
MAGAZINET
December 2021

Att leva & verka i möjligheternas region Nyköping-Oxelösund

God Jul & 
God Jul & 

Gott Nytt Gott Nytt 

År!År!

Caxton Njuki
Årets mentor i Sverige & Europa



2       NR 11 DECEMBER  2021  MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND 

På omslaget: Caxton Njuki
Omslagsfoto: Bobo Lindblad

Tryck: V-TAB
Distribution: Svensk Direktreklam

Magazinet Nyköping-Oxelösund –
 en produkt av Mediamix Event & Media 
Mer information: www.media-mix.nu 

Magazinet är politiskt och religiöst oberoende.

Nästa nummer: 30 januari 2022

Magazinet Nyköping-Oxelösund
distribueras till 20.000 hushåll i Nyköping 

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

Ännu ett mycket märkligt 
år till handlingarna
Vid den här tiden på året brukar min text bestå i 
en sorts årskrönika. Ofta ser jag då tillbaka på för-
ra årets dito innan jag skriver. Det brukar ge både 
lite inspiration och frammana ett och annat minne 
som man hunnit tränga undan. Förra året inledde 
jag med att säga att år 2020 var ett mycket märk-
ligt år – ett pandemiår. Jag kan konstatera att jag 
får inleda även denna text på samma sätt.

För visst är det mycket som är märkligt, även om 
pandemin numera är någon form av normalläge för 
oss? Man har fått vänja sig vid att slitas mellan hopp och 
förtvivlan. Glädje och irritation. Lättnad och sorg. Och så 
vidare… Jag vet ärligt talat inte om jag, innan coronaviru-
sets framfart, någonsin funderat kring hur en 
pandemi skulle te sig i Sverige. Men om jag 
gjort det så tror jag inte att jag i mina vildaste 
drömmar skulle kunnat tro att det skulle bli så 
otroligt långdraget. Finns det ens ett pande-
mislut att se i horisonten, eller kommer vi få 
leva med det här hotet hängandes över oss 
på obestämd tid? 

En dyster tanke, men en som också visar vikten av 
att glädjas över det som går, när det går. För mig 
som eventarrangör så har den senare halvan av år 2021 
ändå varit bra. Vi fick genomföra de arrangemang som 
varit så efterlängtade. Visor Vid Vattnet. Diggiloo. Ikaros 
Grande Finale (äntligen!). Ljus & Värme nu senast, vilken 
härlig och vintrig dag det blev! I skrivande stund pågår 
också förberedelserna inför årets Oxelösundsgala, 
som verkar kunna gå av stapeln som planerat (Peppar, 
peppar, ta i trä). Det känns fint och viktigt att äntligen få 
uppmärksamma duktiga oxelösundare ännu en gång.

Jag vill gärna passa på att tacka er, kära publik, 
för alla glada tillrop och fint stöd. Både under tiden 
med inställda arrangemang och nu sedan det rullat 
igång. Det är ju för er jag och mina kollegor i branschen 
jobbar. För att få bjuda på härliga och minnesvärda upp-
levelser. Planeringen för 2022 är redan i full gång. Jag 
håller tummarna för att vi får möjlighet att bjuda in till 

event både i stor och liten skala nästa år. Med eller utan 
restriktioner. ”Det enda jag vet, är att jag ingenting vet” 
är ett citat som brukar tillskrivas en av antikens filosofer, 
grekiske Sokrates – gångbara ord även i moderna tider, 
särskilt under en pandemi. Flexibilitet får fortsätta att 
vara ledordet för de flesta av oss.

Något historiskt har också hunnit inträffa under 
detta år, ja närmare bestämt för bara några få 
veckor sedan. Sverige har för första gången fått en 
kvinnlig statsminister. Ingen kunde väl undgå det stök 
som ramade in Magdalena Anderssons tillträde, men till 
slut blev det officiellt. Hundra år efter att svenska kvin-
nor äntligen fick sin rösträtt har de äntligen fått en repre-

sentant på den översta posten i regeringen. 
Ja, det var väl på tiden, minst sagt! Jag, och 
många med mig, hade nog hoppats på att 
se Anna Lindh på den posten någon gång. 
Något som det sattes stopp för på det mest 
tragiska sätt för snart tjugo år sedan.

Ytterligare ett politiskt glastak krossa-
des också iår när Magdalena Anders-

son utsåg Lina Axelsson Kihlbom till skolminister. 
Hon är den första transpersonen som blir minister i en 
svensk regering. Det är mycket glädjande att se att 
svensk politik sakta men säkert blir allt mer inklude-
rande, även om det är bråken och stöket som kanske 
får mest uppmärksamhet idag. Man börjar ju onekligen 
tröttna på allt tjafs och alla turer hit och dit. Politikerför-
aktet växer och det skulle inte förvåna mig om det slås 
något sorts rekord i blanka röster nästa val.

I din hand håller du årets sista nummer av gra-
tistidningen Magazinet. Vi bjuder som vanligt på en 
blandad kompott och jag hoppas att du hittar många in-
tressanta inslag. Vad sägs till exempel om ett gästkåseri 
av Leif König, ett reportage med supermentorn Caxton 
Njuki och smarta ayurvediska tips och recept för en 
kropp i balans av Helén Gryth? Givetvis också som alltid 
historiska bilder och spännande erbjudanden från våra 
annonsörer. Trevlig läsning! Nästa nummer av Magazinet 

kommer i slutet av januari. Då i en delvis ny kostym, 
men jag lovar att du kommer känna igen oss ändå.

Jul och nyår står för dörren. Låt oss hoppas på en 
fridfull jul och ett nytt år som bär med sig nya möjlig-
heter för oss alla. Och låt oss hoppas att jag slipper 
skriva en märklig årskrönika även nästa år. Jag och 
resten av redaktionen önskar er en riktigt god jul och 
ett gott nytt år, på återseende år 2022!

” ... visar vikten 

av att glädjas 

över det som går,

när det går ”
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Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71 

Norrköping
Drottninggatan 14
011-13 18 88

För öppettider, se vår hemsida: w w w. g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e

i-Protection®

Pure HT

NYHET

MÄRKESBÅGAR
50 % RABATT

Vi gör plats för 
2019 års modeller! 

Vår bästa antireflexbehandling finns nu i tre varianter. 

Gemensamt är att alla tre 

är smutsavvisande, 

extremt reptåliga 

och kommer med 

tre års fabriksgaranti.

Ordinarie pris 1100 kr.

”Rengöring för glasögon, 
det smartaste köp jag hjort...”

300 kr rabatt på 
antireflexbehandling

Blue GT 
skyddar mot 
ultraviolett ljus från 
skärmar, LED-lamp-
or och mobiler.

NYHET
i-Protection®

Blue GT

Pure HT 
gör restreflexen 
i det närmaste 
osynlig.

i-Protection®

NTIP NT 
väljer du om du vill 
ha en behandling 
som maxar grund-
egenskaperna.

Boka din synundersökning enkelt på: 

www.glasogonmagasinet.se VÄRDE 395:-
GRATIS SYNUNDERSÖKNING

Synundersökningen avser glasögon och utförs av 

legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept 

remiss etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-12-31. 

Varje dag från 1 december fram till 
julafton kan du ta del av nya rabatter, 
unika erbjudanden och jul-klappsrim. 
Vi ses på FB!

Lucköppning 
på Facebook!

RAY-BAN I NEW BALANCE I MICHAEL KORS I BOOMERANG I SUPERDRY

SKAGA I EMPORIO ARMANI I FEMINA I VESPA I CERRUTI 1881 I VERSACE

CAT I PILGRIM I METRO I TRIPLE X I WILLIAM MORRIS LONDON

Gäller utvalda märkesbågar t.o.m. 2018-12-31. 

Ansvarig utgivare: Torbjörn Dahlström
070-433 433 2
tobbe@media-mix.nu
Nästa nummer: 27/1 2019

ett nystartat tryckeri. Fyra år senare lämnade 
jag min lärartjänst och skolans värld. 
1990 startade jag mitt första egna företag, 
då jag tog över tryckeriet från min far.

Jag har aldrig ångrat mig, det var nog meningen 
att jag skulle arbeta som egen företagare. 
Jag minns bäst alla fantastiska möten med olika 
människor. Kunder, samarbetspartners och 
övriga jag mött som gett mig så otroligt mycket 
energi och glädje.

Att jobba som egen företagare innebär att man 
ständigt står inför nya utmaningar. Trots att pen-
sionsåldern närmar sig finns en obotlig ådra av 
nyfikenhet som vill prova på nya idéer. Eller ny-
gamla idéer som formats under en lång tid som 
företagare. En sådan idé sjösattes under hösten 
och företagaren i mig är glad och tacksam över 
att jag fick förtroendet att arrangera en ny gala 
i Oxelösund.

Sedan finns förstås en hel del andra idéer som 
snurrar i mitt huvud, men det tar vi en annan 
gång.

Torbjörn Dahlström

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

Julavslutning 
Oxelösunds Centrumförening

Måndag 12 december 18.30

”En försmak av julen”
Källan Restaurang 

En försmak av årets julbord inklusive 
1 glas vin/1 öl /Alkoholfritt alternativ 300:-

Medlemsmöte
Musikunderhållning

Musikquizz

Anmälan till Mathias senast fredag 9 december

Välkomna! 
Styrelsen

Välkommen på julavslutning!
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Tack för det gångna året!

Torbjörn Dahlström

Ett händelserikt och omtumlande år 
närmar sig sitt slut. I över 20 år har 
jag producerat gratistidningar i Ox-
elösund och Nyköping. En bransch 
som gått upp och ner och orsakat 
både glädje och sorg i mitt dagliga 
arbete. Mycket har förändrats under 
20 år, konsten har varit att hela ti-
den ha modet att tänka i nya banor 
och anpassa sig efter marknaden. 
Nu siktar vi framåt — och knyter ett 
nytt koncept till vår tidning. 

Efter nyår startar vi Club Arena, där 
arenan är musik- och idrottslivet i 
Nyköping och Oxelösund. Tillsam-
mans med våra annonsörer fokuse-
rar vi på två av mina och min brors 
största intressen, musik och idrott.

Genom mitt jobb har jag förmå-
nen att få träffa och prata med 
många spännande och intressanta 
människor. Att få ta del av deras 
bakgrund och vardag är enormt in-
spirerande. Vi har många vardags-
hjältar runt omkring oss i Nyköping 
och Oxelösund. I det här numret 
träffar ni en entreprenör som trots 
55 år i branschen och hög ålder 
smider nya planer för sitt framtida 
företagande. Oerhört imponerande 
och inspirerande.

I somras kunde våra läsare ta del 
av min brors bekymmer med sin 
alkoholism. Jag vill rikta ett stort 
tack för all den välvilja och upp-
muntran min bror och jag fått, dels 

för att vi öppet berättade om situa-
tionen, och dels för att vi åter igen 
arbetar ihop. 

Till sist, ett stort personligt tack till 
alla samarbetspartner, kunder, lä-
sare och goda vänner för det stöd ni 
visat mig under året. Ingen nämnd, 
ingen glömd. 

Jag önskar alla en riktigt God Jul 
och Gott Nytt År. 
Vi hörs och ses 2017!

SANNA WALKER
Layout/Art Director
076 403 62 62
sannaw@media-mix.nu

Mediamix-tomten har flyttat in till Östra Kyrkogatan 24 i Nyköping och vill gärna se dig som gäst

tisdag 20 december 18.30. Vi avnjuter Connys berömda Skärgårdsbuffet, dricker något gott till det, 

sjunger tillsammans traditionella julsånger, och givetvis, Oxelösundsvisan. 

Allt i sann oxelösundsanda!

   Tacksam för svar senast onsdag 15 december.
   
   Hälsningar

   /Tobbe

   

En gång är ingen gång. Två gånger skapar en tradition. Därför vill Mediamix-tomten bjuda in 
till julavslutning tisdag 19 december 18.30. Plats: Ö Kyrkogatan 24 i Nyköping. 

Vi äter och dricker gott, och nytt för i år är en historisk frågesports-vandring kring Mediamix tid 
i Oxelösund, från år 2000 och framåt. Svarar man rätt på frågorna får man chansen att välja en 
egen låt ur vår levande jukebox. 

Och sist, men inte minst, givetvis sjunger vi Oxelösundsvisan tillsammans. 

Allt i sann oxelösundsanda!

Tacksam för svar senast 15 december.

Hälsningar

/Tobbe

Ett år är snart till ända och det är dags att fira 
jul och nyår. Så här års finner många anledning 
att sätta sig ner och reflektera över året som 
gått. Jag väljer ett lite längre perspektiv.

Satt och funderade på mitt liv som företagare. 

Det är nu 23 år sedan jag bestämde mig för att 
starta en gratistidning som fick namnet 
Magazinet. Just det, med z i mitten.

Sedan dess har det runnit mycket vatten under 
broarna. Tabloidtidningen har blivit ett magasin 
och Oxelösundstidningen, som startade 2001, 
har slagits ihop med Magazinet och blivit en 
tidning – Magasinet Nyköping/Oxelösund. 
Nu siktar vi framåt och ser fram emot att fira 
25 år 2020. 

Förutom Magasinet och Oxelösundstidningen 
har jag varit med i ett antal olika företagskon-
stellationer genom åren. Ibland kan jag inte låta 
bli att fundera över hur mitt liv hade sett ut om 
inte min far ringt en dag sommaren 1983 och 
frågat om jag var intresserad av att vara med i 

En tid för eftertanke och refl ektion

Magasinet delar ut julklappar i form av 
biljetter till musikalen Djungelboken och 
Oxelörevyn. Du kan läsa mer om båda 
tillställningarna i det här magasinet.

Skicka ett mejl till tobbe@media-mix.nu och 
berätta om du gjort något särskilt bra under 
2018, så kan du vara en av dom som får  en 
julklapp. 
 

Öppet: Vardagar 10-18, lördagar 10-14
Lunchstängt 13.30-14.30
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10

Välkomna!

Butiken upphör

Utförsäljning
fr o m 27/12

50% 
på allt utom 

sybehör

Tills sist vill jag önska 
alla läsare, kunder, 
samarbetspartners och 
övriga en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År. 
Vi ses igen i januari 
2019.

God Jul önskar  Magasinet!

Allt är gott på Kossan!
Gott bemötande. Gott sällskap. Gott på tallriken.
En genuin kvartersrestaurang med den familjära känslan. 

God Jul önskar vi på Kossan!

I övrigt öppet som vanligt
Lunch måndag-fredag 11.00-14.00
Måndag-fredag: 16.00 - sent
Lördag: Lunch 11.30-14.30  •  A la Carte14.30 - sent

Öppettider i Jul: Jualfton: Stängt, Juldagen: Stängt, Annandag jul: 14.00-18.30
Öppettider Nyår: Nyårsafton: Stängt, Nyårsdagen: Stängt.Öppettider Nyår: Nyårsafton: Stängt, Nyårsdagen: Stängt.

Boka bord: 0155-26 99 88, 070-60 68 650, info@crazycow.se
Brunnsgatan 41 A • Nyköping  • crazycow.se

Torbjörn Dahlström
Ansvarig utgivare

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

För annonsering i Magazinet kontakta Peter Pettersson: 
070-659 21 88, peter@media-mix.nu



Nyköping
Västerport Köpcentrum  
Tel: 0155-28 88 53

Oxelösund
Gallerian, Järntorget 4
Tel: 0155-362 20
(Fd Sörners)

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2022-01-09. För öppettider och info om vår hantering av Covid-19 se:  www.glasogonmagasinet.se

ALLTID
halva priset på 
andra paret vid 
köp av kompletta 
glasögon!  
Gäller billigaste paret och från 
samma recept.

ALLTID
kostnadsfri 
synundersökning 
vid köp av glasögon.
Värde 395 kr. Utförs av leg.  optiker.
Utförs av legitimerad optiker.

Effektiv ränta vid 10 000 kr är 0% vid 
10 månaders avbetalning.

80 % RABATT80 % RABATT
VI GÖR PLATS FÖR NYHETER OCH LÄMNAR UPP TILLVI GÖR PLATS FÖR NYHETER OCH LÄMNAR UPP TILL

PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!

Avgiftsfri 
delbetalning.
✔ Ingen uppläggningsavgift
✔ Ingen ränta
✔ Ingen aviavgift
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pandemi skulle te sig i Sverige. Men om jag 
gjort det så tror jag inte att jag i mina vildaste 
drömmar skulle kunnat tro att det skulle bli så 
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kommer i slutet av januari. Då i en delvis ny kostym, 
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Jul och nyår står för dörren. Låt oss hoppas på en 
fridfull jul och ett nytt år som bär med sig nya möjlig-
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skriva en märklig årskrönika även nästa år. Jag och 
resten av redaktionen önskar er en riktigt god jul och 
ett gott nytt år, på återseende år 2022!

” ... visar vikten 

av att glädjas 

över det som går,

när det går ”
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Magasinet distribueras till hushåll i  Nyköping 
och Oxelösund med omnejd samt finns i ställ 
i Nyköping och Oxelösund. 
Magasinet är politiskt och religiöst oberoende. 

Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71 

Norrköping
Drottninggatan 14
011-13 18 88

För öppettider, se vår hemsida: w w w. g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e

i-Protection®

Pure HT

NYHET

MÄRKESBÅGAR
50 % RABATT

Vi gör plats för 
2019 års modeller! 

Vår bästa antireflexbehandling finns nu i tre varianter. 

Gemensamt är att alla tre 

är smutsavvisande, 

extremt reptåliga 

och kommer med 

tre års fabriksgaranti.

Ordinarie pris 1100 kr.

”Rengöring för glasögon, 
det smartaste köp jag hjort...”

300 kr rabatt på 
antireflexbehandling

Blue GT 
skyddar mot 
ultraviolett ljus från 
skärmar, LED-lamp-
or och mobiler.

NYHET
i-Protection®

Blue GT

Pure HT 
gör restreflexen 
i det närmaste 
osynlig.

i-Protection®

NTIP NT 
väljer du om du vill 
ha en behandling 
som maxar grund-
egenskaperna.

Boka din synundersökning enkelt på: 

www.glasogonmagasinet.se VÄRDE 395:-
GRATIS SYNUNDERSÖKNING

Synundersökningen avser glasögon och utförs av 

legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept 

remiss etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-12-31. 

