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och Oxelösund, samt med 5.000 exemplar 
i ställ på välbesökta platser i kommunerna.

Hösten är förändringarnas tid
Tänk så förvånad man blir varje höst när mörkret och kylan plöts-
ligt anländer. När jag skriver detta i mitten av oktober lägger sig 
mörkret redan före klockan sju och snart går vi in i den där tiden 
på året när solen bara kommer upp för några korta timmar varje 
dag. Det gör mig inte så mycket – jag tycker att de mörka kväl-
larna kan vara riktigt mysiga, och jag har också turen att kunna 
ta mig utomhus under dygnets ljusa timmar – och det hör liksom 
hösten till. Det finns något härligt normalt över årstidernas sed-
vanliga förändringar nu när vi lever i ovissa tider.

För så är det ju, slopade restriktioner till trots. Är det något vi fått lära oss under 
pandemitiden är det väl att saker och ting ständigt förändras, att inte ta något för givet 
och vara tacksamma för det vi har. Ta vara på allt omkring oss med stor omsorg och 
hitta glädje överallt där det går. Oavsett årstid och väderlek. I din hand håller du nu 
något som jag är tacksam över; ett exemplar av Magazinet, denna gång med 40 sidor 
istället för de vanliga 32. Förhoppningsvis med ett innehåll som du läser med stort nöje. 
Att göra tidning är lite utav en oändlig dominoeffekt – skapar vi en bra tidning, då vill fler 
läsa den, vilket leder till att fler annonsörer vill medverka. Tack vare annonsörerna kan 
vi sedan göra tidningen ännu bättre – och som i detta fall – tjockare. Det gäller att hålla 
koll på varje bricka i ledet för att se till att de faller som de ska, vilket de just nu gör.

Det är definitivt inget jag tar för givet. När jag gav mig in i gratistidnings-
branschen för drygt 25 år sedan hade jag knappast trott att jag skulle vara kvar nu, 
så många år senare. Produkten må ha förändrats under åren, bytt utseende och 
namn flera gånger om, men det är ändå många år som tidningsmakare utan några 
egentliga pauser. Detta i en tid när många tidningskollegor fått ge upp kampen mot 
de digitala medierna. Jag säger inte att det alltid har varit lätt, det vore en ren lögn, 
men på något vis så har vår produkt – Magazinet – överlevt. Tack vare duktiga kol-
legor och samarbetspartners, trogna annonsörer och hängivna läsare. Och en och 
annan droppe blod, svett och tårar från chefredaktören genom åren. Just nu pågår 
ett arbete på redaktionen för att se till att Magazinet 2022 blir snäppet ännu bättre. 
Välkomna att följa med oss på den resan! 

Något som också kommer med hösten är diverse tv-premiärer. En personlig 
favorit är Så mycket bättre, som har premiär sista helgen i oktober. Det är alltid spän-
nande att se vad som kommer fram vid samtalen vid matbordet och det blir ju varje år 
ett gäng nya hitlåtar från programmet. Förvisso föredrog jag det tidigare konceptet när 
det var samma deltagare hela säsongen – jag tycker att man fick lära känna dem bättre 
på så vis – men fördelen med det nya konceptet är ju att man får se fler artister. I år är 
jag extra nyfiken på att se vad Melissa Horn och Daniel Adams-Ray kan komma med – 
för att inte tala om klassiker som Siw Malmkvist, Harpo och Peter Jöback! 

Traditionsenligt så drar också Vinterstudion snart igång. Jag är ingen direkt 
hängiven tittare, men det finns andra i familjen som följer vintersport mer eller min-

Torbjörn Dahlström
Ansvarig utgivare

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

dre slaviskt. Och visst är det trevligt att äta frukost på helgerna och samtidigt lotsas 
av erfarna programledare som André Pops och Yvette Hermundstad, det säger jag 
inget om. Men jag är nog lite utav en medgångssupporter vad gäller vintersport. Helst 
tittar jag i så fall på längdskidor och då när damerna kör och radar upp pallplatser. 

Den största snackisen på vintersporttemat i år är väl ändå att världscupen 
i längdskidor (och alpint) framöver inte kommer sändas i SVT utan istället i betalka-
naler inom Nent. Olympiska spelen, som går av stapeln senare under vintern, går i 
sin tur i en annan betalkanal – Discovery. Min skidtokiga dotter har gruffat en hel del 
kring det där och är orolig för att inte Nents produktioner ska leva upp till Vinterstu-
dions. Jag kan förstå det. Men jag är också ganska luttrad efter många år med att 
följa internationell fotboll i många olika kanaler. Och en sak har jag insett; kanalerna, 
kommentatorerna och experterna må förändras – men kärleken till sporten består. 
Jag är alldeles bergsäker på att detsamma kommer gälla för skidentusiasterna. Och 
om inte så finns ju fortfarande skidskyttet och långlopps-
cupen i trygga Vinterstudion.

I detta nummer av Magazinet finns mycket att läsa. 
Vad sägs om ett besök hos ridterapeuten Shima Yosefi, 
trädgårdstips inför vintern från Ulrika Juul på Oscarsbergs 
och en intervju med en nybakad ung mäklare? Lägg därtill 
historiska bilder från Oxelösund, denna gång uppmärksam-
mas att valsverket firar 60 år i år, och en hel del information 
kring kommande julmarknader i Nyköping och Oxelösund med 
omnejd. Med mera. Jag önskar er en fortsatt fin höst och 
trevlig läsning!

Magazinet Nyköping-Oxelösund 
– en produkt av Mediamix Event & Media.

Magazinet är politiskt och religiöst oberoende.
Nästa nummer: 21 november

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

Nyköping-Oxelösund!
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50% jubileumsrabatt!
Vi firar vårt 25-åriga samarbete 
med Scandinavian Frames med 
att lämna 50 % rabatt på hela 
deras bågsortiment. Passa på!

Nyköping 
Västerport Köpcentrum  
Tel: 0155-28 88 53

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

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2021-11-21. För öppettider och info om vår hantering av Covid-19 se:  www.glasogonmagasinet.se

Kostnadsfri synundersökning! 
Vid köp av kompletta glasögon

Boka synundersökning på www.glasogonmagasinet.se

Värde 395:-

Läsglasögon på köpet vid köp av 
progressiva glasögon. Passa på!
Köper du progressiva glasögon nu, 

så bjuder vi på ett par läsglasögon 

i dina styrkor samt synundersökning.

Mer information i butikerna.

Värde 1595:-
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Nyfiken på - ett samtal med Albin Ivarsson Hamberg

”Jag brinner för att göra affärer”

- Jag börjar dagen på gymmet vid sextiden på 
morgonen. Därefter åker jag och jobbar. Efter 
jobbet är det träning eller match. Så ser de 
flesta dagarna ut. Jag brukar säga att jag är 
extremt aktiv.

Efter ett samtal med Albin är det svårt 
att säga emot. Frågar under samtalet 
försiktigt vad sambon tyckte om det  
tuffa schemat.
- Hon är själv aktiv fotbollsspelare i IFK 
Norrköping så hon stöttar mig till hundra. 
Eller rättare sagt, vi stöttar varandra, 
säger Albin och ler.

Albin Ivarsson Hamberg föddes i 
Nyköping 1994. Från förskolan till 
årskurs nio gick han på Nyköpings 
Friskola.
- Pojkdrömmen var att bli polis eller brandman. 
Efter gymnasiestudier sökte jag men det fanns 
en hake. Jag har alltid varit hemmakär och ville 
gärna läsa på distans. Det funkade inte när det 
gäller de yrkesvalen.

Istället började Albin arbeta som rivare 
på olika byggen samtidigt som ett annat 
intresse pockade på.
- Jag har alltid haft ett intresse av att sälja. 
Och ett stort motorintresse. Samtidigt som jag 
började jobba som lärarvikarie köpte och sålde 
jag bilar. 

Säljare verkar vara intressant, möten 
med människor och att få göra affärer. 
Så tänkte Albin.
- Av en tillfällighet såg jag en annons om en 
utbildning till mäklarassistent. Parallellt med 
jobbet på skola utbildade jag mig på distans, 
men fortsatte mitt arbete på skolan.

Ytterligare en slump fick Albin att ta ännu 
ett steg i karriären.
- Jag såg en jobbannons från en mäklarbyrå som 
sökte en mäklarassistent med målsättning att 
bli mäklare. Jag sökte, blev antagen och på den 
vägen är det.

Efter en tuff utbildning blev Albin klar under 
sommaren. Sedan två månader är han 
anställd mäklare på Fastighetsbyrån.
- Jättekul, men en märklig känsla att äntligen ha 
nått målet. Jag vill göra ett bra jobb, är ödmjuk 
inför uppgiften och har mycket kvar att lära. Inte 
minst från de mer erfarna mäklarna på byrån. 

Intresset för hockey fick Albin med i 
generna.
- Jag är född i en hockeytokig familj. Pappa och 
min syster har spelat i högre sammanhang och 
min farbror spelade i landslaget. Mina två bröder 
spelade också hockey och mamma skjutsade till 
träningar och matcher. Jag blev fast direkt och 
vill gärna poängtera att det var mitt eget val av 
intresse.

Från början blev det spel i ”Björnligan” 
och genom åren arbetade sig Albin upp i 
A-laget.

- Jag har även provat vingarna i högre samman-
hang i Vita Hästen och Stockholms AIK, säger 
Albin. Det var kul att testa på livet som 
”hockeyproffs”.

Under den här tiden var det full fokus på 
hockeyn för Albin.
- 100 procent, mitt enda intresse och inget 
utrymme för festande eller tjejer, minns han 
med glimten i ögat.

När tanken på utbildning och yrkesval blev 
aktuell flyttade Albin tillbaka till Nyköping, 
där han nu spelar i Nyköpings SK. 
- Jag älskar hockey och har svårt att tänka 
mig ett liv utan den sporten. Självklart kommer 
prioriteringarna att ändras när vi får tillökning i 
familjen. 

Som så många andra idrottare har Albin 
fått uppleva den negtaiva delen av sitt 
idrottande.
- Jag har haft otur med ett antal allvarliga 
skador och fick bland annat mitt knä krossat för 
några år sedan. Det har satt sina spår även om 
jag återhämtat mig bra från skadorna.

Även om Albin inte verkar ha svårt att fylla 
dagarna, så frågar jag om det finns några 
övriga personliga intressen i hans liv.
- Spelar gärna padel och lyssnar på musik. Och 
givetvis, jag har ett stort motorintresse som jag 
just nu får utlopp för när jag åker på min motor-
cykel. En pojkdröm som gått i uppfyllelse.

Albin trivs med sin tillvaro som han delar 
mellan familjen, mäklarjobbet och hockeyn. 
Att den ödmjuka ynglingen har ett sällsynt 
driv i det han gör kan undertecknad intyga. 
Eller som han själv avrundar samtalet.
- Både mitt arbete som mäklare och mitt 
hockeyspelande kräver att jag har en hög 
målsättning och ett starkt driv att nå ända fram. 

Nyutexaminerad mäklare sedan några månader tillbaka. Framstående hockeyspelare 
i Nyköpings SK. Hundägare och familjefar om några månader. Livet snurrar på för 

Albin Ivarsson Hamberg.

TEXT: TORBJÖRN DAHLSTRÖM  FOTO: CLAES ANDERSSON
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Evelina, en av Nyköpings 
56 591 ambassadörer

Vi vill tacka dig som välkomnar besökare hit. Du som bjuder  
på ditt Nyköping. Du som ger någon annan minnen för livet.
Till dig och alla andra Nyköpingsbor har vi samlat tips som  
gör er till ännu bättre ambassadörer.

