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Glad pension(är)
När den här tidningen ges ut är
det bara en vecka kvar tills jag
fyller år och därmed uppnår
pensionsålder. I en perfekt värld
önskar jag att alla får gå i pension
när de vill (inom rimliga gränser)
och att alla har möjlighet att
spendera pensionsåren precis
som de önskar - att man äntligen
kan förverkliga de där sista, stora
livsdrömmarna. Nu vet jag mycket
väl att det inte är så, och det är ett
faktum som jag är mycket ödmjuk
inför och som lär bli en av de heta
potatisarna inför höstens valrörelse. Alla borde ha rätt till en värdig,
härlig och livskraftig pensionstid.
För min del så innebär inte min
65-årsdag att jag går i pension. Nej,
jag trivs fantastiskt bra med livet som
egenföretagare och är inte villig att
ge upp det ännu. Jag skulle kunna
låtsas som att jag ska trappa ner,
men sanningen är nog snarare att
jag kommer ställa om. Ni vet, det där
som vi blivit så duktiga på nu under
pandemin! Jag kommer dra ner på
vissa saker (vilket jag i ärlighetens
namn redan börjat med) för att istället frigöra tid till annat.
Framförallt hoppas jag kunna ägna
mer tid åt musik och event, som
jag tidigare nämnt. En plan jag haft
länge men som fick en del frågetecken
omkring sig under pandemin. Ett
tag kändes det ju som att vi aldrig
skulle återgå till det normala - skulle vi
någonsin kunna genomföra arrang-

Flexibelt
& tryggt

emang ”som vanligt” igen? Det är
lustigt hur fort det kan svänga. Det är
inte längesedan restriktionerna släpptes och jag har haft fullt upp med
vårens event. Allt känns som vanligt,
även om det fortfarande är enkelt att
stanna upp och känna tacksamhet
över just det. Minnet av hur det var
ligger fortfarande nära till hands.
Låt oss hoppas att vi aldrig behöver
uppleva samma sak igen.
Bland annat har jag hunnit med
en fantastisk konsert i S:t Botvids
kyrka med musikalartisten John
Martin Bengtsson. Det var första
gången jag hörde honom live och
vilken röst! Den fick också gott om
utrymme i kyrkorummets fantastiska akustik. Ännu en gång visar S:t
Botvid och Oxelösunds församling
att andliga möten kommer i många
olika skepnader - jag hoppas att
vi får uppleva många stunder med
musik där också i framtiden.

oss. Det blev två väldigt lyckade kvällar, vilken otrolig kraft vi har när
vi arbetar tillsammans!
Appropå tillsammans, så vill jag
gärna passa på att berätta om ett
roligt samarbete inför sommaren givetvis på tema event! Jag kommer
tillsammans med restaurang Källan på
Jogersö arrangera kvällar med musik,
mat och dryck. Det är en idé som grott
länge som som nu äntligen blir verklighet. Jag kallar konceptet Musikkällan
och du hittar mer info längre fram i
tidningen. Varmt välkomna!
Till sist vill jag bara vara tydlig med
att jag också kommer fortsätta
arbetet med Magazinet, tillsammans
med kollegor och samarbetspartners.
Det är faktiskt ytterligare en sådan sak
som jag fortfarande - efter 27 år i gratistidningsbranschen - tycker är väldigt
roligt. Mycket tack vare er engagerade
läsare. Utan er, ingen tidning.

Fokus skiftade ju som bekant
snabbt från Covid till Ukraina, och
vi har fått lära oss att leva i en hotfull
värld. I skrivande stund har ansökningen till NATO just signerats - något
som få av oss hade kunnat gissa skulle
ske för ett halvår sedan. Samtidigt
som vi försöker leva som vanligt och
hålla oss trygga i vår vrå av världen
pågår fortfarande kriget i Ukraina. Jag
har, tillsammans med många drivna
och engagerade andra, arrangerat två
konserter till förmån för de flyktingTorbjörn Dahlström, ansvarig utgivare
ar från Ukraina som kommer till
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Solglasögon i
din egen styrka
på köpet!
Värde upp till 3395:- Köper du kompletta
glasögon hos oss med ytbehandlingen
Iprotection NT (1100:-), bjuder vi dig på
ett par solglasögon.
Välj mellan 100-tals olika solglasögon
från People sun och Ofﬁce sun.