Varje dag från 1 december fram till 
julafton kan du ta del av nya rabatter, 
unika erbjudanden och jul-klappsrim. 
Vi ses på FB!

Lucköppning 
på Facebook!

RAY-BAN I NEW BALANCE I MICHAEL KORS I BOOMERANG I SUPERDRY

SKAGA I EMPORIO ARMANI I FEMINA I VESPA I CERRUTI 1881 I VERSACE

CAT I PILGRIM I METRO I TRIPLE X I WILLIAM MORRIS LONDON

Gäller utvalda märkesbågar t.o.m. 2018-12-31. 

Ansvarig utgivare: Torbjörn Dahlström
070-433 433 2
tobbe@media-mix.nu
Nästa nummer: 27/1 2019

ett nystartat tryckeri. Fyra år senare lämnade 
jag min lärartjänst och skolans värld. 
1990 startade jag mitt första egna företag, 
då jag tog över tryckeriet från min far.

Jag har aldrig ångrat mig, det var nog meningen 
att jag skulle arbeta som egen företagare. 
Jag minns bäst alla fantastiska möten med olika 
människor. Kunder, samarbetspartners och 
övriga jag mött som gett mig så otroligt mycket 
energi och glädje.

Att jobba som egen företagare innebär att man 
ständigt står inför nya utmaningar. Trots att pen-
sionsåldern närmar sig finns en obotlig ådra av 
nyfikenhet som vill prova på nya idéer. Eller ny-
gamla idéer som formats under en lång tid som 
företagare. En sådan idé sjösattes under hösten 
och företagaren i mig är glad och tacksam över 
att jag fick förtroendet att arrangera en ny gala 
i Oxelösund.

Sedan finns förstås en hel del andra idéer som 
snurrar i mitt huvud, men det tar vi en annan 
gång.

Torbjörn Dahlström

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

Julavslutning 
Oxelösunds Centrumförening

Måndag 12 december 18.30

”En försmak av julen”
Källan Restaurang 

En försmak av årets julbord inklusive 
1 glas vin/1 öl /Alkoholfritt alternativ 300:-

Medlemsmöte
Musikunderhållning

Musikquizz

Anmälan till Mathias senast fredag 9 december

Välkomna! 
Styrelsen

Välkommen på julavslutning!
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Nästa nummer: 29/1 2017
Omslagsfoto: Adobe Stock 

På omslaget: Jultomten
Tryck: Strokirk-Landströms
Distribution: Svensk Direktreklam
Upplaga: 30.000, distribueras till 
hushåll i  Nyköping och Oxelösund 

med omnejd samt finns i ställ i 
Nyköping och Oxelösund. Magasinet 
är politiskt- och religiöst oberoende. 
Vid utebliven tidning, ring SDR 
på 011-19 72 50.

TORBJÖRN DAHLSTRÖM
Ansvarig utgivare/Försäljning
070 433 43 32
tobbe@media-mix.nu

LEIF ”DALA” DAHLSTRÖM
Försäljning
070 722 04 19
dala@media-mix.nu 

Tack för det gångna året!

Torbjörn Dahlström

Ett händelserikt och omtumlande år 
närmar sig sitt slut. I över 20 år har 
jag producerat gratistidningar i Ox-
elösund och Nyköping. En bransch 
som gått upp och ner och orsakat 
både glädje och sorg i mitt dagliga 
arbete. Mycket har förändrats under 
20 år, konsten har varit att hela ti-
den ha modet att tänka i nya banor 
och anpassa sig efter marknaden. 
Nu siktar vi framåt — och knyter ett 
nytt koncept till vår tidning. 

Efter nyår startar vi Club Arena, där 
arenan är musik- och idrottslivet i 
Nyköping och Oxelösund. Tillsam-
mans med våra annonsörer fokuse-
rar vi på två av mina och min brors 
största intressen, musik och idrott.

Genom mitt jobb har jag förmå-
nen att få träffa och prata med 
många spännande och intressanta 
människor. Att få ta del av deras 
bakgrund och vardag är enormt in-
spirerande. Vi har många vardags-
hjältar runt omkring oss i Nyköping 
och Oxelösund. I det här numret 
träffar ni en entreprenör som trots 
55 år i branschen och hög ålder 
smider nya planer för sitt framtida 
företagande. Oerhört imponerande 
och inspirerande.

I somras kunde våra läsare ta del 
av min brors bekymmer med sin 
alkoholism. Jag vill rikta ett stort 
tack för all den välvilja och upp-
muntran min bror och jag fått, dels 

för att vi öppet berättade om situa-
tionen, och dels för att vi åter igen 
arbetar ihop. 

Till sist, ett stort personligt tack till 
alla samarbetspartner, kunder, lä-
sare och goda vänner för det stöd ni 
visat mig under året. Ingen nämnd, 
ingen glömd. 

Jag önskar alla en riktigt God Jul 
och Gott Nytt År. 
Vi hörs och ses 2017!

SANNA WALKER
Layout/Art Director
076 403 62 62
sannaw@media-mix.nu

Mediamix-tomten har flyttat in till Östra Kyrkogatan 24 i Nyköping och vill gärna se dig som gäst

tisdag 20 december 18.30. Vi avnjuter Connys berömda Skärgårdsbuffet, dricker något gott till det, 

sjunger tillsammans traditionella julsånger, och givetvis, Oxelösundsvisan. 

Allt i sann oxelösundsanda!

   Tacksam för svar senast onsdag 15 december.
   
   Hälsningar

   /Tobbe

   

En gång är ingen gång. Två gånger skapar en tradition. Därför vill Mediamix-tomten bjuda in 
till julavslutning tisdag 19 december 18.30. Plats: Ö Kyrkogatan 24 i Nyköping. 

Vi äter och dricker gott, och nytt för i år är en historisk frågesports-vandring kring Mediamix tid 
i Oxelösund, från år 2000 och framåt. Svarar man rätt på frågorna får man chansen att välja en 
egen låt ur vår levande jukebox. 

Och sist, men inte minst, givetvis sjunger vi Oxelösundsvisan tillsammans. 

Allt i sann oxelösundsanda!

Tacksam för svar senast 15 december.

Hälsningar

/Tobbe

Ett år är snart till ända och det är dags att fira 
jul och nyår. Så här års finner många anledning 
att sätta sig ner och reflektera över året som 
gått. Jag väljer ett lite längre perspektiv.

Satt och funderade på mitt liv som företagare. 

Det är nu 23 år sedan jag bestämde mig för att 
starta en gratistidning som fick namnet 
Magazinet. Just det, med z i mitten.

Sedan dess har det runnit mycket vatten under 
broarna. Tabloidtidningen har blivit ett magasin 
och Oxelösundstidningen, som startade 2001, 
har slagits ihop med Magazinet och blivit en 
tidning – Magasinet Nyköping/Oxelösund. 
Nu siktar vi framåt och ser fram emot att fira 
25 år 2020. 

Förutom Magasinet och Oxelösundstidningen 
har jag varit med i ett antal olika företagskon-
stellationer genom åren. Ibland kan jag inte låta 
bli att fundera över hur mitt liv hade sett ut om 
inte min far ringt en dag sommaren 1983 och 
frågat om jag var intresserad av att vara med i 

En tid för eftertanke och refl ektion

Magasinet delar ut julklappar i form av 
biljetter till musikalen Djungelboken och 
Oxelörevyn. Du kan läsa mer om båda 
tillställningarna i det här magasinet.

Skicka ett mejl till tobbe@media-mix.nu och 
berätta om du gjort något särskilt bra under 
2018, så kan du vara en av dom som får  en 
julklapp. 
 

Öppet: Vardagar 10-18, lördagar 10-14
Lunchstängt 13.30-14.30
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10

Välkomna!

Butiken upphör

Utförsäljning
fr o m 27/12

50% 
på allt utom 

sybehör

Tills sist vill jag önska 
alla läsare, kunder, 
samarbetspartners och 
övriga en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År. 
Vi ses igen i januari 
2019.

God Jul önskar  Magasinet!

Allt är gott på Kossan!
Gott bemötande. Gott sällskap. Gott på tallriken.
En genuin kvartersrestaurang med den familjära känslan. 

God Jul önskar vi på Kossan!

I övrigt öppet som vanligt
Lunch måndag-fredag 11.00-14.00
Måndag-fredag: 16.00 - sent
Lördag: Lunch 11.30-14.30  •  A la Carte14.30 - sent

Öppettider i Jul: Jualfton: Stängt, Juldagen: Stängt, Annandag jul: 14.00-18.30
Öppettider Nyår: Nyårsafton: Stängt, Nyårsdagen: Stängt.Öppettider Nyår: Nyårsafton: Stängt, Nyårsdagen: Stängt.

Boka bord: 0155-26 99 88, 070-60 68 650, info@crazycow.se
Brunnsgatan 41 A • Nyköping  • crazycow.se

Torbjörn Dahlström
Ansvarig utgivare

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

För annonsering i Magazinet kontakta Peter Pettersson: 
070-659 21 88, peter@media-mix.nu
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Königs gästkåseri

Budordsblunder

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

PS: En längre version av kåseriet 
”Budordsblunder” kan du läsa på 
bloggen König Online.

” Gärna med 

klubban som 

effektivt tillhygge”

Det är en vanföreställning.
Julafton är inte lutfiskens dag.
Den infaller fredagen före Alla helgons dag.
Frågar ni mig är lutfisk fel rätt alla dagar.
Detta till skillnad från kålpudding, som i och för sig 

kan vara rätt fel just på julafton.
Det är ingen inställning mina närstående 

blir långa i ansiktet över. Min avsmak för 
lutfisk.

Den är känd sedan medeltiden. Nej, inte 
min uppfattning i frågan, utan anrättningen 
ifråga.

Jag minns för övrigt en ramsa jag lärde 
mig på ett idrottsläger på 1960-talet: 
”Tack för maten den var god, den ger 
hälsa, kraft och mod”.

Den harangen kan näppeligen innefatta lutfisk.
Blotta anblicken av lutfisk på julbordet har snarare en 

opassande inverkan på mitt välbefinnande och gör mig 
både kraft- och modlös.

Det idrottsläger jag deltog i under en sportlovsvecka 
i Flen gav mig förresten kunskaper för livet. Exempel-
vis i hur man drar ett halsbloss.

Den lärdom jag drog av detta var att det var som att 
svälja en askkopp. En otömd askkopp.

Det smakade bättre med en Pommac.
Det gjorde det då, och det gör det nu.

Jag har faktiskt lärt mig lite annat också.
Beträffande stundande storhelger lär det vara så 

här: julafton ska rätteligen betecknas med det latinska 
ordet vigilia och innebörden av detta är att man ska 
vaka hela natten med bön och läsning. Där ligger jag 
för egen del bra till.

Jag ber varje julaftonskväll att TV-programmet 
”Svensson, Svensson” äntligen ska vara utbytt.

Gud hör bön, sägs det. Han eller hon måste i det här 
nämnda fallet ha slagit dövörat till.

Läser gör jag också. Långt in på nätterna.
Då mindre Bibeln, mer börskurserna på nätet.
Jag hörde förresten på P1 att svenska skolor tvingas 

kasta ut Vår Herre ur klassrummen.
Det är då själva djävulen! för att tala klartext.
Tydligen är det förbud mot gudsord i skolan.
Det var det inte under min tid på mellanstadiet och 

anrika lärosätet D-skolan i Oxelösund.
”Herre du min skapare!” utbrast min barske lärare i 

kristendom när jag stakat mig genom nio budord och 
kom till det tionde och läste: ”Du skall hava begärelse 
till din nästas hustru”.

Den lilla feltolkningen till trots erhöll jag godkänt i 
ämnet kristendom och betyget Ba.

Möjligen beroende på att jag även gick i kyrkans 
söndagsskola. Ditskickad av mor och far.

Det var under min uppväxt länge en begivenhet 
under jul och nyår: Ahearne Cup i hockey.

Där bjöds det på råkurr à la Kanada.
Detta till den milda grad att vi svenskar satte julbor-

dets grisfötter och nyårshummern i halsen. Det förra 
mer förståeligt än det senare.

Den årliga klubblagsturneringen Ahearne Cup bjöd 
sällan på något spel att att hänga i julgran.

Det skulle i så fall vara Sovjets Vingar som flög fram 
över isen och utövade så kallat klapp-klapp-spel, vilket i 
jultider får anses passande.

Hur som haver följde jag under Ahearne cup till 
exempel lönnlöven i Port Arthur Bear-
cats förehavanden, eller andra inbjudna 
amatörlag från någon obskyr plats på den 
kanadensiska prärien, och med taktiken, 
få anfall, fler överfall.

Tidningarnas sportsidor upptogs oftast 
av indignerade referat om tandlösa tran-
slanter som i sin tur slog ut garnityret på 
sina motståndare.

Gärna med klubban som effektivt 
tillhygge.

Det var råkurr som jag lyssnade till i radio och lusläs-
te om i rikstidningarna.

Detta för att hålla mig ajour med vem som slog ut 
gaddarna på vem och vem eller vilka som fick uppsöka 
en jourhavande tanddoktor.

Matchresultaten såg jag som mindre viktiga.

Jul och nyår är inte detsamma sedan Ahearne Cup 
spolades i hockeykalendern. 

Därtill känner jag ingen håg längre för fäktande med 
käppar och rinkens råbarkade riddare. 

Som en naturlig följd av detta har jag också tappat 
intresset för svensk specialisttandvård.

Det kan bli ett problem. Det senare alltså.
Jag har stretat mig så pass långt uppför ålderstrap-

pan att det snart kan bli tal om lösgom.
Det går givetvis att säga nej till tandprotes.
Du får då klara dig helt utan tuggverktyg och kan 

av lätt insedda skäl inte heller sätta tänderna i en 
hälsobringande knäckebrödsmacka.

Det kan för all del vara gott med vitt bröd doppat i 
äggsmet också. Även om det inte är en kost nyckel-
hålsmärkt av Livsmedelsverket.

Jag var själv ingen begåvning med klubba och puck 
under skolåren och på Oxelösunds isbanor. 

Vid uppdelande på lag blev jag oupphörligen kvar till 
sist och anvisad en plats i avbytarbåset.

Där blev man ingen ”Lill-Strimma”. Han var omsusad 
back i Tre Kronor på 1960-talet med kolossal speed 
på grillorna. Det hade inte jag. 

Jag åkte mestadels på lädret, som det heter.
Det hade den fördelen att skridskorna mindre ofta 

behövde slipas. Där sparade jag in en slant.

Tillvaron i avbytarbåset var en evig väntan. Det 
hörde till matchbilden att det aldrig var aktuellt med 
några byten. Såvida ingen hastigt tvingades lämna 
matchen för att bege sig hem och äta.

Det öppnade för ett inhopp för mig. Det blev emel-
lertid kortvarigt. Jag försökte på stapplande ben vispa 
till pucken med klubban och blev istället utvisad för 
tripping. Självsvåldig domare var det andra lagets själv-
utnämnde stjärna som jag råkat fälla: ”Två minuter!”, 
gormade han.

Det fick dock vara för min del, utvisningsbåset.
Jag knäppte på träskydden på skridskorna och stylta-

de hemåt. Även en hockeybuse måste äta.

Jag fick vid ett tillfälle hockeydamasker i julklapp. 
Det stod inte med på min önskelista. Det gjorde däre-
mot en Tandbergs rullbandspelare.

Jultomtens vägar äro ibland outgrundliga.
Den överraskande julklappen höjde min status vid is-

banan på Frösängs gärde. Jag gick direkt från ständig 
avbytare till en plats i förstakedjan. 

Glömd var min ostadiga skridskoåkning.
Damaskerna var svarta med breda gula ränder, 

samma klubbfärger som Skellefteå AIK, visste en 
inflyttad kamrat från Västerbotten att berätta. Vad han 
tyckte och sa lyssnade vi 
andra på.

Han hade trots allt en vit 
Spaps-hjälm.

Vi i böket bar stickade 
toppluvor. Det gav inget 
skydd för huvudet men 
värmde gott om öronen.

Dessvärre var långstrum-
porna ifråga i seniorstorlek 
och jag en pinnig parvel i 
pojkstorlek.

Jag hann knappt beträda 
rinken innan damaskerna 
snöpligt nog hasat ned runt 
knäna.

Vad hjälpte det då att det 
var Skellefteå AIK:s färger. 
Inte mycket. Inte ett enda 
dugg faktiskt.

Den tragiska händelsen 
borde ha ett eget kapitel i 
”Handbok i föräldrarskap” 
under rubriken: 

Frångå aldrig önskemålen 
på en önskelista.
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Sara är 39 år och uppvuxen i Stig-
tomta. Idag bor hon med sin familj på 
Ista Nedergård som ligger i närheten av 
Svalsta. Valet att utbilda sig till sjukskö-
terska var inte helt givet, berättar hon.
– Efter studenten flyttade jag utomlands 
och kom hem år 2008 utan några 
egentliga planer. När min syster bestäm-
de sig för att börja plugga till sjukskö-
terska tänkte jag att jag också kunde 
söka till samma utbildning. Jag tänkte 
att det var ett stabilt yrke där det alltid 
kommer att finnas jobb. Även om valet 
till en början var lite slumpartat så är jag 
väldigt nöjd med det idag!

– Till att börja med efter utbildning-
en fick jag anställning inom regio-
nen, vilket är det vanligaste när man är 
nyutexaminerad. Först 
jobbade jag på kirurgen, 
sedan bytte jag inriktning 
och arbetade inom psy-
kiatrin. Där fann jag min 
plats inom den traditio-
nella sjukvården, jag tycker att psykiatri 
är väldigt intressant och givande att ar-
beta inom, säger Sara.