Du gör Nyköping 
bäst i världen

Nykopingsguiden.se/ambassador
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Bakom verksamheten står Shima 
Yosefi, 37 år, som också bor på 
gården tillsammans med sin familj 
sedan sju år tillbaka. 
– Vi har utvecklat gården på olika sätt 
genom åren. Både jag och min sambo 
jobbar i egna företag – förvisso inom 
helt olika branscher – med utgångs-
punkt här på gården, så den mark och 
de byggnader som tillhör gården har 
kommit väl till pass. För något år sedan 
köpte vi också en av granngårdarna för 
att kunna fortsätta utveckla våra res-
pektive företag, berättar Shima när hon 
visar oss runt på Stora Bergsstugan.

För Shimas del har utvecklingen 
främst handlat om allt som har med 
gårdens stall och hästar att göra. 

Tidigare har hon haft flertalet inackor-
deringar i stallet, men i dagsläget är näs-
tan alla hästar på gården hennes egna.
– Det finns tolv hästar på gården idag. 
Två av dem är mina egna tävlingshäs-
tar, sen har jag en inackordering kvar. 
Resten av hästarna är de som används 
inom ridskoleverksamheten och ridtera-
pin, snälla ponnyer i olika storlekar.

De flesta som besökt Stora Bergs-
stugan de senaste åren har gjort 
det i samband med ridskolan eller 
de dagridläger som anordnas om 
somrarna. I varje ridskolegrupp finns 
det plats för fyra elever och åldern på 
ridskolans elever ligger för närvarande 
mellan tre och femton år.
– Det är viktigt för mig att hålla det på 
en lagom nivå och att både hästarnas, 
elevernas och mitt eget välmående 
kommer i första hand. Jag anpassar 
grupperna efter eleverna och vill ha gott 
om tid att kunna se till varje elevs behov 
och känslor under lektionerna. Jag 
vill också se till att mina hästar får en 
lagom arbetsbelastning – de tycker att 
det är roligt att vara med barnen, och 
så vill jag att det ska fortsätta!

Lektionerna hålls både ute och inne, 
och innehåller inte bara ridning.
– Här får man lära sig att ta hand om 
hästen och hur man beter sig i stallet. 
Att ta ansvar. Det ska vara lugnt och 
harmoniskt och min önskan är att skapa 
en familjär och trygg stämning. Här 
omkring finns mycket skog och många 

” min önskan är att 
skapa en familjär 

och trygg stämning ”

Stall Stora 
Bergsstugan

Strax utanför centrala Nyköping, ett stenkast från Gumsbacken, 
ligger gården Stora Bergsstugan. Här, i lantlig och härlig naturmiljö, 
finns en småskalig ridskola för barn som lär ut ridning och hästvett 
tillsammans med gårdens trygga ponnyer. Utöver ridskolan bedrivs 
här sedan flera år tillbaka också verksamhet inom ridterapi – även 

kallat hästunderstödda insatser – speciellt riktat mot barn och 
ungdomar med funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Inom kort 

utökas även gårdens utbud med KBT-terapi för barn och vuxna.

Fortsättning på nästa sida

Bullen – världens bästa kompis med absolut tystnadsplikt

Bullen är en 21 år gammal Haflingerhäst, en ras som är känd för sin robusthet och sitt 
välvilliga temprament. Hos Shima är han det trygga navet i ridterapin och har fått möta 

många klienter genom åren. ”Alla hästar i verksamheten är trygga, men Bullen är speciell 
och den som lämpar sig allra bäst för hästunderstödd terapi. Han tål allt och älskar barn. 
Det spelar ingen roll vad som händer omkring honom, han är alltid lugn och stabil och tar 

hand om dem som behöver det. Han och jag har ett speciellt band, vi vet precis var vi 
har varandra och vi känner varandra inifrån och ut”, berättar Shima.

fina skogsstigar som vi gärna rider på, 
när vi inte befinner oss på ridbanan 
eller i ridhuset som byggdes för två år 
sedan. Det är guld värt att ha vid dåligt 
väder och de mörka vintermånaderna, 
säger Shima.

För hennes egen del har 
relationen till hästarna 
varit en nästan livslång 
kärlekshistoria.
– Jag började rida som fem-
åring, då på Örstigsnäs ridskola. Det var 
en fantastisk plats att spendera fritiden 
på – även där var det lite mindre grup-
per och fokus på trygghet som gällde. 
Hästarna var verkligen allt för mig under 
uppväxten och jag tror att det faktiskt 
höll mig undan från mycket bekymmer i 
tonåren. Jag hade till och med en dröm 
om att bli ridande polis, men den fick jag 

lägga ner efter ett första introduktions-
möte till polisutbildningen – det var inget 
för mig, säger Shima och skrattar till inn-
an hon fortsätter;

– Men jag hade ett stort 
intresse för psykisk ohäl-
sa och visste att jag ville 
jobba med ungdomar på 
något sätt, så efter att ha 
gått samhällsvetenskapliga 
programmet på gymnasiet 

utbildade jag mig till skötare. Därefter 
jobbade jag som behandlingsassistent 
på Lövsta ungdomshem utanför Vagn-
härad i tretton år. Det var också under 
den tiden jag – av en tillfällighet – blev 
introducerad för ridterapin. 

Terapi med djur & natur i fokus på

Shima Yosefi, ridterapeut och snart färdig 
KBT-terapeut. Här med gårdskatten Flora.
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– Jag hade då min egen häst uppstallad 
på Bullersta och fick möjlighet att hyra 
ridskolans hästar för att låta några av 
barnen från Lövsta prova på att rida. 
Det var väldigt spännande! Hästarna fick 
barnen att öppna upp sig på ett sätt de 
aldrig tidigare hade gjort. Det var tydligt 
att de mådde bra av det, och det var nå-
got helt annat att ha samtal i den miljön 
än på institutionen, minns Shima.

Upplevelsen fick henne att läsa på 
mer om ridterapi och snart hade 
hon också utbildat sig inom det spe-
cifika området. Nu har hon arbetat 
som ridterapeut i omkring åtta år.
– Sedan jag började så har jag sett 
ett ökat intresse för terapiformen och 
det är jättekul! Dock vill jag gärna lyfta 
fram för dem som är intresserade att 
man bör kolla upp de aktörer som finns 
ordentligt innan man anlitar någon. 
Personligen tycker jag att man som 
ridterapeut bör ha någon form av vård-
utbildning och erfarenhet inom området, 
eftersom man kan möta på många olika 
former av psykisk ohälsa. Jag skulle 
inte jobba som ridterapeut om jag inte 
hade alla åren som behandlingsassistent 
i ryggen, säger Shima allvarligt och 
menar på att det är ett stort ansvar man 
tar på sig som terapeut. 

Det är tydligt att det här är något du 
brinner för. Vad är det som driver dig?
– Kort och gott gillar jag att se folk må 
bra. Vem gör inte det? Och jag tycker att 
processen som leder från problem och 
ohälsa till ett bättre mående är intressant 
och givande. Kan jag vara en del av det 
så är det oerhört tacksamt. Jag trivs 
också med att få arbeta som egen och 
lägga upp saker och ting på mitt eget 
sätt, jämfört med att vara anställd. Att 
leva och jobba med hästar är en livsstil. 
Nu har jag också frihet att göra det jag 
tror är rätt för varje enskild klient. Till ex-
empel så tar jag inte på mig fler uppdrag 
än jag vet att jag orkar eller hinner med. 
Jag är mån om att göra mitt bästa för 
varje uppdrag jag tar mig an, och för att 
göra det är det viktigt att 
veta om sina egna förutsätt-
ningar och begränsningar. 
Jag måste själv må bra för 
att kunna hjälpa andra.

De senaste två åren har Shima valt 
att vidareutbilda sig och i december 
är hon färdig KBT-terapeut. 
– Min idé är att erbjuda KBT-behandling 
och samtal för både barn och vuxna 
här på gården. Här finns en miljö som 
är långt ifrån vårdcentralernas mer 
sterila framtoning, och det vill jag nyttja 
till fullo. Jag tror att det är många som 
skulle kunna dra nytta av naturens 
lugnande effekter på olika sätt. Det kan 

innebära samtal under en promenad i 
skogen med eller utan hund, en stund 

i stallet eller vad klienten 
nu önskar. Jag har också 
en stuga här på gården 
där man kan sitta under 
samtalet om man vill, man 
behöver inte vara utomhus. 

Man får mycket gratis i och med miljön 
oavsett, här finns stora ytor och det är 
lätt att hitta avskildhet och upprätthålla 
tystnadsplikten, menar Shima.

Varje klients behandling skräddar-
sys efter de behov och önskemål 
som finns.
– Jag tar emot klienter från olika aktörer 
som jag har samarbeten med, till exem-
pel kommunala socialtjänster och olika 

HVB-hem, men man kan givetvis också 
ta en privat kontakt om man är nyfiken! I 
ridterapin börjar jag alltid med ett möte. 
Det är viktigt att ses ansikte mot ansikte 
och se om det finns en bra personkemi 
– det är ju grunden till allt inom terapi 
och behandling. 

– Vi ser över problembilden och 
jag kommer med förslag på hur vi 
kan lägga upp behandlingen. Det är 
ju så olika beroende på klientens egna 
preferenser och behov. Planen kan 
också förändras allteftersom behand-
lingen fortgår. Jag kommer vilja jobba 
på samma sätt inom KBT, oavsett om 
det är vuxna eller barn jag arbetar med. 
Det unika upplägget och den personliga 
kontakten är viktig för mig.

” Jag måste själv
må bra för att 

kunna hjälpa andra ”

Avslutningsvis frågar vi Shima om 
hon har några drömmar eller mål 
inför framtiden vad gäller verksam-
heten. Hon funderar tyst en kort 
stund innan svaret kommer.
– Kanske är det ett tråkigt svar, men jag 
vill fortsätta på samma sätt som nu. Jag 
lever ett bra liv som jag trivs med och 
jag ser verkligen fram emot att få börja 
arbeta med vuxna klienter också nu i 
och med att jag blir färdig KBT-terapeut. 
Samtidigt vill jag fortsätta med ridskolan 
och ridterapin för de yngre. En spännan-
de blandning på givande uppdrag och 
en sund variation i vardagen – vad mer 
kan man önska?

Magazinet tackar Shima för besöket och 
önskar henne varmt lycka till i framtiden!

Att umgås med djur har bevisats kunna reducera stress, minska aggresivt beteende mot andra samt dämpa oro och ångest. På 
Stora Bergsstugan finns det gott om fyrbenta vänner som står redo att stötta den som behöver det, bara genom att finnas där. En varm hästmule 
eller en glad svansviftning kan betyda mycket. Här ses Shima tillsammans med hunden Rex och terapihästen Bullen i bakgrunden.
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Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.

Upptäck fördelarna med hyresrätt
Välkommen till Kv  Kattugglan, Marieberg. Infl yttnings klara 
-:or med tillgång till bland annat  gemensam tvättstuga, 
 boulebana, plats för uteliv och låsbara cykelförråd.
    Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Kerstin Aviander 
på -   eller kerstin.aviander@riksbyggen.se
Se riksbyggen.se/hyresratter/sodermanland/kattugglan

Nytt år,
nya lägre

hyror

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

Hitta din nya verklighet 
i Nyköping



10      Nr 9 oktober 2021 MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND 

Padelbusis
 Den familjära padelhallen

Nu startar vi en padelförening. Som medlem får du:
• Billigare spel • Delta i klubbmästerskap • Delta i klubbkvällar varannan fredag 

• Möjlighet att representera föreningen i eventuellt seriespel

Kontakt: Leif ”Dala” Dahlström, 070-722 04 19, daladahlstrom20@gmail.com

Tjejkvällar 

Familjetider 

Nybörjarintro 

Morgonpadel inkl. frukostmacka

Lunchpadel inkl lunch

FÖRETAGSPAKET

Få personalen i fin form, utnyttja friskvårdskortet

Vi hjälper dig att anordna den perfekta kundträffen.