Kostnadsfri synundersökning
vid köp av glasögon.
Värde 395:-. Utförs av legitimerad optiker. Vi erbjuder även ögonhälsoundersökning. Regelbundna kontroller ger oss större möjlighet att upptäcka förändringar i tid. En ögonhälsoundersökning kostar 895:- (60 min.) och då ingår
fullständig synundersökning, tryckmätning, synfältsmätning, ögonbottenfoto
samt expertbedömning av resultatet. För mer info om ögonhälsoundersökning
samt vilka butiker som erbjuder detta, besök www.glasogonmagasinet.se

Premiär för vårens
Barbour kollektion!
Premärrabatt 500:- (ord. pris 1695:-)

Nyköping
Västerport Köpcentrum
Tel: 0155-28 88 53

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

Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2022-08-28. För öppettider med mera gå till: www.glasogonmagasinet.se

TEXT & FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Nyfiken på - ett samtal med

Mattias Nordkvist
- För mig kommer Nyköping och Stigtomta
alltid att kännas som hemma.
Mattias Nordkvist är högaktuell i TV-serien
”Vi i villa” där han spelar huvudrollen.
Men han är också aktuell med sin musik och
kommer i höst att släppa ett nytt album.
Jag hade förmånen att få en stund med
Mattias under ett gästspel i Nyköping där
han spelade på en gala för Ukrainas folk.
- Självklart ställer jag upp när Nyköping kallar,
inte minst för att kunna göra något för alla
flyktingar som tvingas fly från sitt land och
alla hemskheter som sker nu, säger Mattias.
Mycket av Mattias texter handlar om
uppväxten i Nyköping och Stigtomta.
Bland annat om en liten kille som inte
riktigt passade in i skolans värld.
- Jag hade svårt att sitta still och ta den likriktade information som gällde. Jag ville
hellre vara ute och leka cowboy, minns
Mattias. Ingen fick sticka ut. Ingen såg till
individen och att alla borde få vara som de är.
Mattias liv formades av musiken, fotbollen
och hockeyn.
- Jag började tidigt spela i Stigtomta IF. Jag var
en hyfsad defensiv mittfältare och bra på att
läsa spelet.
Vid 12 års ålder fick han sin första gitarr av
sin pappa som var dansbandsmusiker på
fritiden.
- Pappa lärde mig spela mina första ackord
och sedan ägnade jag all min fritid åt gitarrspelandet. Det blev mycket av min trygghet i
den åldern.
Pappa Nordkvist såg den musikaliska talangen hos sonen. Nästa steg blev att sälja en
cykel och investera pengarna i ett trumset.
- Nu blev jag förpassad till ett förråd i
trädgården där jag satt och trummade i
timmar i sträck.
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Minimalt intresse för skolan, men ett gigantiskt intresse för musiken. Något som
oroade pappan ”vad ska det bli av grabben”?
- Mamma stod upp för mig och svarade
”låt honom vara, det är något på gång,
det blir bra”.
När det var dags för gymnasiet var valet
traditionellt.
- Jag kom in på bygg- och anläggningsteknisk
linje och skulle bli snickare. Kanske inspirerad
av pappa som jobbade som betongarbetare
vid sidan av musiken.
Men sommaren innan studiestart visade
det sig att en musik-estetlinje skulle starta i
Nyköping.
- De var sent ute, inga elever hade hunnit
söka in, så det var bara att börja. Lite
skrämmande, men nu fick jag umgås med
människor som var som jag.
Så här långt hade Mattias inga planer på att
bli skådespelare. Men nu spelade slumpen
in.
- Jag fick en förfrågan från NYMOS att vara
med och sjunga i en musikal. Musikallåtar
hade jag sjungit i plugget, så jag tackade ja.
Nu visade det sig att rollen även innehöll
några repliker i olika sketcher. Jag vågade
inte säga nej, pluggade in texterna och
repeterade. Livrädd ställde jag mig på scenen
och mådde fruktansvärt dåligt.
Men gensvaret var överväldigande. Efteråt
kom folk fram och gratulerade, inte visste
jag att du kunde spela teater, var budskapet.
- Det var första gången jag kände att jag var
på en plats där någon sa att jag var bra. Efter
det förstod jag att det fanns ett yrke som
heter skådespelare.
Medverkan i Nyköpings Gästabud åren
2000-2007 och Teater Sörmland fostrade
den blivande skådespelaren.