Efter att ha jobbat några år blev hon 
inspirerad till nya vägval inom karriä-
ren – som egenföretagare på deltid.
– Det började egentligen med att jag 
själv gick som kund och gjorde micro-
blading, en typ av kosmetisk tatuering 
av ögonbrynen. Efter att ha gjort det 
under flera års tid fördjupades mitt 
intresse och jag valde att också utbilda 
mig inom det för omkring två år sedan 
– vilket var starten på mitt egenföreta-
gande inom skönhet och hälsa! Jag har 
valt att kalla mitt företag ”Lyx på landet” 
då jag har ett behandlingsrum hemma 
på gården där jag tar emot mina kunder, 
berättar Sara och fortsätter;

– Tidigare i år vidareutbildade jag 
mig även inom injektionsbehand-

lingar, alltså botox 
och fillers av olika slag. 
Jag tycker att det finns 
många intressanta 
aspekter inom det, 
förutom att vara en ren 

skönhetsbehandling så är det många 
som väljer att ta botox mot till exempel 
migrän och spänningshuvudvärk. I år 

” ... ett stabilt yrke 
där det alltid kommer 

att finnas jobb ”

Var du än vänder dig inom vården så finns där en sjuksköterska 
redo att ta hand om dig. En person med omvårdnad som expert-
område. Behovet av duktiga sjuksköterskor är stort, och det spås 
bli allt större. För den som utbildar sig till sjuksköterska finns en 

trygghet i att veta att det alltid kommer finnas arbete – och dessut-
om finns det nästintill oändligt många val vad gäller arbetsformer, 

arbetsgivare och utvecklingsmöjligheter. Magazinet har fått en prat-
stund med Sara Sandström Framnes, en av de sjuksköterskor som 

valt en lite annorlunda karriärväg efter utbildningen.

Fortsättning på nästa sida

Sara Sandström Framnes är legitimerad sjuksköterska och egenföretagare. Efter 
att först ha arbetat inom den traditionella vården valde Sara att till viss del byta inriktning 
och arbeta både i egen regi och som anställd hos privata aktörer med olika roller. Vid sidan 
av karriären föder Sara också upp hästar och katter i liten skala på hobbynivå hemma på 
gården i Kiladalen. Här på bilden med den första egna uppfödningen ”Ingrid den första”. 

”Som sjuksköter-
ska har du många 

valmöjligheter”

Jobb & utbildning

kom dessutom en ny lag som säger 
att man måste ha en vårdutbildning 
– sjuksköterska, tandsköterska eller 
läkare – för att få göra injektionsbe-
handlingar vilket var bra timing för min 
del eftersom det skapade ett behov av 
legitimerade behandlare på marknaden.

Till en början utförde hon injektions-
behandlingarna på sin egen salong. 
Idag har hon en deltidsanställning på 
en klinik i Trosa och där hon erbjuder 
behandlingar såsom botox och fillers.
– När jag fick anställningen bestämdes 
det att jag av konkurrensskäl inte skulle 
utföra dem i min egen salong samtidigt. 
Jag ser det ändå som positivt i det 
stora hela eftersom anställningen gett 

mig fler möjligheter att utföra och öva 
på behandlingarna, det har varit väldigt 
värdefullt! Sen är det såklart mycket 
trygghet i att ha en anställning i grunden 
och jag har fortfarande möjlighet att 
erbjuda microblading i min egen salong, 
säger Sara.

Idag jobbar hon sextio procent som 
injektionssköterska på kliniken. Utö-
ver det, och den egna verksamheten, har 
hon en fyrtioprocentig anställning hos en 
annan privat aktör. Mycket att göra, med 
andra ord – men enligt Sara är det en 
bra kombination som funkar för henne.
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Sara är 39 år och uppvuxen i Stig-
tomta. Idag bor hon med sin familj på 
Ista Nedergård som ligger i närheten av 
Svalsta. Valet att utbilda sig till sjukskö-
terska var inte helt givet, berättar hon.
– Efter studenten flyttade jag utomlands 
och kom hem år 2008 utan några 
egentliga planer. När min syster bestäm-
de sig för att börja plugga till sjukskö-
terska tänkte jag att jag också kunde 
söka till samma utbildning. Jag tänkte 
att det var ett stabilt yrke där det alltid 
kommer att finnas jobb. Även om valet 
till en början var lite slumpartat så är jag 
väldigt nöjd med det idag!

– Till att börja med efter utbildning-
en fick jag anställning inom regio-
nen, vilket är det vanligaste när man är 
nyutexaminerad. Först 
jobbade jag på kirurgen, 
sedan bytte jag inriktning 
och arbetade inom psy-
kiatrin. Där fann jag min 
plats inom den traditio-
nella sjukvården, jag tycker att psykiatri 
är väldigt intressant och givande att ar-
beta inom, säger Sara.

Efter att ha jobbat några år blev hon 
inspirerad till nya vägval inom karriä-
ren – som egenföretagare på deltid.
– Det började egentligen med att jag 
själv gick som kund och gjorde micro-
blading, en typ av kosmetisk tatuering 
av ögonbrynen. Efter att ha gjort det 
under flera års tid fördjupades mitt 
intresse och jag valde att också utbilda 
mig inom det för omkring två år sedan 
– vilket var starten på mitt egenföreta-
gande inom skönhet och hälsa! Jag har 
valt att kalla mitt företag ”Lyx på landet” 
då jag har ett behandlingsrum hemma 
på gården där jag tar emot mina kunder, 
berättar Sara och fortsätter;

– Tidigare i år vidareutbildade jag 
mig även inom injektionsbehand-

lingar, alltså botox 
och fillers av olika slag. 
Jag tycker att det finns 
många intressanta 
aspekter inom det, 
förutom att vara en ren 

skönhetsbehandling så är det många 
som väljer att ta botox mot till exempel 
migrän och spänningshuvudvärk. I år 

” ... ett stabilt yrke 
där det alltid kommer 

att finnas jobb ”

Var du än vänder dig inom vården så finns där en sjuksköterska 
redo att ta hand om dig. En person med omvårdnad som expert-
område. Behovet av duktiga sjuksköterskor är stort, och det spås 
bli allt större. För den som utbildar sig till sjuksköterska finns en 

trygghet i att veta att det alltid kommer finnas arbete – och dessut-
om finns det nästintill oändligt många val vad gäller arbetsformer, 

arbetsgivare och utvecklingsmöjligheter. Magazinet har fått en prat-
stund med Sara Sandström Framnes, en av de sjuksköterskor som 

valt en lite annorlunda karriärväg efter utbildningen.

Fortsättning på nästa sida

Sara Sandström Framnes är legitimerad sjuksköterska och egenföretagare. Efter 
att först ha arbetat inom den traditionella vården valde Sara att till viss del byta inriktning 
och arbeta både i egen regi och som anställd hos privata aktörer med olika roller. Vid sidan 
av karriären föder Sara också upp hästar och katter i liten skala på hobbynivå hemma på 
gården i Kiladalen. Här på bilden med den första egna uppfödningen ”Ingrid den första”. 
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kom dessutom en ny lag som säger 
att man måste ha en vårdutbildning 
– sjuksköterska, tandsköterska eller 
läkare – för att få göra injektionsbe-
handlingar vilket var bra timing för min 
del eftersom det skapade ett behov av 
legitimerade behandlare på marknaden.

Till en början utförde hon injektions-
behandlingarna på sin egen salong. 
Idag har hon en deltidsanställning på 
en klinik i Trosa och där hon erbjuder 
behandlingar såsom botox och fillers.
– När jag fick anställningen bestämdes 
det att jag av konkurrensskäl inte skulle 
utföra dem i min egen salong samtidigt. 
Jag ser det ändå som positivt i det 
stora hela eftersom anställningen gett 

mig fler möjligheter att utföra och öva 
på behandlingarna, det har varit väldigt 
värdefullt! Sen är det såklart mycket 
trygghet i att ha en anställning i grunden 
och jag har fortfarande möjlighet att 
erbjuda microblading i min egen salong, 
säger Sara.

Idag jobbar hon sextio procent som 
injektionssköterska på kliniken. Utö-
ver det, och den egna verksamheten, har 
hon en fyrtioprocentig anställning hos en 
annan privat aktör. Mycket att göra, med 
andra ord – men enligt Sara är det en 
bra kombination som funkar för henne.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Önskar vi på Veteranpoolen. Vi ses under 2022. 0155-40 04 09 | nykoping@veteranpoolen.se

Vi finns för dig om du behöver hjälp med hushållsnära 
tjänster, snöskottning eller hantverk. 
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Vad är microblading?
Microblading är en typ av kosmetisk tatuering som också kallas taffy eller 3D 
ögonbryn. Till skillnad från vanliga tatueringar så används inte bläck utan ett 
form av semipigment, vilket innebär att färgen bleknar naturligt med tiden och 
behöver fyllas på ungefär en gång per halvår för att effekten ska bibehållas.

Hur går det till?
– Först läggs en bedövningssalva. Därefter kommer jag och kunden i lugn och ro 
överens om form och nyans på brynen. Det är tio-tolv tunna nålar som används, 
och tanken är att det ska se ut som riktiga strån och ge en naturlig och levande 
look. Det är lite utav ett hantverk – det går att använda maskiner men jag väljer 
att arbeta för hand då jag tycker att det ger ett bättre resultat. De flesta känner 
varken smärta eller obehag under behandlingen. Efter första behandlingstillfället 
bör man göra en påfyllning efter cirka en månad, därefter rekommenderar jag 
att man fyller på var sjätte månad, annars upplevs färgen lätt som lite ”dassig”, 
säger Sara Sandström Framnes som driver Lyx på landet utanför Nyköping.

” Under en period 
tidigare i år så 

arbetade jag på ett 
bemanningsföretag 

där jag utförde 
vaccination mot 

Covid-19 ”

FÖRE

EFTER

– Det var en möjlighet som dök upp i 
rätt tid och som också passade väl-
digt bra in i mitt övriga schema, där 
jag är medicinskt ansvarig sjuksköterska 
på fyra olika gruppboenden med psyki-
atrisk inriktning. I den rollen arbetar jag 
både administrativt och rent praktiskt och 
kombinerar jobb hemifrån 
med besök på boendena. 
Jag ser till allt allt fungerar 
som det ska med brukarnas 
mediciner och har samver-
kan med andra vårdkontak-
ter. Det känns bra att fort-
satt ha en fot kvar i den mer 
traditionella vården också, 
så man håller sig uppdate-
rad och inte tappar den bi-
ten helt. Jag ser det också som positivt 
att ha så stor variation i arbetsuppgifter-
na, ingen dag är den andra lik.

Sara startade upp sitt ”Lyx på 
landet” just då pandemin tog fart 
under våren år 2020. 
– Jag har ju inget att jämföra med, så 
jag vet inte hur mycket det har påver-
kat. Men det är klart att jag redan från 
början fick ha lite större överseende 
med avbokningar än normalt, och när 
det var som värst fanns det ju rekom-
mendationer som sa att man skulle 
undvika alla behandlingar som inte var 
nödvändiga av hälsoskäl, så då var det 
givetvis ganska lite att göra i företaget. 
Jag är glad att jag hela tiden haft någon 
form av anställning i grunden, det har 
varit en trygghet, menar Sara som 
berättar för oss att hon också haft en 
annan roll under pandemin.

– Under en period tidigare i år så 
arbetade jag på ett bemanningsfö-
retag där jag utförde vaccination mot 
Covid-19. Bland annat så var jag i Växjö 
två veckor och vaccinerade, samt åkte 
på uppdrag i Eskilstuna och Katrine-
holm. Det var en upplevelse! Jag skulle 
ändå säga att de flesta jag vaccinerade 
var glada och positiva trots allvaret. 

Att ha mycket att göra verkar passa 
Sara. Under samtalets gång kommer det 
också fram att hon har ett stort intresse 
för djur och avel. Hemma på gården finns 
tre egna hästar samt tre inackorderade – 
dessutom katter av raserna maine coon 
och sibirisk katt.
– Jag är hästtjej i grunden, och där finns 
en stor anledning till att vi valde att flytta 
ut på landet. Jag ville ha möjlighet att ha 
hästarna hemma. Sen är jag dessutom 
gift med en norsk föredetta fårbonde, så 
man kan väl säga att vi båda trivs utmärkt 
med gårdslivet, säger Sara och ler.

– Jag avlar också på katterna 
och har tagit föl på mina hästar. 

Jag tycker att avel, och genetik, är 
jätteintressant. Att välja rätt hingst eller 
hane, vad blir bäst? Varje gång när 
det närmar sig födsel kommer det där 
pirret i magen – hur ska det gå, vad blir 
det? Sen är det mycket jobb kring det. 
Kattungarna behöver mycket omsorg de 

första veckorna för att alla 
överhuvudtaget ska klara 
sig, vilket de inte alltid gör. 
Det är sorgligt, men så 
fungerar naturen. Sen är 
det roligt att följa katterna 
hos sina nya ägare och se 
hur de utvecklas.

Vi börjar närma oss slu-
tet på vårt samtal, och vi 

frågar Sara om hon kan rekommendera 
sjuksköterskeyrket till andra.
– Absolut! Det är ett intressant och 
spännande yrke. Det finns säkert många 
som drar sig för att utbilda sig för att 
de har en felaktig bild av vilken typ 
av arbete, och vilka arbetstider och 
anställningar som finns tillgängligt. Man 
behöver inte ha som mål att arbeta 
inom den traditionella vården, om man 
inte vill. Som sjuksköterska har du 
många valmöjligheter!

– Jag rekommenderar dock att 
man, oavsett mål och ambitioner, 
börjar sin karriär inom den traditionella 
vården, på sjukhus eller vårdcentra-
ler. Det ger dig viktig erfarenhet och 
möjlighet att lära från andra, och det 
kommer du ha nytta av under resten 
av din karriär. Så ha lite tålamod, se de 
första yrkesverksamma åren som en 
fortsatt utbildning. Och passa på att leta 
inspiration och suga åt dig allt du kan, 
kanske hittar du en inriktning du inte alls 
tänkt dig innan, säger Sara.

– Fundera också kring vad som 
är viktigt för dig i vardagen. Vilka 
arbetstider passar dig? Vill du helst 
jobba dagtid måndag till fredag, eller är 
du en av dem som trivs med nattjobb?  
Kanske vill du göra som jag och dela 
din tid mellan olika anställningar, eller 
varför inte testa på att vara egenföreta-
gare helt eller delvis? Det kräver såklart 
lite pusslande men skulle kunna vara 
en bra lösning för många. Våga testa, 
säger jag! Tveka inte om du står inför 
ett spännande erbjudande. Man ansva-
rar trots allt för sitt eget liv, inklusive 
drömmar och mål.

Avslutningsvis frågar vi Sara om 
hon har några egna drömmar och 
mål inför framtiden.
– Jag trivs med jobben som jag har nu, 
och ser fram emot att fortsätta utveck-
las inom respektive gren. Det kommer 
så mycket nytt och intressant hela tiden!

Att utbilda sig till sjuksköterska
Utbildningen är tre år (heltidsstudier) och ges på ett stort antal universitet och 
högskolor i Sverige. Faktum är att du kan studera till sjuksköterska i Nyköping 
– då sker föreläsningar och basgruppsträffar på plats på Campus Nyköping.

Efter utbildningen finns det många spännande vägval. Bland annat erbjuder 
Region Sörmland en typ av traineeprogram som riktar sig mot sjuksköterskor 
som är nyutexaminerade eller har arbetat högst ett år. I traineeprogrammet, 
som är en heltidsanställning, är 80 procent kliniskt arbete och 20 procent 
teoretisk utbildning av olika slag. Tanken är att du ska få testa på många 
olika inriktningar och uppgifter i början av din karriär. Du kan också välja att 
vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom inriktningar såsom anestesi, 
äldrevård, distriktssköterska, intensivvård, psykiatri, onkologi med flera.

TIPS! Podcasten ”Sjuksköterskesnack” med Andrea Berg och Johanna 
Bjerkert. En intressant podd för dig som är nyfiken på yrket.
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AYGO FRÅN 144 900 KR               YARIS FRÅN 214 900 KR         YARIS CROSS FRÅN 253 800 KR      COROLLA 5D FRÅN 236 900 KR     COROLLA TOURING FRÅN 246 900 KR

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

Industrigatan 10, 
Nyköping 

0155-21 71 70

C-HR FRÅN 280 900 KR                RAV4 FRÅN 341 900 KR                 CAMRY FRÅN 349 900 KR                  SUPRA FRÅN 682 900 KR       LANDCRUISER FRÅN 659 900 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 
Adress 1, Stadnamn, Postkod
01234 567890 | www.toyotawebsiteaddress.se

ÅF -xxxx

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

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

HILUX FRÅN 379 875 KR             PROACE CITY FRÅN 187 375 KR      PROACE VERSO FRÅN 343 625 KR     PROACE FRÅN 256 125KR    PROACE ELECTRIC FRÅN 499 875 KR

God Jul & 
Gott Nytt år

För att se hela vårt utbud, gå in på www.toyotanykoping.se

önskar din Toyotahandlare i Nyköping

Motorcity 1221.indd   1Motorcity 1221.indd   1 2021-12-07   09:352021-12-07   09:35
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Öppettider: Måndag - Fredag 10 - 18 • Lördag 10 - 14
Gumsbackevägen 11, Gumsbacken

HJÄLPVERKSAMHETEN

ÅTERVINNINGEN

Hjälpverksamheten Återvinningen är en ideell förening utan ekonomiskt
vinstintresse. Verksamheten startade 1992 och syftet var att skapa meningsfulla 

uppgifter för personer som stod långt från arbetsmarknaden. I dag bedrivs 
verksamheten i Motala, Linköping, Norrköping och Nyköping.

Hjälporganisationen Återvinningen Secondhand            atervinningennykoping

www.atervinningen.se

Vi har de miljövänligaste 

julklapparna!

God Jul och Gott Nytt År 

önskar vi alla våra kunder! 
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Kryssa med Magazinet. Vi vill ha din lösning senast onsdag 29 december. Skicka lösningen till tobbe@media-mix.nu och du har 
chans att vinna två biljetter till Nyårsrevyn i Oxelösund som firar 20 år.  
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Stockholmsvägen 15A, Tystberga • 073-718 82 94
danistrimmeri.weebly.com • groot.danielle@gmail.com

Välkommen att boka tid!

NYÖPPNAT I TYSTBERGA NYÖPPNAT I TYSTBERGA

• Vardagsklipp
• Kloklipp
• Underullsbehandling
• Tandstensbehandling

Danis Magazinet 1121.indd   1Danis Magazinet 1121.indd   1 2021-12-02   11:242021-12-02   11:24

BILJETTER & INFO: WWW.LABERO.SE

NYKÖPING, CULTURUM 
18 FEB, KL 19.00 

KR A LL E NTE R TA I N M E NT & S A N G R É E V E NT PR E S E NTE R A R

0155-21 90 51 • 070-310 18 28 • Norrköpingsvägen 2, Nyköping0155-21 90 51 • 070-310 18 28 • Norrköpingsvägen 2, Nyköping

Bilverkstad 
0723-66 60 11 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Bilverkstad 
0723-66 60 11 0723-66 60 11 
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Amaryllis hör säsongen till - gärna som snittblomma. 
Om du har svårt att hitta en vas som passar till den höga 

stjälken kommer ett litet tips: våga snitta av den. 
Blomningen är lika härlig oavsett!