Bjud dina anställda på en välbehövlig after work.

Som stressad VD, koppla av med våra VD-förslag.

KONTORSPLATSER

Vi erbjuder din egna lilla kontorsplats tillsam-

mans med andra kreativa företag. 

Wifi, kyl, frys, micro samt tillgång till konferens- 

rum. Padeltid ingår …. Först till kvarn!

Konferensrum att hyra för 6 till 20 personer

FEMKAMPEN

Den perfekta tävlingen som skräddarsys utifrån 

era önskemål där alla kan delta. 

Buffe, dryck, matchtröjor, underhållning m m.

Tala om hur ni vill ha det!

Läs mer på vår 
hemsida:

nykopingspadelcenter.se



Nr 7 augusti 2021  MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND      11
Nr 9 oktober 2021  MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND   11

I kommunen fi nns Sveriges
viktigaste jobb! Under 3 veckor i
sommar har du chans att prova
på något av dessa arbeten.

Vad är det för jobb?
Arbetsplatserna fi nns bl a inom
vård- och omsorg, kök, barnomsorg
och utomhusarbete.

Vem kan söka?
Du ska vara skriven i Oxelösunds
kommun och sommaren 2018
ha slutat årskurs 9 eller 1:a
eller 2:a året i gymnasiet.

Läs mer på vår hemsida.

www.oxelosund.se

Feriearbete i Oxelösunds 

kommun 2018

Feriejobb i Oxelösunds 
kommun 2021

I kommunen finns Sveriges viktigaste jobb!
Under 3 veckor i sommar har kommunens 
ungdomar chans att prova på något av 
dessa jobb.
 
Vad är det för jobb? 
Arbetsplatserna finns bl.a. inom vård- och 
omsorg, kök, barnomsorg och projektarbete.
 
Vem kan söka? 
Ungdomar som är skrivna i Oxelösunds 
kommun och sommaren 2021 har slutat 
årskurs 9, 1:a eller 2:a året i gymnasiet.
 
Läs mer på vår hemsida.
 
Oxelösund med sina 12 000 invånare är 
kontrasternas stad. Småskaligt möter 
storskaligt. Industri möter hav. 
Motorväg möter hav.

 

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

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

Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00
Uthyrning måndag-tisdag, torsdag-fredag: 13.00-15.00

Lunchstängt mellan 11.30 - 13.00.

Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00, med tolk tillgänglig

Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping

Måndag-tisdag, torsdag 08.00-16.00

Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund

Uthyrning onsdag: 13.00-15.00 med arabisk 

tolk tillgänglig

Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping
Måndag-fredag 10.00-12.00

Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund
Kontoret stängt på grund av Pandemi. 

Det är dags för omstart! 
Efter lång tid med corona som stoppat våra aktiviteter hoppas vi att 
komma igång igen till hösten. Vi hoppas att du som är nybliven 
pensionär eller just sett yngsta barnet lämna boet och har fått lite 
mer tid vill bli medlem i Lions. Du som är hjärtligt trött på att sitta 
isolerad är välkommen till vår gemenskap i Lions. Du som är ung 
och har nya idéer att bidra med är mer än välkommen. Alla som vill 
hjälpa till att göra världen en liten smula bättre är välkomna. 

Finnes: Goda vänner, samvaro, marknader, träffar, 
hjälpverksamhet, glädje. 
Sökes: Fler vänner, engagemang och gott humör. 

Vi vill gärna ha många nya aktiva medlemmar som tycker det skulle 
vara roligt att arbeta med våra marknader och andra aktiviteter. 
All slags kunnande är välkommet och behövs. Resultatet av arbetet 
hjälper medmänniskor både i Oxelösund och i världen. 

Hjälp Lions hjälpa! 
Vill du lära känna oss och delta i vår verksamhet? 
Välkommen att kontakta Lilian Holmgren på telefon: 070-224 46 58.
www.oxelosundlions.se

Hjälp                Hjälpa

Lions Club Oxelösund

EUROMASTER  NYKÖPING
Norrköpingsvägen 3B • TEL 0155-21 36 10

VI HAR ÖPPET VARDAGAR 7-17
EXTRAÖPPET helgerna 13-14/11, 20-21/11 och 
28-29/11 kl 10-14                   Välkommen in till oss!

I GODA HÄNDER
euromaster.se

DAGS FÖR 
VINTERDÄCK!

Behöver du nya däck? Vi har däck i alla prisklasser!

VI BJUDER 
PÅ 3 LITER
 SPOLAR-
VÄTSKA! 
Gäller privat-
personer som 
tecknar däck-
hotell för 
vintern.
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ÖPPETTIDER: 
Mån–fre 10–18, Lördag 10–14
www.toyotanykoping.se

Industrigatan 10, 
Nyköping 

0155-21 71 70

HELLO TOYOTA
YARIS CROSS
STOR NYHET - LITEN SUV

Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (8 kr/
mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet är giltigt t o m 
21 november 2021. Kampanjpriset är giltigt t o m 21 november 2021, gäller endast privatpersoner och kan inte kombineras med Flex Privatleasing eller andra avtal och rabatter. Leasingerbju-
dandet är giltigt t o m 21 november 2021. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning 4,4 – 5,1 l/100 
km och 100-115 g/km. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte � nns i Sverige.

Nu är det äntligen premiär för Yaris Cross - den perfekta kombinationen av SUV och 
småbil. Utrustad med vårt senaste självladdande elhybridsystem har den både låga 
utsläpp, låg bränsleförbrukning och låg fordonsskatt. Vill du ha total kontroll, oavsett 
väder, väljer du Yaris Cross AWD-i som är den enda elhybriden i sin klass med intelligent 
fyrhjulsdrift. Hello Hybrid Happiness! Hello Yaris Cross!

LANSERINGSERBJUDANDE
Yaris Cross Active
Flex Privatleasing från 2.995 kr/månaden.
Kampanjpris från 239.900 kr (ord. pris 249.900 kr).

Lägg till 200 kr/mån och få AWD-i
Yaris Cross Active med AWD-i
Flex Privatleasing från 3.195 kr/mån
Kampanjpris från 249.900 kr (ord. pris 266.900 kr)

Nu är det äntligen premiär för Yaris Cross - den perfekta kombinationen av SUV och småbil. Utrustad med vårt senaste 
självladdande elhybridsystem har den både låga utsläpp, låg bränsleförbrukning och låg fordonsskatt. Vill du ha total 
kontroll, oavsett väder, väljer du Yaris Cross AWD-i som är den enda elhybriden i sin klass med intelligent fyrhjulsdrift. 
Hello Hybrid Happiness! Hello Yaris Cross!

LANSERINGSERBJUDANDE 
Yaris Cross Active
Flex Privatleasing från 2.995 kr/månaden. 
Kampanjpris från 239.900 kr (ord. pris 249.900 kr).

Lägg till 200 kr/mån och få AWD-i
Yaris Cross Active med AWD-i
Flex Privatleasing från 3.195 kr/mån
Kampanjpris från 249.900 kr (ord. pris 266.900 kr)

Beställ din Yaris Cross redan idag eller välkommen till din närmaste Toyota-återförsäljare för en provkörning.

HELLO TOYOTA 
YARIS CROSS
STOR NYHET - LITEN SUV

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

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

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

Beställ din Yaris Cross 
redan idag eller välkommen 
till din närmaste Toyota-
återförsäljare för en 
provkörning.

SNART ÄR DEN HÄR!

LANSERINGSVECKA 
8-14 NOVEMBER 

VÄLKOMMEN!
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www.toyotanykoping.se

Industrigatan 10, 
Nyköping 

0155-21 71 70

HELLO TOYOTA
YARIS CROSS
STOR NYHET - LITEN SUV

Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (8 kr/
mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet är giltigt t o m 
21 november 2021. Kampanjpriset är giltigt t o m 21 november 2021, gäller endast privatpersoner och kan inte kombineras med Flex Privatleasing eller andra avtal och rabatter. Leasingerbju-
dandet är giltigt t o m 21 november 2021. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning 4,4 – 5,1 l/100 
km och 100-115 g/km. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte � nns i Sverige.

Nu är det äntligen premiär för Yaris Cross - den perfekta kombinationen av SUV och 
småbil. Utrustad med vårt senaste självladdande elhybridsystem har den både låga 
utsläpp, låg bränsleförbrukning och låg fordonsskatt. Vill du ha total kontroll, oavsett 
väder, väljer du Yaris Cross AWD-i som är den enda elhybriden i sin klass med intelligent 
fyrhjulsdrift. Hello Hybrid Happiness! Hello Yaris Cross!

LANSERINGSERBJUDANDE
Yaris Cross Active
Flex Privatleasing från 2.995 kr/månaden.
Kampanjpris från 239.900 kr (ord. pris 249.900 kr).

Lägg till 200 kr/mån och få AWD-i
Yaris Cross Active med AWD-i
Flex Privatleasing från 3.195 kr/mån
Kampanjpris från 249.900 kr (ord. pris 266.900 kr)
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självladdande elhybridsystem har den både låga utsläpp, låg bränsleförbrukning och låg fordonsskatt. Vill du ha total 
kontroll, oavsett väder, väljer du Yaris Cross AWD-i som är den enda elhybriden i sin klass med intelligent fyrhjulsdrift. 
Hello Hybrid Happiness! Hello Yaris Cross!

LANSERINGSERBJUDANDE 
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Kampanjpris från 239.900 kr (ord. pris 249.900 kr).

Lägg till 200 kr/mån och få AWD-i
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Flex Privatleasing från 3.195 kr/mån
Kampanjpris från 249.900 kr (ord. pris 266.900 kr)

Beställ din Yaris Cross redan idag eller välkommen till din närmaste Toyota-återförsäljare för en provkörning.
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Beställ din Yaris Cross 
redan idag eller välkommen 
till din närmaste Toyota-
återförsäljare för en 
provkörning.

SNART ÄR DEN HÄR!

LANSERINGSVECKA 
8-14 NOVEMBER 
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Kryssa med Magazinet. 
Skicka lösningen till tobbe@media-mix.nu, senast 8 november. Vinn presentkort på 500 kronor från Oxelösunds Företagar Förening.
Månadens korsordssponsor: Oxelösunds Företagar Förening

Följande butiker deltar

ONE MORE TIME
återbruk och utveckling
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Välkommen in till 
Nyköpings modernaste färghandel!

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 säker på att du får bästa villkoren när du handlar. 
Läs mer på vår hemsida
har svårt att ta dig till butiken, så erbjuder vi hemkörning av din beställning utan kostnad.

Prisgaranti på tapeter!

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

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

Välkommen in i vårt digitala showroom!

0921.indd   10921.indd   1 2021-09-15   12:222021-09-15   12:22



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            atervinningennykopingHjälporganisationen Återvinningen Secondhand            atervinningennykoping

www.atervinningen.se

Hjälpverksamheten Återvinningen är en ideell förening utan ekonomisktHjälpverksamheten 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 

Julmarknad 27 11 

Öppet extra länge kl 10-16

Julmarknad 27 11 

Julmarknad 27 11 

Öppet extra länge kl 10-16

Öppet extra länge kl 10-16

Julmarknad 27 11 

Öppet extra länge kl 10-16

Julmarknad 27 11 

Julmarknad 27 11 

Öppet extra länge kl 10-16

Julmarknad 27 11 /
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Slopade restriktioner ett välkommet 

besked för kultur- och nöjesbranschen

Vad var din reaktion när beskedet om att restrik-
tionerna skulle slopas kom?
– Ärligt talat så blev jag förvånad, jag hade inte förvän-
tat mig att de skulle släppa alla restriktioner direkt då 
i september. Jag trodde att vissa begränsningar skulle 
bli kvar åtminstone året ut. Nu blev det inte så, och vi 
är såklart jätteglada över att det åter igen finns möj-
lighet att arrangera många olika typer av evenemang 
inom kultursektorn i Nyköpings kommun.