- Kompisarna Göran Gillinger och Robin Stegmar hjälpte mig in i skådespelarvärlden. Och
givetvis Rino Brezina.
26 år gammal kom Mattias in på scenskolan
i Malmö, efter avslutad utbildning fick han
jobb på Göteborgs Stadsteater, där han
blivit kvar och medverkat i framgångsprodukter som ”I väntan på Godot” och “En
handelsresandes död”. Men allt jobb, med
allt mer uppskruvat tempo höll på att få ett
dramatiskt slut.
- Kroppen och hjärnan sa ifrån. Jag blev
sjukskriven i fyra månader och sökte lugnet
i tillvaron. Lärde mig att jag inte behövde
tacka ja till allt och att kunna säga ifrån. Jag la
om mina matvanor, började träna och drack
ingen alkohol.
I sommar kommer musikern Mattias Nordkvist och gör en avskalad spelning på Visor
Vid Vattnet, lördag 16 juli.
- Jag har badat vid klipporna på Femöre, spelat
bandy på Ramdalens IP och hälsade ofta på
min kusin i Oxelösund, minns Mattias. Så jag
har ett kärleksfullt förhållande till staden,
absolut.
Trots sina stora framgångar som skådespelare är musiken oerhört viktig för
Mattias.
- Musiken har från ung ålder varit en stor del
av mitt liv. jag kommer aldrig att sluta spela
musik och skriva texter, avslutar Mattias
Nordkvist.
Är det fler än jag som är nyfiken på Mattias
som musiker finns det möjlighet att lyssna
på honom i Oxelösund, på Jogersö, lördag
16 juli. Jag kan garantera att ingen blir
besviken.
Jag hyser stor respekt för människor som
lyckas men ändå behåller en ödmjuk attityd.
- Tack Mattias, för ett trevligt och givande
samtal.
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Vi vill att det ska vara snabbt, smidigt och enkelt för dig som
kund.
Med denna unika returlösning är det enkelt för dig att bara
hälla ner dina petﬂaskor och aluminiumburkar. Du slipper
ta i förpacningarna och bli kladdig om händerna.
Samtidigt som de är snabba och tar emot hela 100
förpackningar i minuten.
Vi har en maskin ute och en inne
i det gamla pantrummet.

Välkommen till oss,
din stormarknad i Nyköping!

Mårten Tenne, Handlare
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Linn Krusing, kläddesigner och nybliven Nyköpingsbo:

”Nu får jag jobba med mitt
största intresse i livet”
I september förra året flyttade Linn Krusing från
Stockholm till Jönåker med sin familj. Bakom
sig lämnade hon också en karriär som socionom
och antog istället utmaningen att bli egenföretagare. Magazinet har träffat Linn för en pratstund
om ett brinnande intresse för handarbete, att
våga förändra det som inte fungerar och vikten
av att själv kunna styra över sin vardag och tid.
Linn är uppvuxen i Stockholm och har bott där i
hela sitt liv. Drömmen om ett liv på landet med hus
och stor trädgård förde henne och familjen till Nyköping.
– Att vi skulle hamna i just utanför Nyköping var inte
givet, vi tittade på många olika alternativ inom pendlingsavstånd från Stockholm. Men plötsligt dök rätt hus
upp till salu här i Jönåker så då fick vi snabbt bekanta
oss med omgivningarna – vi passade till och med på
att testa pizzerian här i byn i samband med visningen,
säger Linn och skrattar.
– Allt kändes bra, så det var bara att slå till. Det
var en märklig känsla – att köpa hus kändes som en
avlägsen dröm som plötsligt blev sann. Jag har aldrig
bott på landet så jag visste inte vad jag hade att vänta,
men vi trivs jättebra här. Även om vi inte har hunnit bo
här så länge så har vi hunnit lära känna grannar och
kommit oss tillrätta. En stor anledning till flytten är
att vi ville ge barnen det bästa möjliga, och här har vi
både förskola och skola ett stenkast bort och gott om
kompisar i grannskapet.

Vi frågar Linn vad hon tycker om sin nya hemstad.
– Vi trivs väldigt bra, men vi har inte riktigt hunnit
utforska allt ännu. Det känns som en mysig småstad jämfört med hetsen och stressen som finns i
Stockholm. Lagom stor. När vi var här för att skriva
på kontraktet för huset så upptäckte jag att det fanns
en garnaffär i centrum vilket gjorde mig lycklig! Vi ser
fram emot att få lära känna Nyköping med omnejd
bättre nu till sommaren – det känns som att det kan
vara riktigt härligt sommartid.
Linn är utbildad socionom och har tidigare
arbetat för socialtjänsten i Stockholm. Ett arbete
hon beskriver som väldigt givande men bitvis även
mycket påfrestande.
– Jag jobbade inom socialpsykiatri för vuxna, vilket
innebar att jag hade kontakt med människor som på
olika sätt behövde hjälp i vardagen. Till exempel gjorde
jag utredningar kring om vilka insatser som skulle
erbjudas klienterna. Det var väldigt intressant och
jag hade bra chefer och kollegor, men det var också
frustrerande att känna att man inte kunde hjälpa alla
klienter på rätt sätt inom ramarna för uppdraget, och
det var hela tiden stor tidspress. Jag har insett att den
typen av arbete inte passar mig – jag vill inte arbeta
inom strama ramar och förordningar utan hellre kunna
vara kreativ och positivt laddad på jobbet.