JULENS DROTTNING

VÄXTGLÄDJE NÄRA DIG
För öppettider och vägbeskrivning: www.blomsterlandet.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 26/12 2021. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

3 för 99.-
SNITTAMARYLLIS
Ord. pris 49,90/st
Köp till snittgrönt.
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E L I N S TA L L AT I O N E R  •  S O LC E L L E R  •  VÄ R M E P U M PA R

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

Pris från

34.990:-

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

Gråvatten-
renare från

11.879:-

www.cinderellaeco.se

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

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

Snart tänder vi juleljusen.

Ta det lugnt och stressa inte med julklappsinköpen.

Vår personal hjälper dig mer än gärna.

Unna dig något gott på våra mysiga

restauranger & caféer mellan shoppingturerna.

Tänk på att hålla avstånd!

Jul på Västerport

axetochvasterport.sevasterportvasterport

s

stansesvi
pa

Välkommen hem till Västerport
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Jag heter Helén men kallas oftast 
för Helle Belle. Jag älskar yoga och 
ayurveda som är en stor del i mitt liv 
och vardag. Inte så konstigt kanske… 
Jag är ju yogalärare med ayurvedisk in-
riktning. Det är inte bara mitt 
jobb – det är även min livsstil! 
Ayurveda betyder kunskap 
om livet och där ingår även 
yoga och meditation som 
en viktig del. Ayurveda sägs 
vara en av världens äldsta lä-
kekonster som tar hänsyn till hela männ-
iskan fysiskt, mental och själsligt.

Att jag kom in på yoga och ayur-
veda var tack vare att jag hade varit 
sjukskriven för utmattningsdepression 
en längre tid och behövde komma tillba-
ka till livet med en omstart i mitt liv. Och 
det var då jag fann yoga och ayurveda. 
Jag anmälde mig till en tvåårig yogalä-

rarutbildning för tjugo år sedan och då 
ingick en modul med ayurveda eftersom 
de hänger ihop – de är som syskon. 
När jag hade hållit på som yogalärare 
en tid växte mitt intresse för ayurveda. 

År 2015 åkte jag till Kerala 
i Inden på en ayurvedisk två 
veckors retreat hos en känd 
ayurveda praktiker. Efter det 
blev mitt intresse ännu större. 
Jag hade länge haft problem 
med uppsvullen mage så fort 

jag åt något och ville verkligen göra 
något åt det på djupet.

Några år senare bokade jag in mig 
för att göra en panchakarma-
behandling, som är en renings- och 
föryngringsbehandling, på Ayurveda 
Akademin utanför Stockholm. Det var 
en fantastisk känsla! Efter den veckan 
bestämde jag mig för att utbilda mig till 
ayurvedisk hälsorådgivare, jag hade i 
många år gått och tänkt på att jag vill 
gå den utbildningen.

Ayurveda bygger på de fem ele-
menten Luft, Rymd, Eld, Vatten och 
Jord. Allt i universum – du och jag, träd, 
växter, maten vi äter – är uppbyggt 
av de fem elementen. Vi är alla unika 
individer med speciella utmärkande 
egenskaper och sammansättning av de 
fem elementen som manifesteras i tre 
doshor – Vata, Pitta och Kapha, som 
är olika energiprinciper. Vi har alla tre 
doshorna i oss, men det är olika mycket 
vad som dominerar från person till 
person. Vata har egenskaper som lätt, 
torr, kall, rörlig (oregelbunden), skrovlig, 
snabb. Pitta egenskaper är varm, het, 
lätt, lite oregelbunden, lite oljig, skarp 
och intensiv. Slutligen Kapha, vars egen-
skaper är tung, oljig, långsam, kall, trög.

” Det är inte bara 
mitt jobb - det är 
även min livsstil! ”

Ayurveda är en typ av indisk läkekonst med anor från minst 
5000 före Kristus. Det betyder bokstavligt talat kunskap om li-

vet – "ayus" betyder liv och "veda" betyder kunskap på sanskrit. 
Fokus ligger på att bygga en balanserad kropp med hjälp av de tre 
grundpelarna kost, sömn och livsstil. Magazinet har bett den lokala 

yogaprofilen Helén Gryth berätta mer om ayurvedas läror 
och dess positiva effekter på våra moderna liv.

Fortsättning på nästa sida

Ayurveda
- urgamla traditioner med modern nytta

TEXT & RECEPT: HELÉN GRYTH

Helén Gryth, yogalärare och ayurvedisk hälsoråd-
givare. Mer inspiration från Helén kring yoga och ayur-
veda finns på Instagram under profilen yogahellebelle.

Fem ayurvediska tipsFem ayurvediska tips
FÖR ATT BOOSTA IMMUNFÖRSVARET  PÅ VINTERN

1. Ät varm vällagad mat till alla måltider, frukost lunch och middag. 
Använd många olika kryddor och ghee. Genom att använda många kryddor när du 
lagar mat så hjälper du kroppen att smälta maten. Använd ingefära, vitlök, svart-
peppar och gurkmeja som är extra bra för immunförsvaret. För att balansera ma-
gen så använd gärna kryddor som spiskummin, fänkål, timjan och mald koriander.

2. Drick varmt vatten mellan måltiderna. Ha gärna en termos med hett vatten 
som du dricker av under dagen. Börja morgonen med att dricka en mugg kokt 
varmt vatten med en tesked honung, citron och ingefära. Tänk på att inte blanda i 
honungen förrän vattnet har svalnat till högst 40 grader, annars förstörs honungens 
fina egenskaper. Denna enkla morgondryck stimulerar agni (förbränningen) och renar 
mage och tarm. Drick på tom mage och vänta med att äta något minst 10 minuter. 

3. Håll dig varm! Det är en grundregel för att hålla hela kroppen och immunför-
svaret i balans under den kalla vinterperioden. Klä dig varmt, speciellt runt mage 
och rygg (här sitter ju hela matsmältningen) och glöm inte mössa och vantar.

4. Massera hela kroppen med mognad sesamolja, detta ska göras INNAN 
du hoppar in i duschen för bästa effekt. Läs mer om sesamolja på nästa sida.

5. Ta varma bad, gärna med någon eterisk olja som du gillar.
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Doshorna kan komma i obalans av 
flera anledningar. Bland annat stress, 
opassande mat, medicin och droger, för 
lite eller mycket motion, för lite återhämt-
ning och vila, liksom osunda relationer 
tankar och känslor. Vad som händer oss 
är ingen slump, det finns en orsak och 
verkan. Det blir lättare att förstå när vi lär 
känna vår kroppstyp.

Ayurveda vilar på tre grund-
pelare, kost, sömn och livs-
stil. Matsmältningen är grunden 
till vår hälsa. Om matsmältning-
en inte fungera så bra så ökar risken för 
obalanser och att det skapas AMA av ma-
ten istället för näring. AMA är osmält föda 
– slaggprodukter, en blockerande kall och 
klibbig substans som täpper igen kroppens 
kanaler så att näringen inte kan föras ut i 
kroppen. Om du inte kan tillgodogöra dig 
näringen från det du äter så påverkar det 
din hälsa i längden. Det spelar ju ingen roll 
hur nyttig maten är om kroppen ändå inte 
kan tillgodo göra sig näringen, eller hur?

Sesamolja – en riktig dunderolja! 
Enlig Ayurveda så är sesamolja den 
enda oljan som kan tränga igenom alla 
hudlager, därför är den en viktig del av 
vardagen. Att oljan är mognad innebär 
att den är upphettad till över 100 
grader vilket ger oljan ännu större effekt 
och kan tränga in genom huden. Jag 

10 Ayurvediska budord 10 Ayurvediska budord 
FÖR MATSMÄLTNINGEN

Kitchari – lättsmält mungbönsgrytaKitchari – lättsmält mungbönsgryta

Mungbönskitchari är näringsrikt och balanserar alla doshor samt är väldigt snäll mot 
magen, särskilt om du använder linserna. Toppen när du vill rena mage och tarm!

1. Ät den största måltiden mellan kl 10 
och 14 på dagen, när matsmältningsel-
den är som starkast. 

2. Ät inte middag efter kl. 18, då mat-
smältningen saktar ner på kvällen.

3. Ät som regel varm och tillagad mat. 
Undvik rester på grund av näringsinne-
hållet.

4. Ät när du är hungrig och drick när du 
är törstig. Sluta äta strax innan du blivit 
hundra procent mätt. Ge matsmältnings-

rörelserna utrymme. Om du äter innan 
du blivit hungrig stör du matsmältningen 
från föregående måltid.

5. Njut av maten med alla sinnen. 

6. Tugga maten noga, tjugo-trettio tuggor.

7. Drick små klunkar varmt vatten mellan 
tuggorna, det stimulerar förbränningen.

8. Ät inte för snabbt – men inte heller 
för långsamt. Agni (förbränningselden) 
är aktiv i omkring tjugo minuter.

9. Vila gärna en stund efter maten. 

10. Ta en promenad.

Ingredienser till 2 portioner
0,75 dl mungbönslinser eller 
mungbönor (jag rek. mungbönslinser) 
0,5 dl basmatiris
3 dl vatten
Hackade valfria grönsaker 
1 msk ghee (klarnat och silat smör)

1 tsk spiskumminfrön
0,5 tsk fänkålsfrö
0,5 tsk mald koriander
0,5 tsk mald spiskummin
0,5 tsk mald ingefära
0,25 tsk gurkmeja
0,5 tsk salt 

Gör så här: Skölj och blötlägg mungbönslinser och basmatiris i hett vatten cirka 
30 minuter. Använder du mungbönor så blötlägg dem över natten häll sedan bort 
blötläggningsvattnet och skölj ordentligt några gånger. Hacka grönsakerna. Fräs 
fänkålsfrö och spiskummin någon minut i ghee. Tillsätt linserna och riset, fräs någon 
minut till under omrörning. Häll på vattnet och låt småkoka på låg temperatur i 20 
minuter. Antingen kan du tillsätta grönsaker, rör om. Koka upp igen och låt småkoka 
ytterligare 10-15 minuter, tills grönsakerna är mjuka. Eller så kokar du grönsakerna 
på sidan om. Tillsätt de malda kryddorna: koriander, spiskummin, ingefära, 
gurkmeja. Rör om och smaka av med salt.

Pressa gärna lite citron eller limejuice över maten när du lagt upp den på tallriken, 
det förhöjer smaken ytterligare. Vid servering låter du en klick med ghee smälta ner. 

Guldmjölk - superdrycken!
Det här är en undergörande dryck för att mjuka upp stela leder, bra för 
huden och verkar sövande och lugnande.

Börja med att koka ihop en pasta med gurkmeja och vatten så att du enkelt kan 
göra en kopp guldmjölk. Detta gör du med 0,5 dl gurkmeja och 1,5 dl vatten. 
Blanda och låt koka i cirka åtta minuter till en pasta och rör under tiden. Tillsätt 
mer vatten vid behov. Låt svalna och förvara i kylskåp.

Värm mjölk, du kan ta vilken mjölk du vill (jag använder havremjölk) i en kastrull och 
tillsätt 0,5-1tsk av pastan samt 1 tsk ghee, mandelolja eller sesamolja och gärna 

använder mognad sesamolja dagligen 
på HELA kroppen – även till ansiktet den 
kalla årstiden för att motverka att huden 
blir torr av det kalla klimat som vi har 
just nu under perioden oktober-april.

Du kan även använda den för att 
smörja näsborrarna. Det skyddar 

slemhinnorna mot uttorkning 
under den kalla vintern och 
skyddar mot pollenallergi 
under våren. Du kan gurgla 
munnen med sesamoljan, så 
kallad "oil pulling". Det drar ut 

slem, förbättrar munhygienen och kan 
förebygga tandsten. Ta ungefär en mat-
sked olja i munnen och skölj runt. Spotta 
ut oljan i en papperskorg efter cirka tio 
minuter. Undvik att svälja.

Sesamolja är en halvfet härlig olja 
som passar perfekt för egenmassa-
gen. Den renar, balanserar lymfsys-
temet och det endokrina systemet, 
smörjer, mjukar upp muskler, vävnader 
och leder. Mognad sesamolja är en 
kraftfull antioxidant som neutraliserar 
fria radikaler. Den gör också huden vital 
och ungdomlig. Den är naturligt antiviral 
och antiinflammatorisk. Sesamolja är 
även suverän till wok-mat och är en 
allmänt god matolja. Kom ihåg, använd 
inget på huden som du inte skulle kunna 
tänka dig att stoppa i munnen!

lite kardemummakärnor. Värm blandningen långsamt till strax under kokpunkten.
Häll upp i en mugg och rör ner lite honung. Strö över lite kanel om du vill. Bra att 
ta på kvällen för en god natts sömn!

Gurkmeja är en riktig superrot
Det är en rot som är välkänd världen över för sin vackra gula färg och bland annat 
ger curry dess distinkta gula utseende. Roten kommer från samma familj som 
ingefära. Gurkmeja används ofta i inom ayurveda just för dess hälsobringade 
effekter – testa du också!

I gurkmeja finns till exempel ämnet kurkumin som är en kraftig antioxidant, vilket 
har antiinflammatoriska egenskaper. Det finns alltså många fördelar med att 
använda gurkmeja i matlagningen.

” Doshorna kan 
komma i obalans

av flera anlednigar ”
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Brandfilt
459:-

Årets jultallrik kan beställas under hela 
december! Det är ett urval av våra 

julfavoriter och packas i en smart ta-med 
låda. Den kostar 199 kr och är lagom för 

lunch eller lättare kvällsmål. 

Hellmans jultallrik!

2 av husets inlagda sillar; 
Hellmans klassiska inlagda

& krämig senapssill

Ekoägg med hemgjord skagenröra

Kallrökt lax med örtfärskost

Rökt kalkon från Rinkeby med apelsincreme

Eko julskinka från Rinkeby

En bit paj med ädelost och brysselkål 

Sallad med blomkål, 
russin och saffransvinegrätt 

En bit god cheddar 

Hellmans julvört 

Husets skurna pepparkaka 

Beställ på; 
butiken@hellmanskagarden.se 

& hämta på Hellmans. 
Välkommen!

PRESENTER TILL
VINTERNS ALLA 

HÖGTIDER

Baka pizza hemma
med vår pizzasten

& träspade

399:-
ord.pris 459:-

Frotté handdukar
4 olika storlekar!

från 129:-
 Vas curvy

kastanj
10/14/21,5 cm

från 139:-

Ugnsform 34 cm
459:-

 Ugnsform 15 cm
99:-

 

Afternoon tea
389:-

 
 

Tapasbräda 
70x20cm

399:-

Tipp
Tapp

Tipp Tapp..

LIONS SAMLAR IN JULGRANARLIONS SAMLAR IN JULGRANAR
 I OXELÖSUNDS KOMMUN I OXELÖSUNDS KOMMUN

Du behöver bara ange er adress och 
datum. Granen ställer du vid 

tomtgränsen eller utanför porten 
före kl. 10.00 aktuell dag.

Kostnaden är 70 kr som går 
oavkortat ti ll välgörenhet.

Du beställer tjänsten genom 
att  maila eller sms:a ti ll

j.holmgren49@gmail.com
070-5888924

Betala via Swish 
1235031703 (text Gran) 

eller via Bankgiro 
5354-0506  (text Gran).

Vi kommer även i år och 
hämtar era granar. 

Söndag den 9/1 och 16/1
mellan klockan 10.00-14.00.

NYKÖPING/OXELÖSUND

MAGAZINET
Juni 2021

Att leva & verka i möjligheternas region

Nyköping-Oxelösund

Visor Vid Vattnet
välkomnar  

Robert Wells
till Jogersö Havsbad

MAGAZINET
Oktober 2021

Att leva & verka i möjligheternas region

Nyköping-Oxelösund

Nyfiken på
Albin Ivarsson Hamberg

MAGAZINET
Maj 2021Att leva & verka i möjligheternas region

Nyköping-Oxelösund

Nyfiken på
Deborah Williams

MAGAZINET
April 2021

Att leva & verka i möjligheternas region

Nyköping-Oxelösund

Sisters 

of Soul
I väntan på musiken

Vi önskar alla våra läsare, annonsörer 
och samarbetspartners en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!



  

TEXT: ACT/SVENSKA KYRKAN FOTO: JESPER WAHLSTRÖM/IKON

Med reservation för ändringar. 

ANNONS

BRYT EN TRADITION

:  


/ 

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 900 1223

FOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKONFOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON

0155-751 00
nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/nykoping

Julafton
10.00 SAMLING VID KRUBBAN Alla Helgona kyrka
Barnkörerna Happy Voices och Sångfröna medverkar.
10.00 SAMLING VID KRUBBAN S:ta Katarina kyrka
11.00 SAMLING VID KRUBBAN S:t Nicolai kyrka 
Barnkörerna Melody och Blåklockorna medverkar.
11.00 SAMLING VID KRUBBAN Oppebykyrkan
Barnkören Oppe-Poppis medverkar.
12.00 JULBÖN Franciscuskapellet  
17.00 JULBÖN Alla Helgona kyrka
Christine Ankarswärd, solist. 
23.30 JULNATTSMÄSSA Alla Helgona kyrka 
Ensemble ur Allahelgonakören medverkar.
23.30 JULNATTSMÄSSA S:t Nicolai kyrka
Ensemble ur Motettkören och Fru Musica medverkar.

Juldagen
07.00 JULOTTA Svärta kyrka 
Filip Sager, solist. 
11.00 HÖGMÄSSA S:t Nicolai kyrka
Filip Sager, solist. 
   Annandag jul  
10.00 HÖGMÄSSA Alla Helgona kyrka
Andrea Wallenberg, sång.
17.00 MUSIKGUDSTJÄNST Oppebykyrkan
Emma Karlsson, sång.