Hur skulle du beskriva de senaste åren?
– Det har varit två väldigt svåra år, helt klart. Att restrik-
tionerna har drabbat kulturbranschen hårt har väl ingen 
missat. Arbetsmässigt har det varit en riktig utmaning 
och mycket pusslande med logistik kring inställda och 
flyttade arrangemang samt jobb med att hitta nya lös-
ningar. Vi har dock haft ett fint samarbete med produk-
tionsbolag och andra aktörer som arrangerar kultur- och 
nöjesevenemang i Nyköping, alla har verkligen jobbat 
för att lösa de problem och situationer som uppkommit 
längs vägen. Vi har hela tiden följt Folkhälsomyndighe-
tens restriktioner och rekommendationer för att kunna 
anordna trygga arrangemang i egen regi i den mån det 
har gått, säger Anna och fortsätter;

– När pandemin slog till på allvar där under 
våren 2020, och de första restriktionerna kom, så 
trodde vi nog att allt skulle vara som vanligt igen till 
hösten. Många arrangemang flyttades fram, särskilt 
efter att det bestämdes att max 50 personer fick 
besöka publika evenemang. Samtidigt försökte vi från 
kommunens sida att hålla igång i den mån det gick 
med vårt eget program, såklart anpassat efter de 
förhållningsregler som gällde – något jag tror uppskat-
tades av publiken.   Det var först när antalet sjönk till 8 
personer som det blev i princip omöjligt att välkomna 
publik till en livescen, då fick vi istället ställa om och 
köra det som fungerade via digitala kanaler istället.

Digitala evenemang i all ära men de flesta av oss 
har nog längtat efter att få uppleva musik, teater 
och andra nöjen live. Nu, i och med de slopade 
restriktionerna, är det alltså fullt möjligt igen.
– Väldigt kul, såklart! Men vi får inte glömma att vi fortfa-
rande befinner oss i en pandemi. Det gäller fortsatt att 
vara försiktig, framför allt stanna hemma vid sjukdom 
och hålla avstånd i den mån det är möjligt. Nu behöver 
vi hjälpas åt för att inte smittan ska ta fart igen och göra 
så restriktionerna kommer tillbaka – det vill nog ingen 

av oss! Oavsett så det är givetvis glädjande att se att 
de planerade arrangemangen nu blir av och att vi kan 
välkomna publik under mer normala omständigheter. 
Hösten har ett väldigt fint och varierat program och håll 
koll på våren, där väntar jättebra grejer, säger Anna.

Nyköpingspubliken är fortsatt försiktig – det har 
inte varit någon rusning på biljetter för evene-
mang nu i närtid, berättar hon.
– Den ökning som skett i biljettförsäljningen sedan 
restriktionerna slopades ser vi främst längre fram, från 
nästa år. Det är också där vi lägger det mesta krutet i 
vår planering – att skynda fram alltför många evene-
mang nu i höst leder bara till en osund konkurrens, 
särskilt eftersom publiken fortfarande verkar vara lite 
tveksam. Nu gäller det att alla vi aktörer fortsätter med 
ett gott samarbete för att skapa ett trevligt program för 
den lokala publiken framöver.

Är det något du själv såg fram emot extra myck-
et i och med att begränsningarna försvann?
– Egentligen så är det helheten, lättnaden att känna att 
vi äntligen kan börja återgå till det normala och börja 
planera mer konkret för kommande arrangemang. 
Men för egen del så var jag projektledare för LitterArt 
Gästabud, som anordnades i oktober, och då var det 
givetvis skönt att kunna släppa en del oro inför det – 
även om det var ett evenemang med en mindre publik.

Till sist, finns det något du vill hälsa publiken?
– Ja, jag hoppas att fler känner sig modiga nog att 
testa på nya kulturupplevelser nu efter en lång tid med 
restriktioner! Publiken är så värdefull för oss och våra 
samarbetspartners – det är ni som möjliggör ett varie-
rat kulturutbud i kommunen, glöm inte det. Passa på att 
uppleva något nytt, oavsett det handlar om musik, tea-
ter eller något annat. Våga vara nyfiken och äventyrlig! 

Den 29 september försvann alla de pandemirestriktioner som begränsat 
publika arrangemang. Även om pandemin fortfarande pågår så finns nu en för-
siktig optimism bland de branscher som drabbades hårdast av restriktionerna. 

Magazinet har fått en pratstund med Anna Öhrner, kulturprogramansvarig 
på Nyköpings Arenor, om den tuffa tiden som varit och vad vi har att vänta.

Kultu
r &

 nöj
esliv

◀ En välbesökt teater – något vi nog aldrig 
kommer ta för givet igen. I och med de slopade 
restriktionerna är det åter igen möjligt att anordna 
kultur- och nöjesarrangemang utan publika begräns-
ningar. Foto: Hugo Leijon/Nyköpings Arenor.

"Publiken har varit trogen 
och tålmodig, många har 
hållit fast i sina biljetter
 trots både tre och fyra 

framflyttningar av ett evene-
mang under pandemin"

- Anna Öhrner

Foto: Björn Dahlgren
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Blev ditt trädgårds-
år som du tänkt dig? 
Blir någonting någonsin precis som man 
tänkt sig? Saker och ting sker och annat 
kommer emellan. Planer och mål som 
satts upp ersätts av nya tankar, ideér och 
visioner. Oavsett vilken nivå man har lagt 
sin odling på eller vilka projekt du hade 
ambitionen att genomföra, är det klokt att 
ändå försöka landa i och vara nöjd med det 
som faktiskt blev gjort. 

Om det så bara handlar om några egenodlade 
potatisar och en kruka med väldoftande örter. 
Men det är också nu det är en bra tid att blicka framåt 
och fundera på hur du vill att nästa år ska bli. Skriv 
ner allt som gick över förväntan och även det som 
du nästa år inte ska lägga tid och energi på, för när 
våren kommer är det lätt att man annars rusar iväg 
och sår alldeles för mycket chili eller tomatplantor och 
platsbristen är ett faktum.

Hösten är här och när mörkret skymmer tänder 
jag gärna en brasa i kaminen och några vackra 
stearinljus på bordet, så känns inte höstmörkret 
så eländigt längre. Små enkla knep för att göra årets 
mörkare period mer uthärdlig och faktiskt blir det ju 
sällan så mörkt att det är någon idé att tända ljus på 
sommaren. Jag tänker att det gäller att hitta njutningen 
i varje säsong och period du befinner dig i, både vad 
gäller året och livet. 

Även om det kan kännas motigt att ta sig upp ur 
sängen regniga höstmorgnar, så kan även här några 
tända några ljus på frukostbordet göra morgonen lite 
mysigare. Det enda som blir lite väl spännande ibland, 
är när katten tycker att han är den vackraste bordsdeko-
rationen vi kan ha och viftar med svansen i eldslågan så 
att pälsen ryker. Hittills har det gått bra, men det är nog 
dags att införskaffa en ljuslykta med glas som håller 
kattsvansar säkra helt enkelt. Som tur är har vi ju ett 
härligt utbud med lyktor på Oscarsbergs av alla de stor-

lekar, färger och former för er som upplever liknande 
problem eller helt enkelt bara vill förnya hemmet lite.

Ännu ett trädgårdsår börjar som sagt närma sig 
sitt slut. Tänk att vi drivit Oscarsbergs trädgård i sju 
år, tiden går fort när man har roligt brukar det heta 
och vi har verkligen roligt i vår trädgård. Vi tycker det 
är kul med alla kunder och de problemlösningar, frågor 
och projekt som vi dagligen hjälper till med. Roligast 
är när nöjda kunder kommer in och visar bilder på 
lyckade resultat. Oavsett hur stort eller litet just ditt 
problem är, så står vi redo för att hjälpa dig att hitta 
den bästa lösningen.

Nu är det dags att städa trädgården inför vin-
tern, tömma krukor på jord, plocka upp dahliaknölar 
för vinterförvaring samt kratta ihop löven så de inte 
ligger och förmultnar på gräsmattan. Samla upp löven 
och lägg dem runt buskar, träd och använd dem till 
att täcka rosor och andra känsliga växter mot vinterns 
kyla. Till våren har löven förmultnat och ger ny energi 
och näring tillbaka till jorden. Är det inte alltför mycket 
löv så kan du helt enkelt köra över dem med gräsklip-
paren när du ändå klipper sista gången för säsong. 
Gör ett ryck och rensa bort maskrosor och ogräs en 
sista gång, det har du igen i vår.

Ibland upptäcker du att en rabatt inte blev som 
du hade planerat, att en perenn är helt dold av en 
buske som växt sig större än vad du trodde den skulle 
göra. Kanske blommar den dåligt för att den får för lite 
sol eller så är det för fuktigt. Det är viktigt att ta reda 

Vi gör höstfint i din trädgård! Rut
avdrag

Nu höststädar vi! Klipper ner buskar, häckar och räfsar löv. 
Vill du ha hjälp? Ring oss på 0155-40 04 09 så bokar vi tid.  
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Ulrika Juul

Oscarsbergs 
trädgård

på varje växt behov och anpassa planteringen därefter, 
vi hjälper dig gärna med tips om vad som blivit tokigt. 

Hösten är ju inte bara den bästa tiden för nyplan-
tering, utan det är också nu du ska passa på att flytta 
alla växter som hamnat lite fel. Se till att växten du vill 
flytta har fått vatten några dagar innan det är dags 
att gräva upp den, då vet du att den har druckit sig 
otörstig och att du lätt får med jorden runt rotsyste-
met. Förbered nya växtplatsen med plantjord eller 
jordförbättring som barkmull och eventuellt kogödsel 
eller biokol. Därefter gräver du upp en lika bred och vid 
klump som kronan på växten är, så du stör växten så 
lite som möjligt. Använd en presenning eller skottkärra 
för att flytta växten till sin nya plats. Ställ försiktigt ner 
den i samma nivå som den har vuxit innan, fyll upp 
med jord runt om, trampa till lite lätt och vattna igenom 
så att jorden sätter sig ordentligt kring klumpen. Nu 
kan växten rota sig i lugn och ro inför våren.

Många tror att växtsäsongen är över när träden 
och buskarna tappar löv, men nu går de i vintervila 
och fokuset för dem ligger på att utveckla rotsystemet 
och stärka sig inför vintern. Att plantera häck är fördel-
aktigt nu när barrotssäsongen är i full gång, har du inte 
redan beställt dina häckplantor är du välkommen in så 
hjälper vi dig med det så du inte blir stående utan. I våra 
visningsträdgårdar kan du se de flesta sorter i uppvuxet 
tillstånd. I år är avlövningen sen och det går att plantera 
så länge det går att gräva, fram till jul brukar det gå 

alldeles utmärkt för dig som tänkt tanken att det nog är 
försent. Skjut inte upp till våren det du kan göra redan nu.

Innan vintern och tjälen behöver du även se till att 
alla dina vintergröna växter är ordentligt genom-
vattnade så att de lättare står emot vårsolen i februari. 
Risken för tjältorka som det heter är annars stor. Det är 
också bra att skydda vintergröna växter med skuggväv 
när vårsolen är som varmast. Att köpa skuggväv och 
täcka växterna är en billig peng om du jämför med 
inköpet av växterna så se till att köpa hem det redan nu 
så att det finns på plats när det blir dags. Blir det riktigt 
illa är det svårt för växterna att återhämta sig och bruna 
barr i halva thujahäcken är inte så snyggt.