Linn Krusing
Ålder: 30 år
Bor: Villa i Jönåker sedan september i fjol
Familj: Maken Johan och barnen Charlie, 6 år,
Emelie, 3 år och Nathalie, 2 år.
Aktuell: Designar och syr barnkläder för egna
varumärket ”Linn Krusing”
svårt att räcka till både på jobbet och hemma.
Jag hade dåligt samvete konstant. Till slut ledde det
hela också till en sjukskrivning för utmattning och jag
förstod att jag var tvungen att göra en livsförändring
för att må bättre. Till att börja med arbetade jag en tid
heltid i min pappas företag med digital marknadsföring. Det gav mig ny energi och glädje att jobba igen!
Självförtroendet fick sig också en boost av att se att
mitt arbete gav resultat för företaget.

– Det fanns heller ingen tid för återhämtning som
livssituationen såg ut och jag kände att jag hade

Fortsättning på nästa sida

Ett axplock av
Linns kläder och
tygprodukter
för barn.
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Linn Krusing i sin ateljé hemma i huset i Jönåker. ”Jag är så glad att jag gjorde den här livsförändringen. Det är en dröm att få ägna min arbetstid åt att beställa tyger, sy kläder och nätverka
med likasinnade. Det är också fantastiskt att ha direkt kontakt med mina kunder och se hur mina kläder kan glädja andra”, säger hon.

Sedan ett par månader tillbaka arbetar hon nu
deltid i sin pappas företag, men fokuserar främst
på det egna företaget – ett klädmärke som bär hennes
eget namn. Hon beskriver det egna företagandet som
en reaktion på en ohållbar livssituation, men att hon är väldigt glad över att ha vågat ta steget att jobba som egen.
– Nu får jag jobba med mitt största intresse i livet
och jag kan själv styra mitt arbete precis som jag vill,
vilket underlättar vardagen. Att jag själv styr över min
tid gör att jag kan bestämma när jag jobbar och kan

finnas där när barnen behöver det. Mitt arbete idag gör
det också möjligt för mig att vara kreativ på många
olika sätt och det är jag tacksam över.

jag själv fick barn. Jag började sy kläder till barn redan
när min son föddes, och sedan blev det ännu roligare
när tjejerna kom några år senare och jag fick sy kjolar
och klänningar! Barnen är också en viktig del i mitt
arbete eftersom de hjälper mig genom att testa hur
kläderna fungerar och hur tygerna slits i vardagen.

Intresset för handarbete kommer från Linns mor,
som tyvärr gick bort för en tid sedan.
– Jag har haft handarbete som intresse så länge jag
kan minnas. Det var ett härligt intresse att dela med – För mig är det viktigt att kläderna är praktiska
mamma – när jag var liten älskade jag att sitta bred- och barnvänliga. De måste vara bekväma och jag
ser till att välja tyger med rätt
vid henne när hon handarbetacertifieringar för att de ska vara
de! Som tonåring fick jag välja
mellan en symaskin eller en
snälla mot huden. Sen tycker
”För mig är det viktigt
ny mobiltelefon vid ett tillfälle,
jag att barnkläder ska vara enkla
vi hade inte råd med båda då,
att kläderna är praktiska att ta på och av – det ska inte
och jag valde symaskinen utan
vara massa krångliga knappar.
att tveka. Jag har faktiskt fortJag har en bakgrund inom
och barnvänliga”
farande kvar den än idag. I skoMontessori där det är mycket
lan älskade jag textilslöjden, då
fokus på att barn ska lära sig
fick man lära sig mycket grunder och viktiga moment. att göra saker själva, till exempel klä på sig, vilket
Jag minns att det första jag sydde själv i slöjden var
innebär att plaggen måste vara enkla att hantera. Jag
en skjorta för en fyraåring, varför det blev just det är
försöker hela tiden fundera och hitta nya idéer som
högst oklart eftersom jag inte kände någon fyraåring
kan förbättra mina produkter och mig som designer.
då, säger Linn med ett skratt.
Det finns fortfarande så otroligt mycket att lära sig och
jag ser fram emot att fortsätta utvecklas!
Vem vet, kanske symboliserade den där lilla
skjortan en idé som behövde tid att gro. Idag
Slutligen frågar vi Linn om hennes mål och drömjobbar nämligen Linn med design av just barnkläder.
mar inför framtiden.
– Det blev naturligt att fokusera på barnkläder efter att
– Jag har lätt att drömma stort, men just nu ligger
fokus bara på att etablera mig och komma igång
ordentligt. Just nu säljer jag mina kläder via Instagram
◀ Inga kliande klädlappar. ”Jag lägger mycket tanke på små
och en webbshop som är under uppbyggnad, men det
detaljer och försöker alltid hitta nya sätt att utveckla min devore fantastiskt att ha en butik i Nyköping så småningsign. Ett exempel är att jag helt valt bort klädlappar på insidan
om, säger Linn avslutningsvis.
av mina plagg, eftersom jag själv finner det irriterande – särskilt
på barnkläder som ska vara mjuka och härliga! Det är många
som verkar uppskatta det, inte minst föräldrar till barn med
npf-diagnoser där känsligheten ofta är förhöjd”, säger Linn.
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Magazinet tackar för ett trevligt samtal och önskar Linn varmt lycka till med det egna företaget!