JulhelgenJulhelgen COVID-restriktioner
Från och med den 1 december 2021 
gäller nya restriktioner för evenemang 
med fler än 100 deltagare. Vid fler än 
100 deltagare krävs att alla kan uppvisa 
ett giltigt vaccinationsbevis. Detta kan 
beställas via e-hälsomyndigheten. Det 
innebär det att vi bara kommer släppa in 
besökare med giltiga vaccinationsbevis 
på söndagsgudstjänster och konserter i 
Alla Helgona kyrka och S:t Nicolai kyrka. 
Samma sak gäller vid större arrang-
emang i de andra kyrkorna i församling-
en. Övrig verksamhet fortgår tillsvidare 
som vanligt. Det kommer att framgå 
tydligt vilka engagemang som berörs av 
de nya restriktionerna i vårt kalendarie 
på vår hemsida samt i vårt programblad  
”Uttryck” som finns att hämta i samt-
liga kyrkor. Det går även att få Uttryck 
hemskickat om du kontaktar försam-
lingsexpeditionen.

OBS!Vid julhelgens gudstjänster krävs att du skall kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis mot 
COVID-19. Undantaget är Julbön i Fransciscuskapellet 12.00 på julafton samt Musikgudstjänst 

i Oppebykyrkan 17.00 på annandagen som INTE INNEFATTAS av dessa restriktioner.

Välkommen till vårens verksamhet!
i Nyköpings församling finns verksamhet för alla åldrar. 
Nedan kan se starttider för ett axplock av våra verksamheter 
som inte kräver någon anmälan. Se samtliga arrangemang 
och verksamheter i kalendariet på vår hemsida. Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/nykoping

Babysång
i Alla Helgona kyrka startar 18 januari
i S:ta Katarina kyrka startar 18 januari

Öppen förskola
i S:t Nicolai startar 21 januari
i Mariagården startar 20 januari
i Oppebykyrkan 21 januari

Gemenskapstäffar
i S:t Nicolai startar 11 januari
i Franciscuskapellet startar 17 januari
i Oppebykyrkan startar 19 januari
i S:ta Katarina kyrka startar 20 januari

och verksamheter i kalendariet på vår hemsida. Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/nykoping

i Alla Helgona kyrka startar 18 januari
i S:ta Katarina kyrka startar 18 januari

i Mariagården startar 20 januari

i S:t Nicolai startar 11 januari
i Franciscuskapellet startar 17 januari
i Oppebykyrkan startar 19 januari
i S:ta Katarina kyrka startar 20 januari

Bryt en tradition!
- ACT Svenska kyrkans julinsamling 2021

Med reservation för ändringar. 

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättig-
heter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, 
ser verkligheten olika ut. Mellan första advent och tret-
tondag jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling - för 
allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans kan vi bryta skad-
liga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och 
våld mot fl ickor. 

Traditioner är invanda seder och bruk, 
språk och värderingar som förs vidare 
från generation till generation. De 
skapar ofta en trygg ram runt våra liv, 
vilket blir extra tydligt i samband med 
advent, jul och lucia. Men det finns 
också traditioner som är skadliga.  Varje 
dag gifts fler än 30 000 flickor bort 
och fler än 10 000 flickor könsstympas. 
Var tredje flicka utsätts för våld under 
sitt liv – bara för att hon är flicka. Dessa 
traditioner måste brytas!

Könsrelaterat våld är ett strukturellt 
problem vars orsaker är mångbott-
nade, men djupt rotade åsikter och 
normer kring kvinnors och flickors roll 
i samhället är ett av grundproblemen. 

Våldet förkommer i alla länder, inom alla 
religioner och i alla samhällsklasser. 

Den globala ekonomiska krisen i 
coronapandemins spår har skapat allt 
större påfrestningar på samhällen och 
individer. Ekonomisk stress kopplad till 
patriarkala strukturer är starkt bidra-
gande orsaker till att våldet mot kvinnor 
och flickor ökat lavinartat under de det 
senaste året.

Religiösa aktörer har ett 
särskilt ansvar
I många länder har människor större 
förtroende för religiösa ledare än för 
politiker och myndigheter. Därför är 
det avgörande att religiösa företräda-

re tar avstånd från orättvisa normer, 
värderingar och traditioner. Act Svens-
ka kyrkan har en unik möjlighet att 
samarbeta med andra religiösa aktörer 
och förändra förtryckande strukturer, 
oavsett om de finns inom kyrkan eller i 
övriga delar av samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor, organi-
sationer och tusentals frivilliga arbetar 

Act Svenska kyrkan för mer rättvisa 
samhällen, där flickor och kvinnor kan 
göra sina egna val i livet. Tillsammans 
kan vi göra skillnad. Din gåva gör det 
möjligt!

Swisha din gåva till jul-
insamlingen: 900 1223

Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara 
för att de är flickor. I flera delar av världen anses flickor 
mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar egna 
identitetshandlingar, vilket innebär att de bland annat 
inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder 
får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar 
de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen 
situation. Rätten att erkännas som person påverkar 
tillgången till alla övriga rättigheter. Act Svenska kyrkan 
stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors 
rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Dessa fem rättigheter är grunden i vårt arbete:

1. RÄTTEN TILL SIN KROPP
Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom 
familjen är exempel på övergrepp som flickor utsätts för. 
Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns 
egendom och deras främsta värde kopplas till reproduktion. 
Tidiga graviditeter kan leda till svåra skador eller till att flick-
or inte kan eller får gå i skolan. Vi arbetar för flickors och 
kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. 

2. RÄTTEN TILL TRYGGHET 
OCH FÖRSÖRJNING
Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och äga mark och 
annan egendom påverkar deras möjlighet att försörja 
sig och ha inflytande på familjens ekonomi. De är ofta 
ansvariga för att ta hand om barn och utföra oavlönat 
hushållsarbete vilket ytterligare begränsar deras möj-

ligheter att utbilda sig eller arbeta utanför hemmet. Vi 
arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och 
social trygghet. 

3. RÄTTEN TILL MAT 
Allt fler människor i världen kan äta sig mätta. Men stora 
grupper får inte del av framstegen och fortfarande är var 
åttonde människa undernärd. Oftast är denna människa 
en flicka eller kvinna. I vissa kulturer är det tradition 
att mammor och systrar äter sist efter det att män och 
bröder har ätit. Vi arbetar för allas rätt till mat.

4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Flickor får sämre vård och omsorg än pojkar, trots att 
de löper högre risk att utsättas för sjukdomar på grund 
av undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. I 
många delar av världen får flickor inte tillgång till sex-
ualupplysning och preventivmedel och kan inte skydda 
sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Mens 
är ofta tabubelagt och skamligt. Genom uppsökande 
hälsoarbete i utsatta områden kan fler flickor ges den 
hälsokunskap och vård de har rätt till. 

5. RÄTTEN TILL UTBILDNING
Fattigdom och traditionella, kulturella och religiösa normer 
bidrar till att många familjer inte prioriterar skolgång för sina 
döttrar. Utbildning kan ge kunskap om rättigheter och ökar 
möjligheterna att kunna navigera i och påverka samhället. 
Vi arbetar för flickors rätt till utbildning för att de ska ha 
möjlighet till egen inkomst och ökad makt över sitt liv.

Fem rättigheter i fokusTraditioner och våld

SvK Nyköping 1221.indd   1SvK Nyköping 1221.indd   1 2021-12-08   14:112021-12-08   14:11

18       NR 11 DECEMBER  2021  MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND  



  

TEXT: ACT/SVENSKA KYRKAN FOTO: JESPER WAHLSTRÖM/IKON

Med reservation för ändringar. 

ANNONS

BRYT EN TRADITION

:  


/ 

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 900 1223

FOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKONFOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON

0155-751 00
nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/nykoping

Julafton
10.00 SAMLING VID KRUBBAN Alla Helgona kyrka
Barnkörerna Happy Voices och Sångfröna medverkar.
10.00 SAMLING VID KRUBBAN S:ta Katarina kyrka
11.00 SAMLING VID KRUBBAN S:t Nicolai kyrka 
Barnkörerna Melody och Blåklockorna medverkar.
11.00 SAMLING VID KRUBBAN Oppebykyrkan
Barnkören Oppe-Poppis medverkar.
12.00 JULBÖN Franciscuskapellet  
17.00 JULBÖN Alla Helgona kyrka
Christine Ankarswärd, solist. 
23.30 JULNATTSMÄSSA Alla Helgona kyrka 
Ensemble ur Allahelgonakören medverkar.
23.30 JULNATTSMÄSSA S:t Nicolai kyrka
Ensemble ur Motettkören och Fru Musica medverkar.

Juldagen
07.00 JULOTTA Svärta kyrka 
Filip Sager, solist. 
11.00 HÖGMÄSSA S:t Nicolai kyrka
Filip Sager, solist. 
   Annandag jul  
10.00 HÖGMÄSSA Alla Helgona kyrka
Andrea Wallenberg, sång.
17.00 MUSIKGUDSTJÄNST Oppebykyrkan
Emma Karlsson, sång.

JulhelgenJulhelgen COVID-restriktioner
Från och med den 1 december 2021 
gäller nya restriktioner för evenemang 
med fler än 100 deltagare. Vid fler än 
100 deltagare krävs att alla kan uppvisa 
ett giltigt vaccinationsbevis. Detta kan 
beställas via e-hälsomyndigheten. Det 
innebär det att vi bara kommer släppa in 
besökare med giltiga vaccinationsbevis 
på söndagsgudstjänster och konserter i 
Alla Helgona kyrka och S:t Nicolai kyrka. 
Samma sak gäller vid större arrang-
emang i de andra kyrkorna i församling-
en. Övrig verksamhet fortgår tillsvidare 
som vanligt. Det kommer att framgå 
tydligt vilka engagemang som berörs av 
de nya restriktionerna i vårt kalendarie 
på vår hemsida samt i vårt programblad  
”Uttryck” som finns att hämta i samt-
liga kyrkor. Det går även att få Uttryck 
hemskickat om du kontaktar försam-
lingsexpeditionen.

OBS!Vid julhelgens gudstjänster krävs att du skall kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis mot 
COVID-19. Undantaget är Julbön i Fransciscuskapellet 12.00 på julafton samt Musikgudstjänst 

i Oppebykyrkan 17.00 på annandagen som INTE INNEFATTAS av dessa restriktioner.

Välkommen till vårens verksamhet!
i Nyköpings församling finns verksamhet för alla åldrar. 
Nedan kan se starttider för ett axplock av våra verksamheter 
som inte kräver någon anmälan. Se samtliga arrangemang 
och verksamheter i kalendariet på vår hemsida. Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/nykoping

Babysång
i Alla Helgona kyrka startar 18 januari
i S:ta Katarina kyrka startar 18 januari

Öppen förskola
i S:t Nicolai startar 21 januari
i Mariagården startar 20 januari
i Oppebykyrkan 21 januari

Gemenskapstäffar
i S:t Nicolai startar 11 januari
i Franciscuskapellet startar 17 januari
i Oppebykyrkan startar 19 januari
i S:ta Katarina kyrka startar 20 januari

och verksamheter i kalendariet på vår hemsida. Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/nykoping

i Alla Helgona kyrka startar 18 januari
i S:ta Katarina kyrka startar 18 januari

i Mariagården startar 20 januari

i S:t Nicolai startar 11 januari
i Franciscuskapellet startar 17 januari
i Oppebykyrkan startar 19 januari
i S:ta Katarina kyrka startar 20 januari

Bryt en tradition!
- ACT Svenska kyrkans julinsamling 2021

Med reservation för ändringar. 

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättig-
heter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, 
ser verkligheten olika ut. Mellan första advent och tret-
tondag jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling - för 
allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans kan vi bryta skad-
liga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och 
våld mot fl ickor. 

Traditioner är invanda seder och bruk, 
språk och värderingar som förs vidare 
från generation till generation. De 
skapar ofta en trygg ram runt våra liv, 
vilket blir extra tydligt i samband med 
advent, jul och lucia. Men det finns 
också traditioner som är skadliga.  Varje 
dag gifts fler än 30 000 flickor bort 
och fler än 10 000 flickor könsstympas. 
Var tredje flicka utsätts för våld under 
sitt liv – bara för att hon är flicka. Dessa 
traditioner måste brytas!

Könsrelaterat våld är ett strukturellt 
problem vars orsaker är mångbott-
nade, men djupt rotade åsikter och 
normer kring kvinnors och flickors roll 
i samhället är ett av grundproblemen. 

Våldet förkommer i alla länder, inom alla 
religioner och i alla samhällsklasser. 

Den globala ekonomiska krisen i 
coronapandemins spår har skapat allt 
större påfrestningar på samhällen och 
individer. Ekonomisk stress kopplad till 
patriarkala strukturer är starkt bidra-
gande orsaker till att våldet mot kvinnor 
och flickor ökat lavinartat under de det 
senaste året.

Religiösa aktörer har ett 
särskilt ansvar
I många länder har människor större 
förtroende för religiösa ledare än för 
politiker och myndigheter. Därför är 
det avgörande att religiösa företräda-

re tar avstånd från orättvisa normer, 
värderingar och traditioner. Act Svens-
ka kyrkan har en unik möjlighet att 
samarbeta med andra religiösa aktörer 
och förändra förtryckande strukturer, 
oavsett om de finns inom kyrkan eller i 
övriga delar av samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor, organi-
sationer och tusentals frivilliga arbetar 

Act Svenska kyrkan för mer rättvisa 
samhällen, där flickor och kvinnor kan 
göra sina egna val i livet. Tillsammans 
kan vi göra skillnad. Din gåva gör det 
möjligt!

Swisha din gåva till jul-
insamlingen: 900 1223

Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara 
för att de är flickor. I flera delar av världen anses flickor 
mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar egna 
identitetshandlingar, vilket innebär att de bland annat 
inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder 
får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar 
de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen 
situation. Rätten att erkännas som person påverkar 
tillgången till alla övriga rättigheter. Act Svenska kyrkan 
stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors 
rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Dessa fem rättigheter är grunden i vårt arbete:

1. RÄTTEN TILL SIN KROPP
Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom 
familjen är exempel på övergrepp som flickor utsätts för. 
Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns 
egendom och deras främsta värde kopplas till reproduktion. 
Tidiga graviditeter kan leda till svåra skador eller till att flick-
or inte kan eller får gå i skolan. Vi arbetar för flickors och 
kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. 

2. RÄTTEN TILL TRYGGHET 
OCH FÖRSÖRJNING
Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och äga mark och 
annan egendom påverkar deras möjlighet att försörja 
sig och ha inflytande på familjens ekonomi. De är ofta 
ansvariga för att ta hand om barn och utföra oavlönat 
hushållsarbete vilket ytterligare begränsar deras möj-

ligheter att utbilda sig eller arbeta utanför hemmet. Vi 
arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och 
social trygghet. 

3. RÄTTEN TILL MAT 
Allt fler människor i världen kan äta sig mätta. Men stora 
grupper får inte del av framstegen och fortfarande är var 
åttonde människa undernärd. Oftast är denna människa 
en flicka eller kvinna. I vissa kulturer är det tradition 
att mammor och systrar äter sist efter det att män och 
bröder har ätit. Vi arbetar för allas rätt till mat.

4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Flickor får sämre vård och omsorg än pojkar, trots att 
de löper högre risk att utsättas för sjukdomar på grund 
av undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. I 
många delar av världen får flickor inte tillgång till sex-
ualupplysning och preventivmedel och kan inte skydda 
sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Mens 
är ofta tabubelagt och skamligt. Genom uppsökande 
hälsoarbete i utsatta områden kan fler flickor ges den 
hälsokunskap och vård de har rätt till. 

5. RÄTTEN TILL UTBILDNING
Fattigdom och traditionella, kulturella och religiösa normer 
bidrar till att många familjer inte prioriterar skolgång för sina 
döttrar. Utbildning kan ge kunskap om rättigheter och ökar 
möjligheterna att kunna navigera i och påverka samhället. 
Vi arbetar för flickors rätt till utbildning för att de ska ha 
möjlighet till egen inkomst och ökad makt över sitt liv.

Fem rättigheter i fokusTraditioner och våld
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Nu laddar Caxton Njuki för att bli

Världens bästa mentor

Caxton Njuki kom till Sverige 
som flykting vid fem års 
ålder. Tennisen blev tidigt 
en stor del av hans liv.
- Jag arbetade i olika tennis-
klubbar och tänkte mig nog en 
framtid som tennistränare och 
coach, minns Caxton.

Ynglingen visade sig ha 
ett sällsynt driv och en-
gagemang i sin roll i olika 
klubbar.
- Varför startar du inte eget 
företag, fick jag höra allt oftare. 
Det skulle passa dig perfekt.

2009 bestämde sig Caxton,
han skulle pröva sina vingar och 
starta ett företag.   
- Jag visste att det var mycket formella saker 
som måste fixas och kontaktade skatteverket. 
Fick en massa papper att fylla i. Förstod ingen-
ting, tyckte det var jobbigt, slängde alla papper 
i en papperskorg och gav upp tanken på att bli 
företagare.

Efter ytterligare ett försök något år senare 
var Caxton nära att ge upp. Av en slump 
läste han en annons från Nyföretagar-
centrum om ”kostnadsfri rådgivning för 
dig som vill starta eget”.
- Jag ringde direkt och fick frågan om jag kunde 
komma dagen därpå. Det skulle visa sig bli min 
smala lycka. Kurser i marknadsföring, ekonomi 
och olika försäkringar gjorde att jag fick allt 
bättre koll på vad företagandet innebar. Efter 
kurserna fick jag ett diplom som stärkte min 
självkänsla och mitt självförtroende.

Efter genomförda kurser gick Caxton in i 
ett mentorprogram.
- Catarina Hagstrand blev min mentor och hon 
lärde mig mycket. Att skriva avtal med kunder, 
att hitta en struktur före, under och efter ett 
uppdrag och att lära sig ta betalt för sina tjän-
ster, för att ta några exempel. Dessutom bjöd 
hon in mig i sitt nätverk, jag fick en möjlighet att 
komma in i ”finrummet”.

Han vann priset som årets mentor i Sverige och delade förstaplatsen som årets mentor i Europa. I januari väntar en världsfinal. 
Det har gått bra för Caxton Njuki i sin roll som mentor åt Jessika Sillanpää i Nyföretagarcentrums regi.