Att övervintra växter såsom pelargoner, fuchsia, 
olivträd och citron kan kännas som en utmaning, 
men är egentligen inte jättesvårt. Ta in dem innan 
första frosten och det är bra att minska bevattning och 
gödsling i god tid. Ta bort alla utblommade blommor 
och fula blad. Växterna vill ha svalt men absolut 
frostfritt, ljus behöver de också så det går inte att 
ställa dem i ett mörkt förråd, då får du bara långa, 
ljusa skott på växterna. Är det ditt enda alternative, så 
behöver du komplettera med växtbelysning. Vattningen 
över vintermånaderna ska vara ytterst sparsam, men 
desto varmare, desto mer vatten behöver den. När 
dagarna blir längre och ljuset kommer åter, ökar du 
bevattningen och i slutet av februari tar du fram dem 

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

Gäller ordinarie pris och lagervaror.
Giltigt t.o.m. 15 november 2021.

Perenner, buskar & 
prydnadsträd

50 % rabatt

ERBJUDANDE

Tall, lönn och avenbok i höstskrud

i rumstemperatur och beskär dem litegrann beroende 
på vilken växt det är. Pelargoner till cirka 10 cm höjd, 
vedartade träd klipper du bort torra grenar. Plantera 
gärna om dem i ny jord så ska du se att de redan efter 
någon vecka skjuter fart.

Vi har öppet november ut och vi har fyllt på med 
gravdekorationer och säsongsväxter för dig som 
vill göra fint hemma eller på graven, men vi stäng-
er redan klockan fyra på vardagarna. Från december 
finns vi tillgängliga via mail och telefon för dig som vill 
handla. Vi möter upp i butiken om du kommer på att 
du behöver handla julklappar såsom ett presentkort, 
redskap eller någon trädgårdsdekoration. Vill också 
passa på att tacka alla gamla och nya kunder för 
denna säsong. Önskar er en härlig vinter och ser fram 
emot att se er i vår igen!
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LÖRDAG 6 november
Toner från en källa 10.00 i Alla Helgona kyrka
Musikmässa med Allahelgonakören.
Minnesgudstjänst 16.00 i Kapellet på Nya Kyrkogården
Sara Wirqvist, flöjt.
Minnesgudstjänst 18.00 i Kapellet på Nya Kyrkogården
Sara Wirqvist, flöjt.

SÖNDAG 7 november
Högmässa 10.00 i Alla Helgona kyrka
Anne Holmer, fiol. 
Gudstjänst 10.00 i Oppebykyrkan
Kören Chorus medverkar.
Minnesgudstänst 15.00 i Franciskuskapellet
S:ta Katarinakören medverkar under ledning av Inga 
Rausgård. Lucía Sánchez Jordán, sologitarr.
Högmässa 15.00 i Mariagården
Musik till minne 18.00 i S:t Nicolai kyrka 
Jenny Ohlson Akre, sopran. Motettkören. Jenny Tjärnström, dir. 

Våra kyrkor har öppet för ljuständning och en 
stunds stillhet. Det kommer finnas personal på 
plats för den som behöver någon att prata med.

FREDAG 5 november
Alla Helgona kyrka 13.00 - 18.00
S:t Nicolai kyrka 10.00 - 16.00

LÖRDAG 6 november
Alla Helgona kyrka 11.00 - 16.00
S:t Nicolai kyrka 11.00 - 16.00
Svärta kyrka 11.00 - 16.00
Kören Chorus sjunger 13.00
Kapellet på Nya kyrkogården 11.00 - 16.00
20 minuter Acapellasång med VoiceMail 12.00 och 12.40.
Musik med Frälsningsarmén i minneslunden 14.00, 
i kapellet vid regn. 

Allhelgonahelgen 
i Nyköpings församling
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Gravstenssäkring
- ett tungt och viktigt arbete

Med reservation för ändringar. 

ANNONS

GEMENSKAP
FÖR DIG SOM ÄR DAGLEDIG

Läs mer på församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/nykoping 
om aktuella program för de olika 

gemenskapsträffarna eller ring till 
expeditionen 0155-751 00.

S:t Nicolai församlingshem 
Tisdagar 13.30

Franciskusgården 
Måndagar 13.30

Oppebykyrkan 
Onsdagar 13.30

S:ta Katarina 
Torsdagar 14.00

GEMENSKAP
FÖR DIG SOM ÄR DAGLEDIG

Läs mer på församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/nykoping 
om aktuella program för de olika 

gemenskapsträffarna eller ring till 
expeditionen 0155-751 00.

S:t Nicolai församlingshem 
Tisdagar 13.30

Franciskusgården 
Måndagar 13.30

Oppebykyrkan 
Onsdagar 13.30

S:ta Katarina 
Torsdagar 14.00
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STUDIECIRKEL
- för föräldrar med psykisk ohälsa

Är du förälder med psykisk funktions-
nedsättning, ohälsa, eller sjukdom? 
Du är inte ensam. Vill du träffa andra 
föräldrar i liknande situation? Anmälan 
till Karin Champy senast 3 november:
 070-   276 74 44 eller 
karin.champy@svenskakyrkan.se
Läs gärna mer på vår hemsida.

S:t Nicolai församlingshem
13.30-  15.00
10, 17 och 24 november samt 
1 och 8 december

UNGDOMSGRUPPER
Vi lagar mat och äter, hittar på kul saker 
eller bara hänger.

UG Arnö Från årskurs 6
Tisdagar 17.30-19.30
S:ta Katarina kyrka på Arnö

Helge Från årskurs 7
Torsdagar 18.30-21.30
Alla Helgona församlingshem
Vi börjar med ungdomsmässa i Alla 
Helgona kyrka 18.30.

Ungdomskväll Från årskurs 6
Sista fredagen i månaden 19.00-23.00
Oppebykyrkan

ÖPPEN FÖRSKOLA
S:t Nicolai församlingshem
Onsdagar 14.00–16.00. Fredagar 
9.00–12.00

Mariagården
Torsdagar 09.30–12.00. Start 9/9

Oppebykyrkan
Fredagar 09.00–12.00. Start 1/10

BABYSÅNG
Alla Helgona kyrka Tisdagar 10.00-
10.30. Därefter fikastund till 11.30

S:ta Katarina kyrka Tisdagar 10.00-
10.30. Därefter fikastund till 11.00

LUNCHMUSIK
Torsdagar kl 12.12 
i S:t Nicolai kyrka
Välkommen på 30 minuters 
lunchmusik.

28/10 Bengt Fridén
11/11 Jenny Tjärnström 
 och Marie Frisk
25/11 Rebecca Johansson 
 och Catrine Hylander

CAFÉ
Spontana samtal och oftast hembakat.
Måndag - fredag 13.00 –15.30
i Prosten Pihls gård. 
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att även fast själva kyrkogården är kyrko-
gårdsförvaltningens mark så är man som 
gravrättsinnehavare ansvarig för själva 
gravstenen, detta enligt begravningsla-
gen. Men att åtgärda problemet själv 
kan oftast vara svårt eftersom stenarna 
väger en del och kan vara rätt otympliga. 
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder därför 
att åtgärda detta åt gravrättsinnehava-
ren, mot en kostnad, berättar Andreas. 

När kyrkogårdsförvaltningen säkrar en 
sten monteras ett fäste i galvaniserat 
stål kring gravstenens sockel varpå man 
rätar upp gravstenen genom att driva 
ner ett rör i marken som fästs i sockeln. 

En ny gjutning tillsammans med om-
dubbning görs endast om det inte är 
möjligt att montera fästet. Efter det 
så testas stenens stabilitet igen för att 
säkerställa att stenen nu är säker. 

Vill du veta mer om arbetet kring grav-
stenssäkring så finns mer information 
på Nyköpings församlings hemsida. Andreas och Stefan.

Det händer att gravstenar blir instabila. De kan då utgöra 
en säkerhetsrisk för både besökare och personal på våra 
begravningsplatser. Kyrkogårdsförvaltningen i Nyköpings 
församling säkerställer därför gravstenarnas stabilitet 
vart femte år, alla stenar testas alltså inte samtidigt, utan 
det sker rullande. Det är därför du ibland kan se gravste-
nar som är säkrade med en stolpe eller som ligger ner.

FOTO: LOTTA WISS FOTO: PIXABAY

I det vackra oktobervädret hittar vi An-
dreas och Stefan – två av de som ingår i 
kyrkogårdsförvaltningens arbetslag. De 
är just nu i full gång med att testa och 
säkra gravstenarna på nya kyrkogården. 
Kyrkogårdsförvaltningen testar att 
gravstenen klarar ett tryck på 35 kilo. 
Gör den inte det kan det finnas risk för 
stenen att välta, finns den risken säkrar 
man den. Då använder man oftast en 
stolpe för att stadga upp gravstenen 
eller lägger ned den på marken. ”Kan 
vi så sätter vi trästolpen bakom stenen 
men det är tyvärr inte alltid det går så 
i vissa fall sitter stolpen på framsidan” 
berättar Stefan. 

”Det är viktigt att man som privatper-
son inte själv försöker kontrollera om 
stenen sitter som den ska. Har man 
riktigt otur så kan man få stenen på 
sig och skada sig. Vi på kyrkogårdsför-
valtningen har ett särskilt verktyg som 
vi använder för att testa gravstenens 
stabilitet” berättar Andreas. ”Det kan 
också vara så att gravstenen ser stabil 
ut men har släppt från sina dubbar 
och därför utgör en osynlig skaderisk” 
tillägger Stefan. 

När en gravsten löper risk för att välta 
skickas ett brev ut till gravrättsinneha-
varen. ”Det är viktigt att understryka 
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LÖRDAG 6 november
Toner från en källa 10.00 i Alla Helgona kyrka
Musikmässa med Allahelgonakören.
Minnesgudstjänst 16.00 i Kapellet på Nya Kyrkogården
Sara Wirqvist, flöjt.
Minnesgudstjänst 18.00 i Kapellet på Nya Kyrkogården
Sara Wirqvist, flöjt.

SÖNDAG 7 november
Högmässa 10.00 i Alla Helgona kyrka
Anne Holmer, fiol. 
Gudstjänst 10.00 i Oppebykyrkan
Kören Chorus medverkar.
Minnesgudstänst 15.00 i Franciskuskapellet
S:ta Katarinakören medverkar under ledning av Inga 
Rausgård. Lucía Sánchez Jordán, sologitarr.
Högmässa 15.00 i Mariagården
Musik till minne 18.00 i S:t Nicolai kyrka 
Jenny Ohlson Akre, sopran. Motettkören. Jenny Tjärnström, dir. 

Våra kyrkor har öppet för ljuständning och en 
stunds stillhet. Det kommer finnas personal på 
plats för den som behöver någon att prata med.

FREDAG 5 november
Alla Helgona kyrka 13.00 - 18.00
S:t Nicolai kyrka 10.00 - 16.00

LÖRDAG 6 november
Alla Helgona kyrka 11.00 - 16.00
S:t Nicolai kyrka 11.00 - 16.00
Svärta kyrka 11.00 - 16.00
Kören Chorus sjunger 13.00
Kapellet på Nya kyrkogården 11.00 - 16.00
20 minuter Acapellasång med VoiceMail 12.00 och 12.40.
Musik med Frälsningsarmén i minneslunden 14.00, 
i kapellet vid regn. 

Allhelgonahelgen 
i Nyköpings församling
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Gravstenssäkring
- ett tungt och viktigt arbete

Med reservation för ändringar. 

ANNONS

GEMENSKAP
FÖR DIG SOM ÄR DAGLEDIG

Läs mer på församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/nykoping 
om aktuella program för de olika 

gemenskapsträffarna eller ring till 
expeditionen 0155-751 00.