Digitala
tjänster

Våra digitala tjänster hjälper dig till
en enklare bostadsaffär
Fastighetsbyrån har en mängd olika digitala tjänster som
hjälper dig under hela bostadsaffären. Ett exempel är vår
populära tjänst Säljcoachen där vi samlar allt gällande er
försäljning på ett och samma ställe.
Kontakta någon av våra mäklare så berättar dom mer om
hur våra digitala tjänster kan hjälpa dig.
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NYA TOYOTA AYGO X
VARFÖR SMÄLTA IN NÄR DU KAN STICKA UT?

LANSERINGSERBJUDANDE
Easy Privatleasing från 2.195 kr/mån
Kampanjpris från 169.900 kr

Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Easy Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde.
Övermil (8 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer.
Erbjudandet är giltigt t o m 22-06-12. Kampanjpriset är giltigt t o m 22-06-12, gäller endast privatpersoner och kan inte kombineras med Easy Privatleasing eller andra avtal och rabatter.
Leasingerbjudandet är giltigt t o m 22-06-12. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning
4,8-5,0 l/100 km och 108-114 g/km. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige

ÖPPETTIDER:

Mån–fre 10–18, Lördag 10–14

www.toyotanykoping.se
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Industrigatan 10,
Nyköping
0155-21 71 70

Minnen & tankar om svunna tider med Arne Andersson

Från lustiga extranamn och vidare till
minnen från Nygeverken och Nygeflyg
I tidigare artikel "Minnesvärda
personer i Nyköping" nämner
jag en person som gick under
namnet "Mora". Jag var då
osäker på om han fått namnet för att han var från Mora,
eller bara kallades så. Av
Berny Gustavsson fick jag efter
publiceringen av artikeln veta
att "Mora" var ett extranamn på
Gunnar Sundberg, då boende
vid Tå, strax utanför Nyköping.
Och som så många gånger så
ledde detta lilla frö med information till fler minnen.
År 1959, då Berny började arbeta
på Nygeverken, var redan Gunnar
en av de anställda. På den tiden var
det nog vanligare än idag att kallad
för något annat än sitt rätta namn.
Till att börja med hade Gunnar
kallats Mora-Nisse - tack vare att han
ofta hade samma sorts mössa som
skidlegendaren - vilket senare enbart
blev "Mora". Många av de anställda
på Nyge hade något extranamn. Det
var bland andra "Kurta Bärs", "Sniffe",
"Svenns Jassis", "Krasse", "Blixten",
och "Halta Kalle". Själv fick Berny
namnet "Fritte", efter Martin Ljungs
monolog om Ester, där Martin säger;
"Lilla Fritte kan äta på min tallrik...".