Nyföretagarcentrum slussade in Caxton i 
företagarvärlden. Ganska snart bestämde 
han sig för att själv bli mentor.
-  Jag fick mitt första mentoruppdrag 2011. 
Var tacksam för hjälpen jag fått och ville gärna 
ge tillbaka något, då jag lärt mig hur viktigt det 
var att ha en mentor. 

Nu har Caxton tio års erfarenhet som men-
tor, jag frågar vilka egenskaper en riktigt 
bra mentor ska ha.
- Engagemang och närvaro. Man ska när 
som helst kunna höra av sig till sin mentor.
- Ställ tuffa frågor på ett kärleksfullt sätt. 
Värj inte för att vara lite obekväm ibland.
- Bjud på ditt nätverk, öppna dörrar för att 
skapa nya kontakter.

Caxton har valt att på olika sätt arbeta 
för att fler unga ska våga ta steget till ett 
företagande.
- Jag sitter i Ung företagsamhets styrelse och 
är även rådgivare för att hjälpa nästa generation 
entreprenörer. 

I rollen som mentor åt Jessika Sillanpää 
har han nu alltså vunnit både nationell och 
internationell framgång.
- Jessika är fantastiskt duktig, hon har tagit in 
och omsatt tips och idéer i sin verksamhet på 
ett föredömligt sätt.

Framgångarna har rönt stor 
uppskattning lokalt. 
- Lite sämre nationellt, kan 
jag tycka, säger Caxton. Jag 
brinner för att lyfta människor 
med invandrarbakgrund inom 
företagarvärlden. Vi behöver 
goda förebilder att visa upp 
för att inspirera kommande 
generationer. Alla kan lyckas 
trots dåliga förutsättningar 
i botten. Jag tog tillvara de 
chanser jag fick, något som 
självklart är viktigt oavsett om 
man har invandrarbakgrund 
eller är född i Sverige.

Ingen kan ta miste på att 
Caxton älskar sitt Oxelösund. Här hittade 
han tidigt sin trygghet och här har han vuxit 
upp.
- Oxelösund har stor plats i mitt hjärta. Under 
min uppväxt i Oxelösund träffade jag på olika 
personer som jag känner stor tacksamhet inför. 
Mina lärare på Breviksskolan som stöttade mig 
i min satsning på tennisen, trots att det delvis 
gick ut över skolarbetet. Fotbollstiden i OIK 
minns jag också med glädje och kärlek. 
Med flera ideellt arbetande ledare som ska 
känna att de har stor del i min framgång.
Träffade ”Stickan” Kjellberg här om dagen, 
ett bra exempel på en sådan ledare. 

På bilden ovan ser ni Caxton tillsammans 
med Jessica Sillanpää efter att han mottog 
priset som årets mentor i Sverige.
- Vi väntar på riktlinjer inför finalen och laddar för 
fullt, vår målsättning är att bli topp tre i världen, 
avslutar Caxton Njuki.

Ett samtal med Caxton Njuki innebär 
att man ofta avslutar med ett leende på 
läpparna. Caxton sprider mycket positiv 
energi, kanske den viktigaste egenskapen 
för en duktig mentor. Vi får se hur långt det 
räcker i världsfinalen i januari. Underteck-
nad och säkert hela Oxelösund håller alla 
tummar vi har för att det ska gå bra.

TEXT: TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO: NYFÖRETAGARCENTRUM
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”Mitt första möte med Caxton skedde i Nyköping, 
tennishallen Rosvalla på vår första  mentorträff. 
En riktigt energikick, killen hade tusen idéer om vad 
han ville göra Caxton jobbade hårt och entusiastiskt 
min uppgift var att hålla honom på banan och foku-
sera på sin affärsplan. Caxton är en supergenerös 
och härlig person med glimten i ögat som jag är 
stolt över att ha som vän”. 

Catarina Hagstrand

”Caxton har med sin energi givit värdefullt stöd till många 
genom åren som mentor. Caxton är unik genom att alltid sätta 
upp nya mål och genom det skapa sin egen framtid. Han har 
starkt bidragit till att lyfta nyföretagandet inte bara i våra 
kommuner utan i hela Sverige genom sitt engagemang under 
nationella event inom Nyföretagarcentrum. Många utländska 
besökare som varit hon oss på studiebesök har åkt hem med 
insikter som ´inget är omöjligt´ och ´lev din dröm´!

Jag är otroligt tacksam över att under så många år haft 
Caxton som en ständig inspirationskälla”!

Birgit Båvner

FOTO: LINDA NILSSON



22     NR 11 DECEMBER  2021  MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND  

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.

YTTERDÖRR 
PÅ KÖPET!

36  
månader 
räntefritt

*

*

** Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Fönster för 
svenska förhållanden.

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

Snowfood
- kokbok från Oxelösundssonen Lindor Wink

Lindor Wink har representerat 
Sverige på anrika matlagningstäv-
lingar världen över och jobbat med 
några av Sveriges bästa kockar. 
Nu släpper han boken SNOWFOOD 
tillsammans med Gawell Förlag, 
något som gett honom möjlighet 
att kombinera två stora passioner 
– mat och skidåkning.

Berätta om idén bakom bokens tema. 
Varför blev det just SNOWFOOD?
– Förlaget jag gjort boken med har tidigare 
gjort böcker med andra outdoors teman, 
så som trailrunning, cykling, yoga. Nu var 
det dags för skidor och då kom frågan till 
mig. Självklart blev svaret ja. Och för att 
få ihop kopplingen så valde jag att göra 
tolkningar på mäträtter med lite egen twist 
från skidländer från Europa såsom Italien, 
Frankrike, Österrike, Schweiz och såklart 
Sverige. Men även några andra.

Hur har arbetet med boken varit? 
– Arbetet blev en helt ny resa. Maten blev 
såklart den enkla delen, medan all text 
blev något helt nytt och något som kän-
des svårt, roligt men framförallt lärorikt. 
Det bästa var helt klart när jag fick hålla 
boken fysiskt här i mitten på november, 
då förstod jag värdet av att få ha gjort en 
egna bok. Värst vet jag inte, men kanske 
att vi fått pussla lite mer än vad vi tänkte 
från början på grund av pandemin. Då 
tanken var att åka runt i Europa mer. 
Eller möjligtvis när alla recepten skulle 
förvandlas från recept passerade på våg 
till mått och volym. Då fick jag bakläxa.

Du kommer ursprungligen från Oxe-
lösund och utbildade dig vid Restau-

Mörk chokladkräm med rommarinerade bär 
från "SNOWFOOD - kokbok för hungriga skidåkare" av Lindor Wink

Som en chokladpralin fast serverad i glas! Denna ljuvligt lena chokladkräm att njuta efter 
middagen gör att kvällen får ett perfekt avslut. Det går utmärkt att använda frysta bär - gör 
gärna en större mängd när du ändå håller på då de blir godare ju längre de står.

Chokladkräm 4 port
2 dl mjölk
2 dl grädde
5 äggulor
3 msk strösocker
180 g mörk choklad

1. Koka upp mjölk och grädde och ta 
sedan bort från värmen.
2. Vispa äggulor och socker fluffigt 
och vänd ner i mjölkblandningen.
3. Sjud smeten på medelhög värme 
under konstant vispning till 83-84 
grader.
4. Hacka chokladen. Häll smeten över 
chokladen och rör om så det smälter.
5. Portionera upp i glas eller skålar 
och ställ i kylen i ett dygn. 

Marinerade bär 4 port
1 vaniljstång
2 dl strösocker
200 g blandade bär
2 dl mörk rom

1. Dela vaniljstången och skrapa ur 
fröna. Blanda fröna med sockret.
2. Varva bär och socker i en glasburk. 
Häll på rom så att det täcker. Förvara 
i kyl minst ett dygn.

Servera chokladkrämen med de 
marinerade bären och en klick ny-
vispad grädde. Smaklig dessert!

Perfekt
Perfekt

till nyår!
till nyår!

rangskolan i Nyköping. Hur ser din 
relation till Oxelösund ut numera?
– Stämmer, det är i Oxelösund jag har 
fått grunden till mitt mat- och skidintres-
se. Numera bor jag i Stockholm, men 
gör så gott jag kan för att komma ner 
och hälsa på familj och vänner även om 
schemat inte alltid samarbetar.

Vad jobbar du med idag?
– Förutom boken så driver jag mitt företag 
som riktar in sig på catering, event och 
konsulting. Driver även 2 två kök i food-
courterna k25 och ringen/Teater gallerian 
i Stockholm. Utöver det jobbar jag ibland 
som privatkock åt ett par familjer.

Finns det planer på fler kokböcker?
– Just nu finns finns det inga planer på 
en kokbok nummer två. Känslan för 
stunden är att jag vill få ut denna bok 
till så många som möjligt då jag tycker 
den speglar den enkla goda maten till-
sammans med flera faktorer som bidrar 
till vad det fina med mat är, samtidigt 
som den speglar mina två intressen på 
ett trevligt sätt. Mat ska kännas roligt 
och trevligt och det tycker jag jag redan 
förmedlat med SNOWFOOD.

Slutligen, vi närmar oss jul. Har du 
någon personlig favorit på julbor-
det? Något jultips till våra läsare?
– Den frågan är svår, finns ju så mkt att 
välja mellan. Men sillen ligger högt på 
listan tillsammans med röd och brun-
kålen. Tips: Är du ansvarig för maten 
till jul så laga dina favoriter, det är inte 
nödvändigt att laga allt bara för att!
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Foto: Gawell Förlag/Patrik Engström

SNOWFOOD innehåller drygt sjuttio mat-
rätter att äta före, under och efter skid-
åkning – både sött och salt. Men boken 
passar också fint för vem som helst som 
önskar lite ny inspiration i köket till vintern.
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Snowfood
- kokbok från Oxelösundssonen Lindor Wink

Lindor Wink har representerat 
Sverige på anrika matlagningstäv-
lingar världen över och jobbat med 
några av Sveriges bästa kockar. 
Nu släpper han boken SNOWFOOD 
tillsammans med Gawell Förlag, 
något som gett honom möjlighet 
att kombinera två stora passioner 
– mat och skidåkning.

Berätta om idén bakom bokens tema. 
Varför blev det just SNOWFOOD?
– Förlaget jag gjort boken med har tidigare 
gjort böcker med andra outdoors teman, 
så som trailrunning, cykling, yoga. Nu var 
det dags för skidor och då kom frågan till 
mig. Självklart blev svaret ja. Och för att 
få ihop kopplingen så valde jag att göra 
tolkningar på mäträtter med lite egen twist 
från skidländer från Europa såsom Italien, 
Frankrike, Österrike, Schweiz och såklart 
Sverige. Men även några andra.

Hur har arbetet med boken varit? 
– Arbetet blev en helt ny resa. Maten blev 
såklart den enkla delen, medan all text 
blev något helt nytt och något som kän-
des svårt, roligt men framförallt lärorikt. 
Det bästa var helt klart när jag fick hålla 
boken fysiskt här i mitten på november, 
då förstod jag värdet av att få ha gjort en 
egna bok. Värst vet jag inte, men kanske 
att vi fått pussla lite mer än vad vi tänkte 
från början på grund av pandemin. Då 
tanken var att åka runt i Europa mer. 
Eller möjligtvis när alla recepten skulle 
förvandlas från recept passerade på våg 
till mått och volym. Då fick jag bakläxa.

Du kommer ursprungligen från Oxe-
lösund och utbildade dig vid Restau-

Mörk chokladkräm med rommarinerade bär 
från "SNOWFOOD - kokbok för hungriga skidåkare" av Lindor Wink

Som en chokladpralin fast serverad i glas! Denna ljuvligt lena chokladkräm att njuta efter 
middagen gör att kvällen får ett perfekt avslut. Det går utmärkt att använda frysta bär - gör 
gärna en större mängd när du ändå håller på då de blir godare ju längre de står.

Chokladkräm 4 port
2 dl mjölk
2 dl grädde
5 äggulor
3 msk strösocker
180 g mörk choklad

1. Koka upp mjölk och grädde och ta 
sedan bort från värmen.
2. Vispa äggulor och socker fluffigt 
och vänd ner i mjölkblandningen.
3. Sjud smeten på medelhög värme 
under konstant vispning till 83-84 
grader.
4. Hacka chokladen. Häll smeten över 
chokladen och rör om så det smälter.
5. Portionera upp i glas eller skålar 
och ställ i kylen i ett dygn. 

Marinerade bär 4 port
1 vaniljstång
2 dl strösocker
200 g blandade bär
2 dl mörk rom

1. Dela vaniljstången och skrapa ur 
fröna. Blanda fröna med sockret.
2. Varva bär och socker i en glasburk. 
Häll på rom så att det täcker. Förvara 
i kyl minst ett dygn.

Servera chokladkrämen med de 
marinerade bären och en klick ny-
vispad grädde. Smaklig dessert!

Perfekt
Perfekt

till nyår!
till nyår!

rangskolan i Nyköping. Hur ser din 
relation till Oxelösund ut numera?
– Stämmer, det är i Oxelösund jag har 
fått grunden till mitt mat- och skidintres-
se. Numera bor jag i Stockholm, men 
gör så gott jag kan för att komma ner 
och hälsa på familj och vänner även om 
schemat inte alltid samarbetar.

Vad jobbar du med idag?
– Förutom boken så driver jag mitt företag 
som riktar in sig på catering, event och 
konsulting. Driver även 2 två kök i food-
courterna k25 och ringen/Teater gallerian 
i Stockholm. Utöver det jobbar jag ibland 
som privatkock åt ett par familjer.

Finns det planer på fler kokböcker?
– Just nu finns finns det inga planer på 
en kokbok nummer två. Känslan för 
stunden är att jag vill få ut denna bok 
till så många som möjligt då jag tycker 
den speglar den enkla goda maten till-
sammans med flera faktorer som bidrar 
till vad det fina med mat är, samtidigt 
som den speglar mina två intressen på 
ett trevligt sätt. Mat ska kännas roligt 
och trevligt och det tycker jag jag redan 
förmedlat med SNOWFOOD.

Slutligen, vi närmar oss jul. Har du 
någon personlig favorit på julbor-
det? Något jultips till våra läsare?
– Den frågan är svår, finns ju så mkt att 
välja mellan. Men sillen ligger högt på 
listan tillsammans med röd och brun-
kålen. Tips: Är du ansvarig för maten 
till jul så laga dina favoriter, det är inte 
nödvändigt att laga allt bara för att!
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Foto: Gawell Förlag/Patrik Engström

SNOWFOOD innehåller drygt sjuttio mat-
rätter att äta före, under och efter skid-
åkning – både sött och salt. Men boken 
passar också fint för vem som helst som 
önskar lite ny inspiration i köket till vintern.
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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

Julklappstips!
Presentkort

Jag önskar er alla en 
underbar jul och 
ett Gott Nytt år!

Lenita

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

Vi önskar 
alla våra 

hyresgäster och 
samarbetspartners 
en riktigt God Jul !
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Oxelösunds Företagar Förening
Handel • Tjänster • Besöksnäring

AAnnddeerrssssoonnss 
HHeemmeelleekkttrroonniikk AABB

Glasögonmagasinet
Optikkällaren

OX E LÖ S U N D

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00
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20% för dig som inte är medlem 
Gäller utvalda kosttillskott. Rek. pris 69-329:-

vid köp av 2

Bli medlem 
i dag !

vid köp av 2
Bli medlem

i dag!

Kundklubben

Välkommen ti ll Oxelösund!

Julmingel i Oxelösund!
Tisdag 21 december 18.00-20.00
Stämpelkort fi nns i alla deltagande buti ker. 

Besök minst fem buti ker och handla i minst en buti k.

Då har du chans att  vinna följande
1:a pris

Tomtens stora paket med en julklapp från alla deltagande buti ker.
2-3:e pris

Värdecheckar från Oxelösunds Företagar Förening på 300 kronor.

Deltagande buti ker

Oxelösund
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Ett samarrangemang mellan Oxelösunds kommun 
och Event & Mediamix Torbjörn Dahlström AB

Julklappstips!
Ge bort en musikalupplevelse med John Martin Bengtsson

Torsdag 28 april 2022 i S:t Botvids kyrka 

Läs mer och boka biljetter på visitoxelosund.se

Event & Mediamix
EM

Event & Mediamix
EM

TORBJÖRN DAHLSTRÖM AB

Event & Mediamix
EM

MAGASIN • MÖTEN • MUSIK
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John Martin Bengtsson
- musikalartist med många strängar på sin lyra

John Martin Bengtsson som The Phantom i uppsättningen vid Det Ny Teater i Köpenhamn  Foto: Miklos Szabo. Porträttfoto: Martina Wärenfeldt

I april kommer John Martin Bengtsson till 
Oxelösund och ger sin konsert ”Musikal-
magi” i S:t Botvids kyrka. Tillsammans med 
sin ackompanjatör bjuder han publiken på 
ett urval från sin närmare 30-åriga karriär 
med musikaler som The Phantom of the 
Opera, Les Miserables, West Side Story, 
Hair, Evita med flera i sin artistkappsäck. 

Konsertturnén ”Musikalmagi” låg precis i 
startgroparna när pandemin bröt ut och för som 
så många andra artister har det senaste året 
påverkat John Martin. Med kroppen som instru-
ment har det varit viktigt att hålla rösten igång, 
vilket John Martin inte har haft något problem 
med då hemmet även inrymmer en studio. Och 
att stämbanden håller kan Finlands nationalscen 
i Helsingfors intyga. Nyligen gestaltade han The 
Phantom där, i konserten ”Love Never Dies” 
som är Andrew Lloyd Webbers uppföljare till The 
Phantom of the Opera. 

Nu återupptar John Martin sina turnéplaner 
med ”Musikalmagi” och vi ser fram emot att 
bli den första stad han kommer till med detta 
konsertprogram.
   Tanken är att ge publiken en blandning från de 
musikaler som jag varit med i under min karri-
är. Att genom sången berätta min musikaliska 
historia.

Att rollen som The Phantom lämnat stort 
avtryck hos John Martin är uppenbart när 
han berättar om första gången han gestal-
tade den populära karaktären. Förutom 
rollen som Passarino när musikalen gick på 
Cirkus i Stockholm, var han också ersät-
tare för Peter Jöback och fick göra flera 
uppmärksammade inhopp som huvudrolls-
innehavare. 
   Det var en pojkdröm som gick i uppfyllelse. 
Som 15-åring lyssnade jag på den storslagna 
musiken och tänkte att den där rollen, den vill jag 
göra någon gång. Fantomen är en figur vars öde 
är fantastisk att spela. Den eleganta ytan kontra 
monstret. Rollen är utvecklande för en sångare 
och man får möjlighet att gå djupt in i materialet 
ju mer man spelar den, berättar John Martin. 