S:t Nicolai församlingshem 
Tisdagar 13.30

Franciskusgården 
Måndagar 13.30

Oppebykyrkan 
Onsdagar 13.30

S:ta Katarina 
Torsdagar 14.00

GEMENSKAP
FÖR DIG SOM ÄR DAGLEDIG

Läs mer på församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/nykoping 
om aktuella program för de olika 

gemenskapsträffarna eller ring till 
expeditionen 0155-751 00.

S:t Nicolai församlingshem 
Tisdagar 13.30

Franciskusgården 
Måndagar 13.30

Oppebykyrkan 
Onsdagar 13.30

S:ta Katarina 
Torsdagar 14.00
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STUDIECIRKEL
- för föräldrar med psykisk ohälsa

Är du förälder med psykisk funktions-
nedsättning, ohälsa, eller sjukdom? 
Du är inte ensam. Vill du träffa andra 
föräldrar i liknande situation? Anmälan 
till Karin Champy senast 3 november:
 070-   276 74 44 eller 
karin.champy@svenskakyrkan.se
Läs gärna mer på vår hemsida.

S:t Nicolai församlingshem
13.30-  15.00
10, 17 och 24 november samt 
1 och 8 december

UNGDOMSGRUPPER
Vi lagar mat och äter, hittar på kul saker 
eller bara hänger.

UG Arnö Från årskurs 6
Tisdagar 17.30-19.30
S:ta Katarina kyrka på Arnö

Helge Från årskurs 7
Torsdagar 18.30-21.30
Alla Helgona församlingshem
Vi börjar med ungdomsmässa i Alla 
Helgona kyrka 18.30.

Ungdomskväll Från årskurs 6
Sista fredagen i månaden 19.00-23.00
Oppebykyrkan

ÖPPEN FÖRSKOLA
S:t Nicolai församlingshem
Onsdagar 14.00–16.00. Fredagar 
9.00–12.00

Mariagården
Torsdagar 09.30–12.00. Start 9/9

Oppebykyrkan
Fredagar 09.00–12.00. Start 1/10

BABYSÅNG
Alla Helgona kyrka Tisdagar 10.00-
10.30. Därefter fikastund till 11.30

S:ta Katarina kyrka Tisdagar 10.00-
10.30. Därefter fikastund till 11.00

LUNCHMUSIK
Torsdagar kl 12.12 
i S:t Nicolai kyrka
Välkommen på 30 minuters 
lunchmusik.

28/10 Bengt Fridén
11/11 Jenny Tjärnström 
 och Marie Frisk
25/11 Rebecca Johansson 
 och Catrine Hylander

CAFÉ
Spontana samtal och oftast hembakat.
Måndag - fredag 13.00 –15.30
i Prosten Pihls gård. 

 FOTO: CAMILLA CHERRY/IKON FOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON

att även fast själva kyrkogården är kyrko-
gårdsförvaltningens mark så är man som 
gravrättsinnehavare ansvarig för själva 
gravstenen, detta enligt begravningsla-
gen. Men att åtgärda problemet själv 
kan oftast vara svårt eftersom stenarna 
väger en del och kan vara rätt otympliga. 
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder därför 
att åtgärda detta åt gravrättsinnehava-
ren, mot en kostnad, berättar Andreas. 

När kyrkogårdsförvaltningen säkrar en 
sten monteras ett fäste i galvaniserat 
stål kring gravstenens sockel varpå man 
rätar upp gravstenen genom att driva 
ner ett rör i marken som fästs i sockeln. 

En ny gjutning tillsammans med om-
dubbning görs endast om det inte är 
möjligt att montera fästet. Efter det 
så testas stenens stabilitet igen för att 
säkerställa att stenen nu är säker. 

Vill du veta mer om arbetet kring grav-
stenssäkring så finns mer information 
på Nyköpings församlings hemsida. Andreas och Stefan.

Det händer att gravstenar blir instabila. De kan då utgöra 
en säkerhetsrisk för både besökare och personal på våra 
begravningsplatser. Kyrkogårdsförvaltningen i Nyköpings 
församling säkerställer därför gravstenarnas stabilitet 
vart femte år, alla stenar testas alltså inte samtidigt, utan 
det sker rullande. Det är därför du ibland kan se gravste-
nar som är säkrade med en stolpe eller som ligger ner.

FOTO: LOTTA WISS FOTO: PIXABAY

I det vackra oktobervädret hittar vi An-
dreas och Stefan – två av de som ingår i 
kyrkogårdsförvaltningens arbetslag. De 
är just nu i full gång med att testa och 
säkra gravstenarna på nya kyrkogården. 
Kyrkogårdsförvaltningen testar att 
gravstenen klarar ett tryck på 35 kilo. 
Gör den inte det kan det finnas risk för 
stenen att välta, finns den risken säkrar 
man den. Då använder man oftast en 
stolpe för att stadga upp gravstenen 
eller lägger ned den på marken. ”Kan 
vi så sätter vi trästolpen bakom stenen 
men det är tyvärr inte alltid det går så 
i vissa fall sitter stolpen på framsidan” 
berättar Stefan. 

”Det är viktigt att man som privatper-
son inte själv försöker kontrollera om 
stenen sitter som den ska. Har man 
riktigt otur så kan man få stenen på 
sig och skada sig. Vi på kyrkogårdsför-
valtningen har ett särskilt verktyg som 
vi använder för att testa gravstenens 
stabilitet” berättar Andreas. ”Det kan 
också vara så att gravstenen ser stabil 
ut men har släppt från sina dubbar 
och därför utgör en osynlig skaderisk” 
tillägger Stefan. 

När en gravsten löper risk för att välta 
skickas ett brev ut till gravrättsinneha-
varen. ”Det är viktigt att understryka 
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Malin BosmaAlbin Ivarsson Hamberg
Fastighetsmäklare

076-554 68 55072-222 75 85
Fastighetsmäklare

Sälja?
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Nu är familjeföretaget 
Grönqvists Bygg komplett

Nu har grabbarna anslutit. Familjeföretaget som 
driver byggfirma och förskola är nu komplett. 

Allt började 1997. Grönqvists Bygg startades av 
Ulf Grönqvist och det första stora uppdraget var 
att bygga över 120 stationsrum som hanterar 
mobiltrafik i Stockholmsområdet. Ganska snart 
inledde företaget ett samarbete med SP Fönster 
och började byta ut och montera nya fönster.
- Idag arbetar vi med alla förekommande arbeten 
inom byggsektorn säger Ulf Grönqvist.

Anette driver förskolan Delfinen i Bryngelstorp, 
en verksamhet som bedrivs i egna lokaler och i 
samma bolag.

Efter utbildning på bygglinjen har sönerna Robin 
och Emil nu anslutit sig till firman,
- Jag jobbade åtta år på en annan byggfirma, men 
nu har jag kommit hem, säger Robin.

 Bröderna trivs ihop och jobbar ofta tillsammans.
- Det känns bra, säger båda med en mun. Vi funge-
rar bra tillsammans och kompletterar varandra bra. 
Dessutom är det kul att jobba i familjeföretaget. 

Båda sönerna har vuxit in i verksamheten, utbild-
ning och sommarjobb har nu lett fram till att man 
kompletterar pappa Ulf och mamma Anette i 
familjeföretaget. Byggfirman valde 2019 att 
etablera sig i Brandholmens Industriområde och 
finns numera i egna lokaler på Pontongatan 1 B. 
2022 firar Grönqvists Bygg 25 år. 

Robin Grönqvist Emil Grönqvist

Robin, Annette, Emil och Ulf  bildar tillsammans familjeföretaget Grönqvists Bygg AB. 

ANNONS
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Nyköpings Skol-IF on tour
Nyköpings Skol-IF har haft en otrolig sommar, 49 olika aktiviter för Nyköpingsbor i alla åldrar. 

Bananbåten var otroligt populär på Boda Camp.Boda Camp lägret i två dagar med 50 ungdomar.

Ungdomarnas populäraste aktivitet, paintball. Fotbollsskola i 4 dagar med 75 deltagare.

Specialutbildning för 10 ungdomar där höghöjdsbanan ingår i 
träningen att utveckla sin självkänsla.

Två dagars utbildning på Söra för 50 ungdomar.

ANNONS
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- sommaren 2021
Dessutom har 45 feriearbetare fått möjlighet till ett bra sommarjobb.

Beachvolleybollen lockade åtta lag. Varje torsdag arrangerades bakluckeloppis i hamnen med ca 20 bilar 
i snitt.

Varje vecka besöktes nio olika bostadsområden i tre dagar med ett 
snitt på 40 ungdomar per dag.

Femtio lyckliga ungdomar fick chansen att prova på Gocart.

Padeldagen lockade 25 deltagare. Besöket på Arnö under sommarens varmaste dag blev en prövning 
både för ledare och barn, vattenkriget var väldigt populärt.
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Klassiskt svenskt julbord
i december på Nya Källan

Lördagar i december12-15 
(4/12, 11/12, 18/12)
Kvällar & övriga helger 
för sällskap (min 10 pers.)

BOKA
BORD 345 kr

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

1-23 december

Stämningsfull & efter-
längtad julsäsong nalkas
Förra årets julfirande var till stor 
del märkt av de stränga pandemi-
restriktionerna. Vi är nog många 
som saknade att få strosa runt 
bland knallar och utställare på 
en julmarknad eller äta julbord 
på restaurang tillsammans med 
familj och vänner. Tack vare de nu 
slopade restriktionerna ser det just 
nu ut som att vi går mot en mer 
traditionell julsäsong med allt det 
innebär – och ingen är gladare för 
det än de lokala arrangörerna.

En av dessa arrangörer som är nära 
förknippade med julens evenemang 
är Öster Malma. Där pågår förberedel-
serna inför julen nu för fullt, berättar Eva 
Sjödelius, sälj- och marknadskoordinator.
– Vi hade just tagit det tråkiga beslutet 
att ställa in även årets julmarknad när 
beskedet om de slopade restriktionerna 
kom. Men det var bara att ställa om 
snabbt när vi insåg att vi faktiskt skulle 
kunna köra, och det gjorde vi så gärna!

Det har anordnats julmarknad på 
Öster Malma i omkring tjugo år. 
Marknaden ligger traditionsenligt 
veckan före första advent och anord-
nas under både lördag och söndag.
– Det var en stor sorg för oss att vi 
inte fick arrangera julmarknad förra 
året. Vi har många trogna gäster och 
utställare som kommer till oss varje år. 
Därför känns det extra roligt att kunna 
ge beskedet att vi kommer köra som 
vanligt i år. Responsen har varit helt 
fantastisk, vi har fått så många mail och 
telefonsamtal från folk som är sugna på 
julmarknad, säger Eva och fortsätter;

– Det mesta kommer vara sig likt, 
det är ju trots allt vår fantastiska 
omgivning som ligger till grund för 
marknaden, men vi har också valt att 
göra om vissa moment. Till exempel 
så kommer det inte att finnas några 
utställare i slottet i år, istället kommer vi 
att ha alla utställare antingen utomhus 
eller inne i Laggår’ns salar med gott 

om utrymme mellan varje bord. I slottet 
kommer vi istället att ha café som van-
ligt, men med betydligt fler sittplatser 
än normalt eftersom cafégästerna inte 
behöver trängas med utställare. Även 
om restriktionerna nu är slopade så vill 
vi skapa en så trygg miljö som möjligt 
för marknadens besökare.

Även bland utställarna har intresset 
varit stort för julmarknaden.
– Tidigare har vi haft omkring hundra oli-
ka utställare i snitt varje år, i år kommer 
vi att hamna någonstans mellan åttio och 
nittio, vilket känns jättebra med tanke på 
hur kort varsel det blev. Det blir en hel 
del gamla favoriter men också flera nya, 
spännande inslag som vi hoppas ska 

tilltala besökarna. Det kommer också 
finnas ponnyridning utanför Laggår’n, 
där den som önskar också kan äta lunch 
under dagen. Nu hoppas vi bara på fint 
väder under helgen, allt förutom regn får 
anses okej, säger Eva och skrattar.