Ferry Hamos, spelande samtliga fotboll
i AIK. Undantaget var Gösta Lind, som
spelade i Nyköpings SK.
Nygeverken startades 1942 av Göte
Johansson. Tillverkningen bestod av
bland annat av fotoramar, kornischer
och persienner. Vid Hargs fabrikers
nedläggning år 1960 kom Nygeverken
att flytta sin verksamhet ut till fabrikens lokaler.
I mitten på 1950-talet köper Göte
Johansson rättigheten av ANA att
sälja de amerikanska Piper-flygplanen.
Han blir då ensam ägare av bolaget
Nyge Aero, vilket i dagligt tal blev
Nygeflyg. På Brandholmen byggs
landningsbanor, hangar, kontor- och
verkstadsbyggnad. Med försäljningen
av flygplan bedrev företaget taxiflygningar, bland annat permissionsresor
av värnpliktiga till och från Gotland.
Som värnpliktig på Gotland år 1965
flög jag ett par gånger med Piperplanen Apache och Aztec. I flygplanen
fanns det plats för tre eller fem passagerare, varav en åtråvärd plats var
bredvid piloten, där man fick se lite
hur man "rattade" ett flygplan. Priset
för att flyga till Nyköping och åter till
Gotland var 100 kronor!

På 8:e kompaniet på P18, där jag var
Nyköpings AIK:s ordförande i fotbolls- förlagd under värnplikten, fanns den
sektionen, Bengt Frisberg, var en av de 19-årige Westerholm med hemadress
som jobbade på
Flen. Hans
Nyge. Med sin
förnamn är jag
"Priset för att flyga till Nyköping och
befattning kunde
inte helt säker
åter till Gotland var 100 kronor!"
han styra och anpå då man i det
ställa fotbollskilmilitära oftast
lar till arbete på Nyge. Troligen såg han
använde efternamnen, men jag tror
då till att det var fotbollskillar med an- att det var Håkan. Han hade som
knytning till AIK. Det var Karl-Erik "KEA" jag minns det något slags personligt
Johansson (inte att förväxla med "KIA" samröre med Nygeflyg. Kanske var
Svensson, båda var målvakter i AIK), Per det därför han redan som ung blev
"Pära" Johansson, Rune "Putte” Sund- företagets representant på Gotland,
ström, Per "Pelle" Bergqvist, Kurt "Kurre" åtminstone när det gällde de värnplikKeden, samt Josef Böö, Josef Takàcs och tigas resor. Om det trots allt inte är så

Huset på Krukmakaregatan i Nyköping där Nyge hade sin verksamhet då Berny Gustavsson
blev anställd år 1959.

är det inte omöjligt att Westerholm
ordnade anställningen själv, då han
verkade vara en företagsam person!
Innan det var dags att flyga tog han
emot betalning, och skötte övrigt inför
flygresan. När det var dags att flyga
fanns han på flygplatsen och tog emot
de värnpliktiga, och såg till att rätt
person kom med rätt flygplan! Själv
var han då ståtligt klädd i någon slags
flygarkostym, vit skjorta med några
guldgula emblem på axelklaffarna.
Naturligtvis hade han slips och på
huvudet en vit flygkaptensmössa med
skärm!
Permissionsresorna till Brandholmen utnyttjades nog övervägande av
värnpliktiga från södra delen av Sörmland, och då framför allt Nyköpingsområdet. Att man kunde flyga direkt
till Nyköping innebar naturligtvis att
man fick mer tid att vara hemma,
framför allt under en kort helgpermission. Flygresorna med Nygeflyg fick

man själv bekosta, men det gjorde
man gärna mot att få ett par gratisresor av staten. När man då först fick
åkta färja till Nynäshamn, och sedan
tåg till Nyköping, vilket kunde ta sexsju timmar eller till och med mer än
så. Sedan skulle man även åka samma
väg tillbaka till Gotland, och då med
nattfärja.
Det fanns även en möjlighet att flyga med Linjeflyg till Norrköping eller
Bromma, men det var betydligt dyrare, samt att då återstod transporten till
Nyköping. Att flyga med Nygeflyg var
naturligtvis att föredra när man kunde
vara på Brandholmen 30 minuter efter
start - vilket alltså var flygtiden till Nyköping. Om man strax innan flygstart
ringde hem från en mynttelefon på

Fortsättning på nästa sida
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Arvid Buskas, hade tidigare lämnat
av värnpliktiga på Brandholmen, och
var på väg tillbaka till Visby, för att
hämta fler värnpliktiga. När han var
på inflygning till flygplatsen fick flygplanet, en Piper Aztec, motorstopp och
störtade i havet. Eftersök inriktades till
ett område i havet utanför Visby, där
man funnit en del flytande föremål
från flygplanet. Men vare sig flygplan
eller pilot återfanns. Vilket man ännu
inte gjort!

Piper Aztec. Brandholmen, 1965. Foto: Tony Nyström.

flygplatsen och bad
om att bli hämtat på
Brandholmen, kunde
man vara hemma i
bostaden i Nyköping,
om 40 minuter!