Förutom den efterföljande världsturnén 
med The Phantom har John Martin också 
gestaltat sin favoritkaraktär på bland annat 
Det Ny Teater i Köpenhamn. Under våren 
2022 kommer han återigen få sätta på sig 
masken när musikalen sätts upp på Kristi-
anstads teater. För två år sedan tilldelades 
han Växjös kulturpris, något han är både 
stolt och glad över. 
   Det var fantastiskt roligt att få det, särskilt 
som jag inte kommer från Växjö från början. 
Jag är gärna ambassadör för staden som jag 

ser som min hemmaplan. Kulturlivet här är 
mycket aktivt där jag deltar med olika musik-
uppsättningar. Det kändes som ett fint tack att 
tilldelas priset.

Till sommaren väntar en annan drömroll 
där John Martin ska spela huvudrollen 
som Karl Oskar i musikalen Kristina från 
Duvemåla. Att variera sitt musicerande 
mellan större och mindre scener är något 
som John Martin uppskattar. 
   Min publik är bred, säger han. För mig är det 
viktiga att föra fram berättelsen i vackra melo-
dier. Med en mindre publik blir det mer intimt. 
Kontakten och kommunikationen som uppstår 
mellan mig och publiken är obetalbar och det 
görs bäst i mindre format.

För de musikalälskare som inte vill vänta 
till april med att höra John Martins väl-
renommerade klangbredd i S:t Botvids 
kyrka, finns musikstycken och låtar att 
tjuvlyssna till på webben. Ni lär inte bli 
besvikna. 

Du kan läsa mer om konserten ”Musikalmagi” 
på visitoxelosund.se, där kan du också köpa 
biljetter till vårens föreställning. 
Vill du läsa mer om John Martin hittar du info
på www.johnmartinbengtsson.com

_

_

_

_
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-
OX E LÖ S U N D S  F Ö R S A M L I N G

Församlingsexpedition Måndag, tisdag 10-12, torsdag 13-15. Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00, oxelosunds.forsamling@svenskakyrkan.se • www.svenskakyrkan.se/oxelosund
Kyrkogårdsexpedition Vardagar 10-12, 13-14. Kyrkogårdsvägen 4, 0155-29 34 20. • S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk. Välkommen!

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
18/1-21/1 Bön i Frösängs kapell 
18.00 Vi ber tillsammans, för vår stad, 
vårt land, skolan, sjukvården med mera.
22/1 Lovsångsgudstjänst i
S:t Botvids kyrka 18.00. 
Magdalena Fors, Irina Söderberg, 
Maria Rasmussen med flera.

FÖRINTELSENS MINNESDAG: 
KONSERT OCH FÖREDRAG
27/1 S:t Botvids kyrka 18.00 
Stahlhammer Klezmer Classic trio: 
Semmy Stahlhammer, violin, Isabel 
Blommé, cello och Miriam Oldenburg, 
dragspel. Fri entré - Frivillig kollekt.
Låt oss aldrig glömma!

KAFFEDRALEN
Församlingens café är öppet i 
församlingshemmet nästan varje 
onsdag 13.30-15.30 året runt. 
Här finns fika, människor att träffa 
och tidningar att läsa. Start 19/1.

Varannan onsdag är det också ett 
sång-/musikinslag 14.00-15.00. 
Då är både fikat och musiken i kyrkan.
26/1 Uffe Melin 

För de som vill finns även möjlighet att 
få öva svenska tillsammans med andra 
på caféet. Kom och gå som du vill.

Vill du vara med som språkledare? 
Välkommen att höra av dig till Gunilla 
Östberg på telefon 070-784 34 05.
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OXELÖSUNDIN 
RUOTSINSUOMALAINEN 
SEURAKUNTATYÖ

La 25/12 09.00 
Joulukirkko, St Botvid

Ma 17/1 13.00 
Kuoroharjoitukset, St Botvid

Ti 18/1 17.00 
Hartaus, St Botvid

Pe 21/1 15.00-17.00 
Kerhotunnit, seurakuntakoti

Su 23/1 15.00 
Messu, St Botvid

Ti 25/1 17.00 
Ompeluseura, seurakuntakoti

Bilder, tips och inspiration!

ORGELFROSSA 2022:
KONSERT I S:T BOTVIDS 
KYRKA 15/1 16.00
Mathias Kjellgren, orgel 
Erik Rydvall, nyckelharpa
Kristine West, flöjt
Fri entré - Frivillig kollekt
Under 2022 uppmärksammar vi vår 
fina orgel med flera konserter, efter den 
gedigna renovering som gjorts. 

GUDSTJÄNST: STJÄRNFEST
6/1 i S:t Botvids kyrka 11.00 
För hela familjen! Vi pysslar stjärnkikare 
och letar efter Betlehemsstjärnan, 
precis som de vise männen gjorde. Efter 
gudstjänsten får vi besök av Jultomten.
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Gudstjänster • S:t Botvids kyrka
Söndagar serveras just nu enkelt fika på kyrkbacken efter gudstjänsten

 JULENS GUDSTJÄNSTER se ruta på nästa sida

1/1  Nyårsdagen: Musikgudstjänst 16.00 Anna Larsson, Bengt Fridén

2/1  Mässa 11.00 Magdalena Fors och Irina Söderberg

6/1  Gudstjänst: Stjärnfest 11.00 Christopher Denker, Irina Söderberg, 
 Gunilla Östberg och Tessan Cambrant Berg. Se till höger 

9/1  Gudstjänst sammanlyst med Stjärnholm, Livets kapell

16/1  Mässa 11.00 Christopher Denker, Gunilla Östberg, Irina Söderberg

19/1  Morgonmässa 09.00 Magdalena Fors, Irina Söderberg

23/1  Mässa 11.00 Jukka Laari och Maria Rasmussen
 Finsk mässa 15.00 Jukka Laari och Maria Rasmussen

30/1  Mässa 11.00 Christopher Denker och Irina Söderberg

  EKUMENISKA BÖNEVECKAN 18/1-22/1 Se till höger

   Varsågod... smaka gärna!
De flesta av oss skulle nog önska att 
november försvann ur almanackan. 
Men när december kommer är det 
något annat. Då blir mörkret en 
anledning till mys med tända ljus 
och det börjar pysslas i hemmen.

Vi ställer fram adventsljusstakar 
och stjärnor. De som aldrig bakar 
annars, blir rejält husliga. Det är 
något speciellt med julen. Dofterna, 
smakerna och minnena. Men så 
är det ju det där med Jesusbarnet. 
Behöver julen egentligen kyrkan? 

Magdalena Fors, kyrkoherde i 
Oxelösunds församling:
Det är klart vi kan äta god mat, um-
gås, ge varandra gåvor och njuta av 
några lediga dagar utan att ens tänka 
på varför vi firar jul. Men jag tror att 
många skulle sakna att höra kyrk-

klockorna ringa till 
midnattsmässa och 
julotta och att kunna 
komma till kyrkan 
och njuta av julens 
sånger och texter.

Men bakgrunden är att allt handlar 
om det lilla barnet, Guds son, som 
föds i ett stall i Betlehem. I kyrkan 
säger vi att Gud blev människa och 
steg ner till oss på jorden. För mig 
betyder det att det finaste och 
viktigaste vi kan göra idag, igår 
och alla dagar, är just att vara 
människor. Inte försöka vara 
övermänniskor som klarar av allt.

Julevangeliet vill också säga oss att 
vi ska vara medmänniskor. Ta hand 
om varandra, men också låta oss bli 
omhändertagna av varandra. Den 
kristna julen tillåter oss att stanna 
upp och begrunda livet. Känna 
efter. Låta våra hjärtan beröras. 
Inte minst på juldagsmorgonen, när 
det första dagsljuset bryter igenom. 
När mörkret övervinns av ljuset.

Om du vill och har tid, är du varmt 
välkommen på en stunds gemen-
skap i kyrkan. Smaka på julens 
budskap, så som vi vill ge det till dig.

Jag önskar dig en välsignad jul.

TEXT: LOTTA WISS/MAGDALENA FORS. FOTOREDIGERING: LOTTA WISS
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Julen i S:t Botvids kyrka
JULAFTON 24 DECEMBER
10.00 JULKRUBBA Anna Larsson, Gunilla Östberg 
 och Maria Rasmussen

17.00  JULBÖN Anna Larsson och Irina Söderberg
 Ulla Börjars, sång och Carina Rastevall, flöjt

23.30  MIDNATTSMÄSSA Jukka Laari och Irina Söderberg.  
 Christine Ankarswärd, sång, Fredrik Lindgren, trumpet

JULDAGEN 25 DECEMBER
07.00 JULOTTA Magdalena Fors, Maria Rasmussen
 Alva Rasmussen, viola 

09.00  FINSK JULOTTA Helen Kantokoski Kviby, Tarja Kriikkula
 och Maria Rasmussen. Alva Rasmussen, viola

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER
16.00  KONSERT MED S:T BOTVIDS KYRKOKÖR
 Körledare Irina Söderberg. Solister Christine Ankarswärd,  
 sång. Fredrik Lindgren, trumpet och Mikael Palo, piano  
 Andakt Magdalena Fors. Fri entré - Frivillig kollekt

Vi följer rådande rekommendationer. Max 100 pers, inget covidpass behövs
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-
OX E LÖ S U N D S  F Ö R S A M L I N G

Församlingsexpedition Måndag, tisdag 10-12, torsdag 13-15. Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00, oxelosunds.forsamling@svenskakyrkan.se • www.svenskakyrkan.se/oxelosund
Kyrkogårdsexpedition Vardagar 10-12, 13-14. Kyrkogårdsvägen 4, 0155-29 34 20. • S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk. Välkommen!

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
18/1-21/1 Bön i Frösängs kapell 
18.00 Vi ber tillsammans, för vår stad, 
vårt land, skolan, sjukvården med mera.
22/1 Lovsångsgudstjänst i
S:t Botvids kyrka 18.00. 
Magdalena Fors, Irina Söderberg, 
Maria Rasmussen med flera.

FÖRINTELSENS MINNESDAG: 
KONSERT OCH FÖREDRAG
27/1 S:t Botvids kyrka 18.00 
Stahlhammer Klezmer Classic trio: 
Semmy Stahlhammer, violin, Isabel 
Blommé, cello och Miriam Oldenburg, 
dragspel. Fri entré - Frivillig kollekt.
Låt oss aldrig glömma!

KAFFEDRALEN
Församlingens café är öppet i 
församlingshemmet nästan varje 
onsdag 13.30-15.30 året runt. 
Här finns fika, människor att träffa 
och tidningar att läsa. Start 19/1.

Varannan onsdag är det också ett 
sång-/musikinslag 14.00-15.00. 
Då är både fikat och musiken i kyrkan.
26/1 Uffe Melin 

För de som vill finns även möjlighet att 
få öva svenska tillsammans med andra 
på caféet. Kom och gå som du vill.

Vill du vara med som språkledare? 
Välkommen att höra av dig till Gunilla 
Östberg på telefon 070-784 34 05.
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OXELÖSUNDIN 
RUOTSINSUOMALAINEN 
SEURAKUNTATYÖ

La 25/12 09.00 
Joulukirkko, St Botvid

Ma 17/1 13.00 
Kuoroharjoitukset, St Botvid

Ti 18/1 17.00 
Hartaus, St Botvid

Pe 21/1 15.00-17.00 
Kerhotunnit, seurakuntakoti

Su 23/1 15.00 
Messu, St Botvid

Ti 25/1 17.00 
Ompeluseura, seurakuntakoti

Bilder, tips och inspiration!

ORGELFROSSA 2022:
KONSERT I S:T BOTVIDS 
KYRKA 15/1 16.00
Mathias Kjellgren, orgel 
Erik Rydvall, nyckelharpa
Kristine West, flöjt
Fri entré - Frivillig kollekt
Under 2022 uppmärksammar vi vår 
fina orgel med flera konserter, efter den 
gedigna renovering som gjorts. 

GUDSTJÄNST: STJÄRNFEST
6/1 i S:t Botvids kyrka 11.00 
För hela familjen! Vi pysslar stjärnkikare 
och letar efter Betlehemsstjärnan, 
precis som de vise männen gjorde. Efter 
gudstjänsten får vi besök av Jultomten.
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Gudstjänster • S:t Botvids kyrka
Söndagar serveras just nu enkelt fika på kyrkbacken efter gudstjänsten

 JULENS GUDSTJÄNSTER se ruta på nästa sida

1/1  Nyårsdagen: Musikgudstjänst 16.00 Anna Larsson, Bengt Fridén

2/1  Mässa 11.00 Magdalena Fors och Irina Söderberg

6/1  Gudstjänst: Stjärnfest 11.00 Christopher Denker, Irina Söderberg, 
 Gunilla Östberg och Tessan Cambrant Berg. Se till höger 

9/1  Gudstjänst sammanlyst med Stjärnholm, Livets kapell

16/1  Mässa 11.00 Christopher Denker, Gunilla Östberg, Irina Söderberg

19/1  Morgonmässa 09.00 Magdalena Fors, Irina Söderberg

23/1  Mässa 11.00 Jukka Laari och Maria Rasmussen
 Finsk mässa 15.00 Jukka Laari och Maria Rasmussen

30/1  Mässa 11.00 Christopher Denker och Irina Söderberg

  EKUMENISKA BÖNEVECKAN 18/1-22/1 Se till höger

   Varsågod... smaka gärna!
De flesta av oss skulle nog önska att 
november försvann ur almanackan. 
Men när december kommer är det 
något annat. Då blir mörkret en 
anledning till mys med tända ljus 
och det börjar pysslas i hemmen.

Vi ställer fram adventsljusstakar 
och stjärnor. De som aldrig bakar 
annars, blir rejält husliga. Det är 
något speciellt med julen. Dofterna, 
smakerna och minnena. Men så 
är det ju det där med Jesusbarnet. 
Behöver julen egentligen kyrkan? 

Magdalena Fors, kyrkoherde i 
Oxelösunds församling:
Det är klart vi kan äta god mat, um-
gås, ge varandra gåvor och njuta av 
några lediga dagar utan att ens tänka 
på varför vi firar jul. Men jag tror att 
många skulle sakna att höra kyrk-

klockorna ringa till 
midnattsmässa och 
julotta och att kunna 
komma till kyrkan 
och njuta av julens 
sånger och texter.

Men bakgrunden är att allt handlar 
om det lilla barnet, Guds son, som 
föds i ett stall i Betlehem. I kyrkan 
säger vi att Gud blev människa och 
steg ner till oss på jorden. För mig 
betyder det att det finaste och 
viktigaste vi kan göra idag, igår 
och alla dagar, är just att vara 
människor. Inte försöka vara 
övermänniskor som klarar av allt.

Julevangeliet vill också säga oss att 
vi ska vara medmänniskor. Ta hand 
om varandra, men också låta oss bli 
omhändertagna av varandra. Den 
kristna julen tillåter oss att stanna 
upp och begrunda livet. Känna 
efter. Låta våra hjärtan beröras. 
Inte minst på juldagsmorgonen, när 
det första dagsljuset bryter igenom. 
När mörkret övervinns av ljuset.

Om du vill och har tid, är du varmt 
välkommen på en stunds gemen-
skap i kyrkan. Smaka på julens 
budskap, så som vi vill ge det till dig.

Jag önskar dig en välsignad jul.

TEXT: LOTTA WISS/MAGDALENA FORS. FOTOREDIGERING: LOTTA WISS
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Julen i S:t Botvids kyrka
JULAFTON 24 DECEMBER
10.00 JULKRUBBA Anna Larsson, Gunilla Östberg 
 och Maria Rasmussen

17.00  JULBÖN Anna Larsson och Irina Söderberg
 Ulla Börjars, sång och Carina Rastevall, flöjt

23.30  MIDNATTSMÄSSA Jukka Laari och Irina Söderberg.  
 Christine Ankarswärd, sång, Fredrik Lindgren, trumpet

JULDAGEN 25 DECEMBER
07.00 JULOTTA Magdalena Fors, Maria Rasmussen
 Alva Rasmussen, viola 

09.00  FINSK JULOTTA Helen Kantokoski Kviby, Tarja Kriikkula
 och Maria Rasmussen. Alva Rasmussen, viola

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER
16.00  KONSERT MED S:T BOTVIDS KYRKOKÖR
 Körledare Irina Söderberg. Solister Christine Ankarswärd,  
 sång. Fredrik Lindgren, trumpet och Mikael Palo, piano  
 Andakt Magdalena Fors. Fri entré - Frivillig kollekt

Vi följer rådande rekommendationer. Max 100 pers, inget covidpass behövs

Nyköping, Västra Storgatan 8, Tel: 0155-61 84 08
*Gäller tom 30/1 2022. Läs mer om villkoren på smarteyes.se

Bli en 
skarpare 

version av 
dig själv

JUST NU

 Gratis syn
undersökning
Vid köp av glasögon.*

VÄRDEKUPONG FÖR DIG

Gratis  
synundersökning

V  ID KÖP AV GL  ASÖGON

W E B B K O D  :  FRISYN NYKÖPI NG

Erbjudandet gäller nybeställningar t.o.m. 30/1 2022. Gäller ej vid tecknande av prenumeration,  
företagsavtal eller i kombination med andra erbjudanden/rabatter vid samma köptillfälle.



Historiska bilder från Oxelösund

S:t Botvids Kyrka

Klockstapeln byggdes 1926 på berget där S: t Botvids kyrka ligger idag. Den byggdes med hjälp av 
kyrkans syförening som genom försäljning samlade ihop 3000 kr. Virket till klockstapeln skänktes av framlidne 
godsägaren på Stjärnholm, E. Ålund. Invigningen skedde Första Advent 1926. Den ena klockan skänktes av 
TGOJ och till den andra skaffade syföreningen medel för inköp. Bägge dessa klockor befinner sig nu i S:t Botvids 
klocktorn. Den var byggd i jugendstil. Klockstapeln revs i mars 1959. Nedmonteringen av stapeln påbörjades den 
19 mars 1959 av fem män från Oxelösunds yrkesskola för byggnadssnickare. Snickarna var Göran Andersson, P.G 
Eriksson, Hugo Thalberg, Ronny Segerbrand och Leif Stål, som under ledning av yrkesläraren Harry Thronström 
försiktigt lossade bräda efter bräda. Klockstapeln återuppfördes senare på kyrkogården av samma personer.

