersson
Vecka 13 Helny Nordström
Vecka 14 Jesper Åslund
Vecka 15 Kjell Karlsson
Vecka 16 Christina Norell
Vecka 17 Hans Pedersen
Vecka 18 Christina Wall
Vecka 19 Conny Thunman
Vecka 20 Lennart ”Darten” Eriksson
Vecka 21 Mathias Landqvist
Vecka 22 Charlotte Löfstedt



ANNONS

Vi förenklar oxelösundarnas vardag

Byggstart för Prisman
 - ett nytt handelshus med 48 lägenheter vid Järntorget i centrala Oxelösund.

Kustbostäder har nu fått godkännande för att bygga 48
stycken nya attraktiva lägenheter vid Järntorget i centrala 
Oxelösund med handel och service i markplan. Den nya 
fastigheten byggs med hållbarhet i fokus och blir Sva-
nen-certifi erad.

De öppna och välplanerade lägenheterna med kök blir i
storlekar och ungefärliga ytor med 1:or på 35 kvm, 2:or
på 55 kvm, 3:or på 75 kvm och 4:or på 100 kvm. Samtliga 

lägenheter är modernt utrustade, har egen balkong och 
det blir en trivsam privat innergård för de boende med 
gröna ytor och lekplats. Garageplatser fi nns i markplan. 

Beräknad byggstart är satt till hösten 2021 med planerad 
infl yttning till årsskiftet 2023/2024. Är du intresserad av 
ett centralt och bekvämt boende i Prisman? Anmäl ditt 
intresse Kustbostäders Bostadstorg kustbostader.se

Ditt nya boende? Öppet, välplanerat och modernt utrustat. Obs, detta är skissbilder. Avvikelser kan förekomma i den slutgiltiga lösningen.

Oxelöenergi 2106.indd   1Oxelöenergi 2106.indd   1 2021-06-17   11:322021-06-17   11:32
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R IDA

RESTAURANG

VANDRA BUSS

TÄLTA

KULTURST IGEN

BÅTTURER

VANDRINGSLED

MOTIONSSPÅR

VÄG

Njut av sommaren och semester på hemma-

plan. Här har du en guide med tips över vad 

du kan hitta på, med eller utan sällskap av 

familj och vänner. Vi hoppas den ger dig 

inspiration till egna aktiviteter och önskar 

dig en härlig sommar!

• Hyr roddbåten* och åk över till Furön och vandra   

  på Sörmlandsleden.

• Besök kyrkogården. Arkitekten har ritat den 

  berömda Skogskyrkogården i Stockholm.

• Spana på fåglar från utkikstornet i Brannäs våtmark.

• Spela discgolf vid Ramdalens Sportcenter.

• Gå Kulturstigen i Gamla Oxelösund.

• Köp Naturpasset eller Cykelorienteringspaket 

  på Koordinaten.

• Spendera natten i ett av vindskydden på Beten 

  eller Äspskär.

• Måla av utsikten från en fin plats. Till exempel 

  Jogersö gavel eller Stegeludden i Gamla Oxelösund.

• Besök Stjärnholms skulpturpark. 

• Prova yogapaddling hos Kajak & Fritid.

Om du har Instagram – tagga oss gärna i dina bilder från Oxelösund så vi får ta del av dina 
upplevelser. Då har du även chans att synas i våra kanaler, #visitoxelosund eller #oxls. 

Tips på upplevelser på hemmaplan

>>> >>>*För information om uthyrning, turisttaxi med mera, läs 
på visitoxelosund.se eller kontakta Turistinformationen.

visitoxelosund.se
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     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 älskar mat!Vi älskar mat!
Perfekt lunchmat Perfekt lunchmat 
i sommar!i sommar!

Vi har nöjet att hälsa cirka 40 sommarjobbare välkomna till ICA Kvantum. Er insats gör att vår ordinarie personal får en 
välbehövd och välförtjänt semester.

Välkomna alla sommarjobbare!Välkomna alla sommarjobbare!

Glöm inteGlöm inte
 glassen! glassen!

Pokebawl - Sushi-smaker 
som rymmer hela kost-
cirkeln. Ris, Lax, Mango, 
gurka mm. Perfekt att ta 
med till stranden.

Sommar och glass - en 
oslagbar kombination!
Vi har både mjukglass och 
kulglass i stora lass!