Och det tar inte slut med julmarknaden 
– veckan därpå rullar julborden igång.
– Som vanligt kommer vi att erbjuda 
vårt smakfulla julbord, givetvis med vilt 
tema eftersom vi är på Öster Malma, 
med tillhörande gottebord på slottet. 
Det är ett omtyckt koncept bland våra 
gäster. Och vill man förlänga sin vistelse 
så går det bra att boka julbordspaket 
med boende hos oss. Varmt välkomna, 
hälsar Eva avslutningsvis.

Det vankas julmarknad på Öster Malma helgen 20-21 november.

JulbordJulbord
från

Paus Catering

Vi fortsätter att leverera våra populära och fräscha 
julbord/jultallrikar till företag, föreningar och 
privatpersoner både för lunch och till fest!

Julbord för uppläggning på eget porslin till julafton 
finns för avhämtning den 23/12 kl. 10-11 (bokas 
senast den 16/12).

Pssst! vänta inte för länge med att boka

www.pauscatering.se | kontakt@pauscatering.se | 070-714 83 32
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ONE MORE TIME
återbruk och utveckling

Nyköping, Västra Storgatan 8, 611 31, 0155-61 84 08
*Gäller tom 21/11 2021. Läs mer om villkoren på smarteyes.se

Bli en  
skarpare  

version av  
dig själv

JUST NU

 Gratis syn
undersökning
Vid köp av glasögon.*
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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

Villa och fastighetsägare!
Tilläggsisolera vinden och minska 

din värmekostnad rejält, samtidigt ökar du 
värdet på din fastighet.

Företaget är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri

besiktning av
din vind!

Telefon: 0155 - 28 56 10
E-post: hakan@mb-isolering.se

OX E LÖ S U N D

Höstnyheter!

Trosor från Avet i nya 
färger och mönster

Nytt i butik
Herrkalsonger från Avet

2 för 300:- 1 st 199:-
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

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

Ibland kan dessa 
verktyg vara bra.

YTTERDÖRR 
PÅ KÖPET!

48  
månader 
räntefritt

**

Men inte för att ta sig in genom ett inbrottsklassat fönster. 
Våra fönster står emot en tjuv som arbetar ostört i 15 minuter, 
max 3 minuter på varje angreppspunkt, med 23 olika verktyg. Vi 
har bland annat utrustat fönstret med härdade hakreglar, helgjutna 
slutbleck, förstärkt limning av glas, bakkantssäkring och säkerhets-
handtag. Allt testat och godkänt av RISE. Inbrottsklassningen ingår 
som standard i våra fönster*. Vill du veta mer om våra fönster och 
hur ett fönsterbyte går till? Läs mer på morups.se

**

* Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster har likadan utrustning som godkända enluftsfönster. 
** Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.
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Mysrys och annat kul för barn 
och ungdomar i Oxelösund!

MolièreEnsemblen ger barnteatern ”Nya skor!” på Koordinaten.

Höstlovet närmar sig och därmed också 
utbudet för olika aktiviteter för barn och 
ungdomar. Äntligen kan vi fylla vår 
evenemangskalender med gott och blan-
dat för alla åldrar. 

Halloween fotbollscup
Varje år spelar ungdomar i årskurs 7 – 
9 en fotbollsturnering i samband med 
Halloween och glädjen är stor över att 
denna cup blir av i år. Fredag 29 oktober 
är allmänheten välkommen att titta på tur-
neringen i Breviks sporthall. Under pausen 
anordnas tävlingar och spelande ungdomar 
uppmanas att klä ut sig då ett pris utlovas 
till bäst utklädda lag. En mindre entréavgift 
på 20:- tas ut för vuxna, alla ungdomar går 
in gratis. 

Höstlov på Koordinaten
Under höstlovsveckan håller biblioteket 
öppet måndag till och med torsdag. I 
biblioteket och på fritidsgården fylls veckan 
av aktiviteter för olika åldrar. Den börjar 
med pyssel där de besökande barnen 
får prova på att skapa med krympplast. 
Varför inte utmana en bibliotekarie eller 
kompisar i olika brädspel? Fritidsgården 
har pumpatävling och veckan avslutas med 
Halloweendisco för årskurs 3 – 6. Datum 
och tider för de olika höstlovsaktiviteterna 
hittar du på visitoxelosund.se.   
Andra rysligheter under höstlovet
Oxelösund erbjuder flera aktiviteter under 
höstlovet. Den nystartade höghöjdsbanan 
Upzone arrangerar mörkerklättring vilket 

Mörkervisning i Femörefortet på höstlovet.

låter rysligt värre! Boda Borg byter namn 
till Boda Boo under höstlovet och Spökvin-
den på Boda Camp är öppen för bokning-
ar. I Femörefortet kan man gå guidade 
museivisningar i den tidigare topphemliga 
militäranläggningen. Den orädde kan gå på 
en helt nedsläckt visning! 

Naturen har alltid öppet
Ta med familjen på en höstpromenad på 
Sörmlandsleden, du hittar flera etapper 
och rundslingor i Oxelösund med fina 
utsiktspunkter och grillplatser. Välj mellan 
varierande landskap och olika längder och 
terräng. På Sörmlandsledens webbplats 
sormlandsleden.se hittar du mer infor-
mation. För den som ännu inte upptäckt 
skulpturerna vid Stjärnholm kan en prome-
nad i parken bli en spännande utflykt. 

”Nya skor!” – en barnteater
I november gästas Koordinaten av Mo-
lièreEnsemblen som ger barnteaterföre-
ställningen ”Nya skor!” Ensemblen har 
spelat tidigare på Koordinatens scen och 
den här gången handlar det om Charlie, 
vars högsta önskan är att få ett par nya 
skor. På sin födelsedag ska Charlie få 
precis vilka skor han vill och hans mormor 
tipsar om en skoaffär, där det arbetar en 
mycket speciell skomakare. Där kommer 
han att få hjälp att hitta precis det han 
önskar sig. Men vem är denna skomakare 
egentligen? Och vad är det som mormor 
inte berättar? En rolig och spännande före-
ställning med musik, komik och magi för 

barn 3 – 8 år. Lördag 20 november kan vi 
njuta av att få höra barnskratt i Eventsalen 
igen. 

Du hittar information om alla aktiviteter 
och evenemang på visitoxelosund.se. 

Datum att komma ihåg:
29 okt Halloween Fotbollscup
1– 4 nov Höstlov på Koordinaten
20 nov ”Nya skor!” barnteater
25 nov Öppna landskap, konsert
27 nov Ljus & Värme



Mörkervisning i Femörefortet på höstlovet.

ljus &
värme

Lördag  
29 november!
Välkommen till en trevlig dag 

med mycket julstämning på 

Järntorget i Oxelösund  

10.00-16.00.

På scenen 13.00-16.00

Ola 

Sandra Dahlberg 

E.L.D.A.-gruppen 

Modevisning 

Allsång och luciatåg 

Tårtutlottning 

Fyrverkerier

Dessutom under dagen 

isskulptör • tävlingar • godisregn 

julpyssel på Koordinaten  

utställningar • erbjudanden från 

butikerna och mycket mer…

Program/sånghäfte för dagen hittar  

du  veckan innan på ICA Kvantum,  

Centrum handlarna, Koordinaten eller på  

www.oxeloenergi.se

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

Ljus & Värme - ett arrangemang av Oxelösunds Företagar Förening i samarbete med Kultur & Fritid, 
Oxelösunds kommun samt Oxelö Energi och Kustbostäder.  

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

Julmarknad med kvalitetsknallar, 
hantverkare och lotterier.

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

Julfika, julpyssel och ljusstöpning 
på Koordinaten. Familjetrubaduren Molle 
underhåller.

ICA Kvantums paketlotteri.

Lions Loppmarknad och korvförsäljning.

Insamling till Räddningsplankan.

Tomtetåg mellan Nyköping och Oxelösund
Se fsvj.se för mer info.

Invigning av nyöppnade Gallerian

Eken tänds 15.00.

Lördag 27 november

S:t Botvids Kyrka 
Lördag 27 november 18.00

✶
✶
✶

✶
✶
✶
✶

Entré 200 kronor + serviceavgift
Biljetter: visitoxelosund.se
Förbutiken ICA Kvantum

Halva entréintäkten går till 
Räddningsplankan

✶
✶

Återklappen
Skänk fräscha barnsaker -
kom sedan och köp ”nygamla” 
julklappar! Lämna dina barnsaker 
på Koordinaten måndag till fredag 
22-26 november. Handla under Ljus 
& Värme på Järntorget i Oxelösund.
Delad glädje - dubbel glädje!  

Hela intäkten 
går till 

Räddnings-
plankan

Oxelösunds Företagar Förening
Handel • Tjänster • Besöksnäring



-
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Historiska bilder från Oxelösund

60 år med Valsverket

Oxelösunds järnverk 
Byggnation av Valsverket på 

järnverket.

Fotograf: Bo Trenter
År: 1958 Kung Gustaf VI Adolf 

Kung Gustaf VI Adolf trycker på knappen den 17 juni 1961 då han inviger 
valsverket.

Källa: Sven Zäta minns, SSAB Oxelösund och den yttre miljön
Fotograf: okänd

Oxelösunds järnverk 

Planering för bygge av valsverket 
vid järnverket.
Längst till vänster ses borgmästare 
Leo Holmgren och längst till höger 
drätselkammarens ordförande John 
Sandberg. Mellan dessa två ses tre 
representanter från länstyrelsen.

Fotograf: okänd
År: okänt

Oxelösunds järnverk 

Lördagen den 17 juni 1961 var en stor dag för Oxelösund, då var det allmän 
flaggning när kung Gustav VI Adolf och prins Wilhelm besökte staden. Kungen 
och prinsen kom för att inviga den nya stål- och valsverket på järnverket, 
SSAB. Även kom en delegation från Liberia, och finansministern Gunnar Sträng 
med flera. Invigningen höll på i två dagar. Bilden visar från in och utfarten till 
järnverket.

Fotograf: okänd

Invigningen av valsverket vid järnverket.

Middagen för 2 400 inbjudna gäster på kvällen blev enligt samtliga rapporter kunglig. SAS svarade för 
det kalla köket och servicen lär trots det stora antalet gäster ha varit suverän. Måltidsdrycken fördela-
des i souvenirutstyrda portionsförpackningar. H M Konungen, f d landshövdingen Hammarskjöld, direk-
tör Waldenström och bruksdisponent Sebardt och flera andra höll tal och skålade för den nya industrin. 
När all kyckling och glass var uppäten dirigerade Edvin Adolfsson gästerna till revyn ”I själva verket”, 
där Rolf Björling och Swe-Danes gjorde goda insatser. Det slutade med att revyartister med åhörare 
dansade ut i ”själva verket” där dansen tråddes till långt fram på nattten. Festligheterna fortsatte på 
söndagen med ytterligare 2 400 inbjudna gäster.

Källa: Boken om Oxelösund, fotograf: okänd, år: 1961-06-17

Oxelösunds järnverk 

Plåtvalsverket vid järnverket.

Fotograf: Lundell
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Plåtvalsverket vid järnverket.

Fotograf: Lundell

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 
Vid valsverket i järnverket, Gränges Oxelösunds Järnverk.

Källa: N-G Andersson, fotograf: okänd

Oxelösunds järnverk 
Vy över stålvalsverket på järnverket.

Fotograf: C:son Foto

Valsverkets första plåt. 

En historisk dag för järnverket. Från vän-
ster disponent Carl Sebardt, valsverkschef 
Yngwe Appelgren, teknisk direktör Nils 
Bonthron och intendent Gunnar Lövgren.
1957-1961 byggdes järnverket ut med 
bland annat valsverk och stålverk.