"Att flyga med Nygeflyg
var naturligtvis att föredra
när man kunde vara på
Brandholmen 30 minuter
efter start"

År 1984 förlades
även försvarets armeflygskola till
Brandholmen. Men redan året efter
flyttade flygskolan, och även Nygeflyg,
sin verksamhet till den nedlagda flygflottiljen F11 - alltså Skavsta. Där Nygeflyg

blev kvar till 2005, då
det såldes/uppköptes
av annan intressent.
Slutligen ett par
extra berättelser
om Nygeflyg och
Brandholmen:

Nu till en dramatisk landning på
Brandholmen. Två J 35 Draken från
Västmanlands flygflottilj hade varit på
höstmanöver och skulle mellanlanda
på F 11, vid Skavsta år 1971. När de
kom inflygande från havet och såg
Brandholmens landningsbana trodde
de antagligen de att de redan var vid
F11, och gick in för landning.

kanten intill Stadsfjärden. Det andra
planet lyckades stanna och bli kvar
på landningsbanan! Flygplanen kom
sedan att fraktas på landsväg ut till F
11, där planet som hamnade i vassen
kom att skrotas.
Källor:
Berny Gustavsson
Gotlands Allehanda
Nygeflyg

Ett av flygplanen hann inte få stopp
på den, i det här fallet 800 meter
korta, landningsbanan, utan fortsatte
över dåvarande väg tll Brandholmen.
Flygplanet kom att stanna först i vass-

Först om en tragisk flygolycka.
Sent på kvällen den 27 augusti 1965,
störtade ett Aztec- flygplan från
Nygeflyg i havet utanför Visby. Piloten

Skribent: Arne Andersson • arnexandersson@gmail.com

Helt nya Kia Sportage Plug-In Hybrid.
Livet med fyrhjulsdrift.

Privatleasing fr.

5 250 kr/mån*

Inkl. serviceavtal
Förmånsvärde fr. 2 380 kr/mån**

Äntligen lanseras helt nya Kia Sportage Plug-In Hybrid. En laddbar, fyrhjulsdrivenSUV med en räckvidd
på upp till 70 km på el och låga 25 g/km CO2. Meddubbla välvda panoramaskärmar och ett adaptivt
chassi är helt nya Sportage modern körning i sitt esse.
Erbj. gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/6-2022 eller så långt lagret räcker och reg. sen. 30/9-2022, kan ej komb. med andra rabatter eller företagsavtal. Br. förbr. bl. körning Sportage
PHEV 1,1 l/100 km, CO2 25 g/km enl. WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på
50 %. **Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- & adminavg. tillkommer. Rörlig ränta. Max körstr. 1500 mil/år. Onormalt slitage & övermil debiteras. Vid företags- & privatleasing av fordon
berättigade till klimatbonus ingår klimatbonus enl. Bonus-Malus i månadsavg. Klimatbonusen utbetalas av Transportstyrelsen och är prel. för 2022. Om utbet. uteblir eller förändras
påverkas leasingavg. Sedvanlig kreditprövning. Finansiering via Kia Finans i samarbete med Santander Consumer Bank. Lokala prisavvik. kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara
extrautrustade. Adaptivt chassi tillgängligt i GT Line. Med reservation för ev. tryckfel.
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HYRESRÄTTER PÅ ARNÖ

LÄS
MER PÅ
HSB.SE

AVSKILT MEN ÄNDÅ CENTRALT I
NYKÖPING
Fastigheterna är belägna i det nybyggda området vid
Arnö i Nyköping. Här bor man med närhet till
natursköna omgivningar samt gångavstånd till
Nyköpings centrum med mataffärer och gott om utbud
av service och restauranger.

Inflyttningsrabatt första året!
STORLEKAR 1–4 rok, 33–94 kvm
HYRA 5687 – 12612 kr/mån
INFLYTT April 2023

vasterport
galleriaaxet

vasterport
galleriaaxetnykoping

axetochvasterport.se

GRAND
OPENING!

Nu är sommaren här och vi har glädjen
att välkomna
in till oss
i Galleria Axet.
De öppnar 3 juni.
Hjältar handlar lokalt
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TOMATKÄRLEK

Mums. Hemmaodlade tomater är rena delikatessen.
Det finns många tomatsorter att välja på – du kan odla
i växthus, på friland eller på fönsterkarmen. Mer
närodlat än så blir det inte. Eller godare.

Vi firar 25 år 2022

Ring eller maila för en kostnadsfri offert!
Vid beställning av nya fönster ingår persienner.
0155-21 50 90, 0708-48 90 99 • gronqvist@allt2.se

Extra brett
sortiment!