Källa: Folket 1959-03-20. Fotograf: okänd, år: okänt.

S:t Botvids kyrka 
byggs. S:t Botvid 
invigdes första ad-
vent 1957 av biskop 
Gösta Lundström.
Kyrkan som är 57 
meter hög ritades 
av arkitekten Rolf 
Bergh. I tornet finns 
ett klockspel med 
24 klockor.

Fotograf: Wallnér Ulf
År: 1956-07-25

Altarkorset i silver som tillverkades av 
silversmeden Anna-Stina Åberg. Stenen 

som korset är fäst i är hämtad från Femö-
re. Det tillverkades i början av 1980-talet 

och finns i S:t Botvids kyrka. Kortet är 
taget på Femöre.

Källa: Birgitta Ringshagen
Fotograf: Anna-Stina Åberg

År: okänt

Kyrkobyggnadskommittén har biskop besök på kyrkoberget. Från vänster i 
främre raden står biskop Dick Helander, ordförande K.B Göransson, kyrkoherden Bengt 
Håkansson, ledamot Erik Larsson, arkitekten Rolf Berg och ledamoten Axel Jansson. Två 
år efter det att Oxelösund blivit stad delades S:t Nicolai pastorat i två delar. Den ena blev 
Oxelösunds församling och som från början använde Stjärnholms kapell till gudstjänstlokal. 
En stor dröm för Oxelösunds centrum var att få bygga en kyrka och den förverkligades inte 
förrän i slutet av 1950-talet. S:t Botvids stiftelse kallades en förening som skulle främja 
kyrkans verksamhet i samhället, den tillkom vid sekelskiftet 1900. Stiftelsen arbetade 
för kyrkliga ändamålsenliga och värdiga inventarier till predikolokalen och för att samla in 
pengar till ett kyrkbygge. Stiftelsens syförening bekostade en av de klockorna som hängde 
i klockstapeln på berget där den nya kyrkan står. Den andra klockan skänktes av Gränges-
bolaget. 1950 skänkte Grängesbolaget en lämplig tomt och ett större ekonomiskt bidrag 
som skulle gå till kyrkbygget. Även moderförsamlingen och flera andra bolag och enskilda 
personer skänkte pengar till projektet. Stiftelsen kunde redovisa 400 000 kronor när kyr-
kan började byggas. Efter en arkitekttävling hade ansvariga att välja mellan 86 bidrag men 
de stannade för det förslag arkitekten Rolf Bergh från Stockholm hade presterat.
Kyrkan blev helt byggd i betong, ett ovanligt material för byggen av detta slag. 

Källor: Text tillhörande foto, Boken om Oxelösund. Fotograf okänd, år okänt

Invigning av S:t 
Botvids kyrka den 
1 december 1957. 
På invigningsdagen 
hade församlingen 
två gudstjänster. De 
bägge gudstjänster-
na räknades cirka 
1400 besökare och 
vid en lunch var 350 
gäster inbjudna.

Källa:  Boken om 
Oxelösund
Fotograf: okänd

Klockstapeln på kyrkogården. 
Klockstapeln stod från början 
på berget där S:t Botvids kyrka 
står i dag. Klockstapeln på 
kyrkogården har stått där 
sedan 1959.

Fotograf: okänd
År: 2002-08-22
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Källa: Oxelösundsarkivet www.koordinaten.se
Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund, eller mer information 

om befintliga bilder i arkivet. Välkommen att kontakta oss! 

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

Ett lite annorlunda sommarjobb har 20 ungdomar i kyrkans ungdomsgrupper skaffat 
sig. I dagarna slog de upp portarna till egen caférörelse som ska serva besökarna i S:t 
Botvids kyrka. Blir det någon vinst går den till kyrkans ungdomsarbete säger Annika Hell-
gren ungdomsledare i Oxelösunds församling. På bilden ser vi från vänster: Eva von Sydow, 
Annika Hellgren, Åsa Jonsson, Anna Stenborg, Yvonne Palm och Anna-Karin Rehnström.

Källa: Folket 1984-06-14. Fotograf: okänd 

Kyrkoherde Kjell Wiklund tillsammans med pastor Rolf Arvidsson framför 
S:t Botvids kyrka. Källa: Ann-Christin Hedin Larsson. Fotograf: okänd, år 1984.

Kyrkan är byggd för att kunna ses både från land och hav

Vy över Breviken med S:t Botvids kyrka i mitten.
Fotograf: Lasse Lindberg, år: 1970-talet

Oxelösunds hamn. Hamnkontor, speditionskontor, Stuvaregården, S:t Botvids 
kyrka och järnvägsspår. Fotograf: okänd, år: 1960-talet

Psalmmaraton, för att uppmärksamma den nya psalmboken,den 5-10 
oktober 1986. Den pågick i både S:t Botvids kyrka och i församlingshemmet. 
På bilden syns från vänster flickan (okänd), Birgitta Ringshagen, Åke Karlsson, 
Susanne Lager Midell, kyrkoherden Kjell Wiklund, Maj Ryding och Svea Wilhelm.

Källa: Karin Granrot-Ringshagen. Fotograf: okänd, år: 1986-10-05
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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

”Allt från idé till färdigmonterat kök”

Välkommen till vår nya 
köksutställning 

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

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

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

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

Torggatan 19, Oxelösund•0155-30621 eller 30622

hans@kvistsel.se•www.blakoket.com

”Allt från idé till färdigmonterat kök”

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne
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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

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995

8.990
EXKLUSIVE 

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!Luftvärmepump – din nya ”spargris”!

5 års  
garanti!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

0155-306 20

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

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

Butik Adress Telnr Öppettider

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

Energiklass
värme/kyla

4,0/6,8
SCOP/SEER

4,2/5,4 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–40 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi

Värmer ner till -25 grader

10 graders funktion

Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m2

A++/A+++
Energiklass
värme/kyla

4,6/8,5
SCOP/SEER

4,4/6,3 kW
Max kyl-/värme-

kapacitet

22–42 dB
Ljudnivå inne

Luftvärmepump Scirocco 09
 Förberedd för Wi-Fi

Follow Me funktion i fjärrkontrollen

8 graders funktion

Valuekit värde 2.400:- ingår

Effektivt elektriskt  bakteridödande filter

Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m2

12.995
EXKLUSIVE INSTALLATION

NYHET!

ORD PRIS 11.995 

8.990
EXKLUSIVE  

INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!

NYHET!

INSTALLATION OCH SERVICE
Torggatan 19, OXELÖSUND

0155-306 20

Gäller så länge lagret räcker.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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0155-306 20Välkommen till vår nya 
köksutställning 

där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök

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

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

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

Torggatan 19, Oxelösund•0155-30621 eller 30622

hans@kvistsel.se•www.blakoket.com
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Oxelösund
Tre butiker under samma tak på Torggatan 19
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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

Vi önskar
 alla våra kunder 
en God Jul och

 ett Gott Nytt År!



Vi förenklar oxelösundarnas vardag

Glasögonmagasinet
Optikkällaren

Anderssons Hemelektronik

Sofias bästa tips 
för en hållbarare jul!
 
•  Våga testa vegetariska inslag på julbordet.
•  Minska matsvinnet - laga nya rätter av julbordets rester.
•  Var klimatsmart och välj secondhand 
 - köp en återbrukad julklapp.
•  Ge bort en upplevelse eller ett gåvobrev från en 
 organisation du vill stötta.
•  Använd miljötratten- ge ditt avlopp en julklapp som räcker  
 länge. En miljötratt hjälper dig att ta hand om överblivet fett  
 utan kladd. Läs mer om miljötratten på oxeloenergi.se.
•  Matoljan och stekfettet du samlat upp kan du lämna i
 Miljöskåpet på Järntorget, eller på återvinningscentralen
 - så återanvänds det och blir till nya produkter

Julhandla i Oxelösund
Midvinternattens köld är hård
Julklapparna lätta att finna
Hitta in på nära gård
Handla hos oss för att hinna
Här finner du lätt varje juleklapp
Betala för parkeringen du slapp
Snön lyser vit på taken
Handeln i Oxelösund är vaken

Fritt efter Viktor Rydbergs ”Tomten”

Nu hittar du oss i Gallerian

Tisdag 21 december 18.00 - 20.00
Chans att vinna fina priser 

i deltagande butiker.

Välkomna på 
Julmingel i Oxelösund!

Oxelösunds Företagar Förening

Fri parkering ● Personlig service
Brett utbud på varor och tjänster

Sofia Rappestad
Miljö- och renhållningschef God Jul & 

Gott Nytt År!

Vi önskar er alla
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Året som gått
Det hände mycket i Oxelösunds kommun under 2021. Här kan 
du läsa ett urval av allt som hänt. På vår webbplats och i våra  
sociala medier hittar du alltid aktuella nyheter.

Stenviks förskola 
Stenviks förskola har byggts om och 
gett förskolan platser för utomhuspe-
dagogik och väcka barns nyfikenhet 
och intresse för naturen. 

Båtdelning och höghöjdsbana
Under året har flera företag etablerat 
sig i Oxelösund varav några i den 
växande besöksnäringen. Ett av dem 
är företaget Skipperi som erbjuder 
abonnemang av båt som alternativ 
till att äga båt. Ett annat är företaget 
Upzone med sin äventyrspark och 
höghöjdsbana på Jogersö. Totalt har 
cirka 30 nya företag startats i Oxelö-
sund under året.

Nytt strandkafé 
Strax innan sommaren öppnade det 
nybyggda strandkaféet vid Jogersö 
havsbad. Det var våren 2020 som 
det dåvarande strandkaféet brann 
ner. Kaféet drivs av de som driver 
restaurang Nya Källan strax intill.

Digital bomässa i Oxelösund –  
en röstguidad bosafari!

Efter-
som 
vi inte 
kunde 
mötas 
på 
bomäs-
san på 
Ros-
valla 
gjorde 

vi vår del av bomässan digital via 
Oxelösunds bosafari och appen We 
are Oxelösund. Det bästa av allt är 
att du fortfarande kan besöka den. 

Den visar även några av våra fantas-
tiska besöksmål. Alla lediga tomter 
som fanns tillgängliga såldes under 
året, men fler tomter kommer ut efter 
hand. Håll utkik. Qr-koden tar dig till 
bosafari.se och där finns mer infor-
mation om appen.

Fler ungdomar fick feriearbete
Att jobba i någon av kommunens 
verksamheter ger förutom extra fick-
pengar och möjlighet att träffa nya 
personer också en bra inblick i hur 
det är att jobba inom offentlig sektor 
med Sveriges viktigaste jobb. 2021 
fick fler ungdomar än tidigare feriear-
bete i kommunen.

Nya äldreboendet invigt

Det nya boendet vid Björntorp invig-
des i november. Det är inriktat mot 
personer med demenssjukdom och 
har två avdelningar med elva plat-
ser per avdelning. Avdelning Skäret 
flyttar till det nya äldreboendet på 
Björntorp och en ny avdelning som 
heter Ekan öppnar. I de nya ljusa 
lokalerna finns kök i varje lägenhet. 
Det finns också gemensamt kök, 
matsal, allrum och vardagsrum. 

Järnvägsparken nyinvigdes
Järnvägsparken nyinvigdes efter en 
välbehövlig upprustning. Blommor-
na i parken är valda för att det ska 
blomma från vår till höst, med blom-
mor som attraherar humlor, bin och 
fjärilar. I parken finns också 14 nya 
större träd såsom rosenmagnolia, 
röda vinbärsträd och silverpäron.

Ljus framtidssyn hos företagen
Sörmlands företagare gav en positiv 
bild av framtiden i en enkät som 
Region Sörmland gjorde våren 2021. 
Företagarna i Oxelösund var de 
mest positiva i länet och uppgav att 
de instämmer i hög grad i påståen-
det att branschen, eller företaget, går 
en ljus framtid till mötes. Fler Oxe-

lösundsföretag än tidigare 
uppgav också att de skulle 
rekrytera och investera i sin 
verksamhet den närmaste 
tiden. Den ljusa framtidssy-
nen bekräftas även av att 
Oxelösund för andra året i 
rad utsågs av SYNA till den 
kommun i Sörmland vars 
företag har ”Bästa Tillväxt” i 
Sörmland.

Diggiloo
Sveriges största och mest kända 
sommarturnén Diggiloo kom till  
Jogersö havsbad i Oxelösund i 
augusti. Äntligen kunde vi gå på 
konsert tillsammans!

Badtemperatur på webben
Den som vill veta badtemperaturen 
innan hen kliver i kan numera se det 
på visitoxelosund.se. Det möjliggörs 
av sensorer på Stenvik och  

Jogersö som mäter temperaturen 
i vattnet. Även övriga badplatser 
planeras få sensorer till som- 
maren 2022.

Oxelskolan invigdes

I juni invigdes Oxelöskolan med 
flaggparad, sång och tal. Barn 
från D-skolan, Oxelös förskola 
och Kulturskolan gick i parad till 
nya skolan och sjöng dagen till 
ära den nyskrivna sången, Till 
Oxelöskolan. 

Oxelöskolan nominerad i  
Årets bygge 2022
Oxelösunds nya skola tävlar i 
kategorin skolbyggnader i Årets 
Bygge 2022, ett pris som delas 
ut av tidningen Byggindustrin.
Oxelöskolan vilar på över 400 
betongpelare av en total längd av 
cirka 5 kilometer. Skolan är 7279 
kvadratmeter stor och har 225 
dörrar och nästan lika många 
rum. Det finns plats för 500 barn 
och elever på skolan.

Språkgnistor på förskolorna
Sex förskollärare fick uppdrag 
att vara språkliga förebilder och 

arbeta för att väcka nyfikenhet, 
reflektera, utveckla och skapa 
en ”vi-känsla” kring arbetet med 
språk. Dessa Språkgnistor stöttar 
och inspirerar kollegor i det 

dagliga arbetet med 
språkutveckling.

Kulturskola
Under året fick Oxe-
lösund en kulturskola 
för barn och ungdo-
mar mellan 5 och 
20 år. Den omfattar 
bland annat musik, 
teater, dans,  
målning och skuptur.

Nytt gruppboende
Ett nytt gruppboende öppnade på 
Thulegatan. De sex lägenheter-
na i träbyggnaden med solceller 
erbjuds personer med funktions-
variationer enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshin-
drade (LSS). 

Hundra möten 
Kommunledningen har under 
hösten haft drygt 100 möten 
med företagare i Oxelösund för 
att lära känna, förstå och göra 
samarbetet mellan kommun och 
företag ännu bättre.

Årets företagare och  
nyföretagare
Årets företagare i Oxelösund blev 
Tony Bäckman, ToBe Teknik, 
och årets nyföretagare blev duon 
Lenita Holmgren, Svedlindhs och 
Anna-Karin Ledberg, Anna- 
Karins bakstuga. 

Företagsamhet och teknik  
för unga
Under hösten inleddes en ny-
satsning på Ung företagsamhet 
(UF). Syftet är att skapa intresse 
för entreprenörskap och före-
tagsamhet i tidig ålder. För att 
stimulera tidigt teknikintresse har 
även Komtek (kommunal teknik- 
och entreprenörsskola)  startat 
på Peterslundsskolan.

SSAB:s och Oxelösunds 
hamns klimatomställning
SSAB:s omställning till fossilfri 
stålproduktion intensifierades 
under året med bland annat nya 
ledningsstråk och förberedelser 
för den nya ljusbågsugnen. I 
hamnen förbereds för en ny typ 
av godshantering med klimats-
mart sjötransport och Swecems 
etablering av en anläggning för 
cirkulärt material till cement- och 
betongtillverkning. En början på 
flera års hållbara investeringar.

Positivt budgetresultat
Kommunen gick med ett över-
skott på drygt 29 miljoner i den 
senaste ekonomiska uppföljning-
en, en förbättring med nästan 17 
miljoner jämfört med budget. Alla 
nämnder håller budget eller går 
med överskott.                 

”Det ska blomma från vår till höst, 
med blommor som attraherar humlor, 
bin och fjärilar.”

God jul & gott nytt år!
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sociala medier hittar du alltid aktuella nyheter.

Stenviks förskola 
Stenviks förskola har byggts om och 
gett förskolan platser för utomhuspe-
dagogik och väcka barns nyfikenhet 
och intresse för naturen. 

Båtdelning och höghöjdsbana
Under året har flera företag etablerat 
sig i Oxelösund varav några i den 
växande besöksnäringen. Ett av dem 
är företaget Skipperi som erbjuder 
abonnemang av båt som alternativ 
till att äga båt. Ett annat är företaget 
Upzone med sin äventyrspark och 
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som 
vi inte 
kunde 
mötas 
på 
bomäs-
san på 
Ros-
valla 
gjorde 
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Välkommen till din naturliga matvarubutik!

     
      

       
        

         
    Gilla oss på facebook: www.facebook.com/icakvantumoxelosund.   Följ oss gärna på Instagram

Välkomna till oss i jul!Välkomna till oss i jul!
Kom ihåg  
att hålla 
avstånd!
Kom ihåg  
att hålla 
avstånd!

• Butiken är laddad med allt du 

behöver inför julen och även nyår.

Fråga gärna oss i personalen om 

det är något du letar efter.

• Handla gärna online. Se vår 

hemsida. Hämta varorna vid egen 

ingång eller begär hemkörning.

ÖPPETTIDER JUL/NYÅR
JULAFTON 8.00-15.00
JULDAGEN 9.00-18.00
ANNANDAG JUL 8.00-21.00
NYÅRSAFTON 8.00-18.00
NYÅRSDAGEN 9.00-18.00

Vi önskar alla en Vi önskar alla en 
God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

• Kolla gärna in vår fina receptvägg 

med massor av smakfulla och trevliga 

julrecept. (Du hittar receptväggen 

mitt emot flingorna).

• Använd självscanning, eller våra 

snabbkassor, för bästa spridning av 

kunder vid kassan.

ÖVRIGA DAGAR
MÅN_FRE 7.00-21.00
LÖR - SÖN 8.00-21.00