Källa: Sven Zäta minns, SSAB Oxelösund 
och den yttre miljön
Fotograf: okänd
År: 1961

Valsverkets jubileumsplåt. Den 2 april 1970 skulle valsverket fira sitt 10:års 
jubileum. Detta skulle ske direkt efter att den sista plåten valsat färdigt precis 
klockan 3.44 på morgonen. Alla i valsverket inbjöds att deltaga i firandet med 
kaffe och tårta. Det tillverkades en ram med papper i, vilket skulle sättas upp på 
rullbanan efter riktverket när det var dags för plåten. Genom pappret kom plåten 
och elden flammade upp och tillkännagav att det hade valsats plåt i 10 år.

Källa: Oxelösunds första plåtvalsverk, fotograf: okänd

Valskungarna valsar igen.
Här är gänget som valsade den första plåten på järnverket för 25 år sedan. 
Igår deltog de i en jubileumsfest som hedersgäster. Dagen till ära valsade de 
fram en jubileumsplåt. För 25 år sedan kördes den första plåtbiten ur plåtvals-
verket. Det firade SSAB med fest för ett par hundra anställda. Hedersgäster var 
gänget som premiärtryckte på knappara för 25 år sedan. De fick valsa fram en 
jubileumsplåt. De som ingick i premiärgänget heter: Ebbe Svartling, 
Kurt Gedin, Bengt Eklund, Åke Thunholm, Roland Dyrefors, Martin Svensson, 
Lander Olsson, Nisse Olsson, Gunnar Larsson, Yngve Appelgren och Bruno 
Lundqvist.

På bilden ser vi bland andra Carl Sebardt, Bengt Eklund och Kurt Gedin.

Källa: Folket 1985-04-03
Fotograf: Okänd 
År: 1985-04-02
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Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

www.tandlakareherbring.se
OX E LÖ S U N D

Oxelösund
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Oxelösund
Tre butiker under samma tak på Torggatan 19

”Allt från idé till färdigmonterat kök”

Välkommen till vår nya  
köksutställning  

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

 NYPREMIÄR! 

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

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

Utställningen är öppen: 
måndag till fredag 10.00-18.00

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

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

OX E LÖ S U N D

Jubileumskonserter med 
Ikaros framflyttade

”Allt från idé till färdigmonterat kök”

Välkommen till vår nya  
köksutställning  

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

 NYPREMIÄR! 

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

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

Utställningen är öppen: 
måndag till fredag 10.00-18.00

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

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

-20 år med Björn Afzelius musik-

Konserterna genomförs i samarbete med Mediamix Event & Media

Vi är med och sponsrar jubileumskonserterna 

Isskrapa acryl
Ordernr: W10640

KORREKTUR

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

Sida 2 

Sida 1 

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

Lördag 28 mars - Slutsålt

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

Ikaros resa med Björn Afzelius år 2000-2020

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

Konserterna framflyttade till 

fredag-lördag 22-23 oktober.

Plats: S:t Botvids kyrka.

Köpta biljetter gäller.

Ev återköp sker på inköpsstället

senast fredag 26 mars.

Web-biljetter återköpes på Koordinaten. student-
kostym

1999;-
kavaj+byxa

boka tid för
privat provning

0155-30210

student-
kostym

1999;-
kavaj+byxa

boka tid för
privat provning

0155-30210

Studentkostym
Boka tid för privat 

provning, 0155-302 10

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
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”Allt från idé till färdigmonterat kök”

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!
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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
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Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

INSTALLATION OCH SERVICE
Torggatan 19, OXELÖSUND

0155-306 20Välkommen till vår nya 
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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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Allt från idé till 
färdigmonterat kök

INSTALLATION OCH SERVICE 
Torggatan 19, OXELÖSUND 
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LADDA BILEN 
HEMMA?

VI HJÄLPER DIG!

Torggatan 19 • 613 30 Oxelösund
info@kvistsel.se • 0155-306 21
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Oxelösund
Tre butiker under samma tak på Torggatan 19

”Allt från idé till färdigmonterat kök”

Välkommen till vår nya  
köksutställning  

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

 NYPREMIÄR! 

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

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

Utställningen är öppen: 
måndag till fredag 10.00-18.00

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

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

OX E LÖ S U N D

Jubileumskonserter med 
Ikaros framflyttade

”Allt från idé till färdigmonterat kök”
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brett sortiment av luckor i målat eller trä.

Utställningen är öppen: 
måndag till fredag 10.00-18.00

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

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

-20 år med Björn Afzelius musik-

Konserterna genomförs i samarbete med Mediamix Event & Media

Vi är med och sponsrar jubileumskonserterna 

Isskrapa acryl
Ordernr: W10640

KORREKTUR

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

Sida 2 

Sida 1 

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

Lördag 28 mars - Slutsålt

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

Ikaros resa med Björn Afzelius år 2000-2020

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

Konserterna framflyttade till 

fredag-lördag 22-23 oktober.

Plats: S:t Botvids kyrka.

Köpta biljetter gäller.

Ev återköp sker på inköpsstället

senast fredag 26 mars.

Web-biljetter återköpes på Koordinaten. student-
kostym

1999;-
kavaj+byxa

boka tid för
privat provning

0155-30210

student-
kostym

1999;-
kavaj+byxa

boka tid för
privat provning

0155-30210
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Tre butiker under samma tak
Torggatan 19 • Oxelösund

Slim Excellence 
NORDISK VÄRMEPUMP FRÅN FUJITSU

Komplett värmepump för dig och din familj! 

NYHET 2021 KÖLDMEDIUMENERGIKLASSÅRS GARANTIWIFI SLIM 14

kW värme vid -15°
6.0

Vi installerar med egen montör. Kontakta Kent 0155-306 23 så hjälper han er i värmepumpsdjungeln 

14.995:-
Exklusive installation



Nu har fl ytten gått från 
Prisman till Gallerian
Sax&Fön, Röda Korset, Salong Miracel, 
Anderssons Hemelektronik och Glasögon-
magasinet har gjort sig hemmastadda i 
Gallerian i centrala Oxelösund.  

Kustbostäder förbereder för ett nytt handels-
hus och 48 nya lägenheter med modern stan-
dard. Därmed kommer den gamla fastigheten 
Prisman att börja rivas under februari 2022 
och lämna plats för en helt ny byggnad. Under 

rivningstiden har verksamheterna i Prisman 
fl yttat in i Gallerian.

Frisören Sax&Fön som var först ut att komma 
på plats i Gallerian, har numera en lokal med 
egen ingång på vänstra sidan. Salong Miracel, 
Röda Korset och Anderssons Hemelektronik 
har sina verksamheter i nära anknytning till 
varandra vid entrén. Glasögonmagasinet har 
etablerat sig längst in i Gallerian. Slutligen 

kommer Systembolaget att fl ytta in efter 
årsskiftet 2022.

‒ ”Vi fl yttar in i Gallerian i en något mindre 
men skräddarsydd lokal”, berättar Petra Sohlin 
Butikschef på Glasögonmagasinet i Oxelösund. 
”Här kommer vi kunna erbjuda samma tjänster 
och breda utbud av glasögonbågar som alltid. 
Så nu ser vi fram emot att möta nya som gamla 
kunder i en uppfräschad miljö”.

Handla 
lokalt!

Vi förenklar oxelösundarnas vardag

Glasögonmagasinet
Optikkällaren

Galleriagången

G
al

le
ria

gå
ng

enAnderssons Hemelektronik

Välkommen till  Gall erian 
i Oxelösund!
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Är du stolt över Oxelösund?

Nu kan du få möjlighet 
att synas på den digi-
tala välkomstskylten 
vid motorvägen och 
hälsa välkommen till 
ditt Oxelösund! 

Mejla din bild till 
webbredaktionen@ 
oxelosund.se eller 
tagga din bild på 
Instagram med  
#ViÄrOxelösund  
och #SkyltOxls. 

Tillsammans är vi Oxelösund Vill du också hälsa 
välkommen på skylten?

Utan människor är en plats bara en plats. 
Därför handlar berättelsen om Oxelösund 
om oss som bor här, och om vår relation 
till havet, naturen och kontrasterna som är 
en så stor del av våra liv. Var med och bidra 
till vår gemensamma berättelse genom att 
tagga ett inlägg på Instagram med #oxls.

Ungdomar formar bokstäverna #oxls på Ramdalens idrottsplats.

Läs mer på  
oxelosund.se eller i 
våra sociala kanaler: 
Facebook: facebook.
com/oxelosundskom-
mun. Instagram:  
@oxelosundskom-
mun. 

Observera att du måste 
ha ett öppet konto för att 
vi ska kunna hitta dig. Vi 
förbehåller oss rätten att 
välja ut vilka bilder som 
ska synas på skylten. 

Alla platser har ett varumärke. Ett 
platsvarumärke är de associatio-
ner som finns runt en plats, och 
ägs gemensamt av alla som lever 
och verkar i eller besöker platsen. 

Du kan påverka bilden av Oxelö-
sund. Om du som lever och verkar 
i Oxelösund trivs och mår bra stär-
ker det hela Oxelösund, och med 
ett starkt platsvarumärke ökar vår 
gemensamma attraktionskraft. 

Det gör att fler upptäcker Oxelö-
sund, vilket skapar ännu bättre 
förutsättningar. Det är därför vi 
som kommun jobbar med platsva-
rumärket. 

Alla ska kunna vara med och bidra 
och använda det märke vi tagit 
fram. Läs mer på oxls.se.
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    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!
Ni fixar festen - vi ordnar maten!Ni fixar festen - vi ordnar maten!
ICA Kvantum Oxelösund erbjuder catering för alla tillfällen: 
oavsett om du ska ha en liten tillställning med några få 
personer eller en festmåltid för många, så kan du beställa 
maten samt efterrätten från oss! 
Vi har allt från delikat sushi,  smarriga smörgåstårtor och 
omfattande exotiska festfat och grillbrickor- till tårtor och 

bakelser. Bekvämt och färdigt att servera. Vill du se hela vårt 
utbud, se vår hemsida eller kom in i butiken och prata med 
oss. För beställning, ring 0155-29 15 62.
Tänk bara på att lägga din beställning senast 2 dagar innan 
avhämtning (på upplägg och smörgåstårtor är det minsta 
beställning 4 personer som gäller).

Grillbricka
Smakfullt fat med grillad 
kyckling, fläskfilé och rev-
ben tillsammans med 
grönsaker, nachochips 
och olika dippsåser. 
Passande tillval är vår 
egen potatissallad, 
dessertostar, potatis-
gratäng, grönsallad med 
mera. 

Exotisk bricka
En smarrig bricka med olika 
kallskurna delikatesser och 
en massa härlig frukt! Även 
här finns många tillbehör till, 
såsom potatissallad, pota-
tisgratäng med mera. Denna 
bricka har vi erbjudit våra 
kunder i över 30 år och den 
är alltid lika uppskattad och 
väl tilltaget med mat!

Smörgås
tårta
En delikatess till festbordet, 
och vi har flera varianter 
att välja på. Finns det något 
godare eller mer svenskt än 
smörgåstårta?!

Utbudet på sushi är 
nästan oändligt och 
storleken på upplägget 
bestämmer DU.
Fram med pinnarna och 
njut av en festlig afton 
med många goda sushi-
bitar! Finns även vego-
alternativ.

Sushi

Numera har vi ett frysskåp fyllt av viltkött i flera varianter.  
Vad sägs om Dovhjorts grytbitar, Vildsvinsfärs eller en smarrig Älgstek. 
Detta är några exempel på vad du hittar i vårt frysskåp med Viltkött. 
Ett viktigt tips är att tina köttet långsamt i kylen så blir fryst kött i princip 
lika bra som färskt.

Nytt i butiken- fryst viltkött 