3 för 129.-

VÄLKOMMEN TILL H-SON

TOMATPLANTOR
ø12 cm kruka.
Välj bland flera sorter.

Ord. pris 49,90/st

UTHYRNING AV

SLÄP • BÅTTRAILER • BILTRAILER
SKÅPBILAR • MINIBUSSAR
Bilverkstad
0723-66 60 11

• VERKSTAD
• TVÄTTHALL
• BUTIK
• DÄCK
• BILSERVICE

VÄXTGLÄDJE NÄRA DIG
För öppettider och vägbeskrivning: www.blomsterlandet.se
Erbjudandet gäller t.o.m. 15/5 2022.
Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

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

BRF Å-K ANTEN, NYKÖPING

Nya bostadsrätter granne med Nyköpingsån
– boka din visning av Brf Å-kanten!
Missa inte din chans att bo på fantastiskt å-läge. Här kan du njuta av lugna och grönskande
omgivningar på bekvämt promenadavstånd till hamnliv och centrum. Försäljning pågår av
nyproducerade 2-4 RoK med stor balkong eller uteplats. Gör bostaden personlig med våra
fina inredningsval. Här bor du klimatsmart i ett Svanencertifierat kvarter med solceller på taket.
Läs mer på peabbostad.se/akanten
Kontakt: Anders Wallén, 0155-28 60 40, anders.wallen@fastighetsbyran.se
14

Äntligen kom våren!
Nu har vi fina sommarpriser i butiken
på fönsterfärg, fasadfärg,träolja med mera.
Välkommen!

Skanna

för inspiration!
GUMSBACKEN 6, NYKÖPING
ÖPPET: VARDAGAR 6.30-18 • LÖR 9-14
0155-20 26 50 | www.holmgrens.nu
Holmgrens Färg
15

FÖRSOMMARFEST 2022
MATFESTIVAL MED SÖRMLÄNDSKA
SMAKER, FISKE I ÅN MED SPORTFISKARNA
OCH MASSOR AV AKTIVITETER FÖR BARN
& UNGDOMAR!
Gratis inträde. Smakprovsbiljett till mattorget 100kr
Läs mer på nykopingsguiden.se/forsommarfest

NYKÖPING VÄNTAR PÅ DIG I SOMMAR!
Nära till allt. Upplev skärgården, naturupplevelser, evenemang
och mycket mer! Hitta din sommar kärlek i Nyköping på
nykopingsguiden.se
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NYKÖPINGS HAMN
KLOCKAN 13-18

Königs gästkåseri

Ten(n) and out
Tanken slår mig när jag för en stund hämtar andan
på en bänk inne vid Willys servicebutik.
Jag kan ta mig tusan vara en celebritet. Eller om jag
möjligen uppfattas som ett original. Det senare kan i
den kontexten förstås leda till det förra.
Var och varannan kund stannar i alla fall till och stirrar
ogenerat på min harmlösa person.
Det gör mig lätt generad. Och lite smickrad.
Jag börjar nära en förhoppning om att kanske få
skriva en autograf eller tillfrågas av en kund om jag
kan tänka mig att ställa upp på en selfie.
Det är sånt ryktbara personer fyller dagarna med.
Detta vid sidan av att öppna dörrarna inför allmogen
och visa upp sina stilfulla hem med lösöre från inredningsbutiken Svenskt Tenn.
Den nivån på kändisskap har jag inte nått ännu. Det
är inga trendiga inredningsmagasin som hört av sig
och velat hälsa på här hemma i torpet. I alla fall inte
hittills. Detta trots att vi faktiskt har en plåtburk i köket
med dekor av den legendariske formgivaren Stig
Lindberg.
Det är en Berså kaffeburk med trälock.
Den kan man säkert göra sig en hacka på genom att
lämna in till ett bättre auktionhus, föreslår jag entusiastiskt för torparhustrun.
Hon tittar på mig som om jag vore mindre vetande.
Vilket jag råkar vara. I just det här fallet.
Torparhustrun säger sig bestämt veta att man kan
hitta en Berså kaffeburk på vilken loppis som helst.
Och till en blygsam penning.
Där talar sakkunskapen. Torparhustrun har nämligen
en inre gps som gör att hon sällan missar en loppisskylt utefter Sveriges vägrenar.
Det finns i och för sig ingen inredning från Svenskt
tenn i torpet men väl svenskt tenn.
Det är en tennkanna, ett hederspris från 1960-talet med mitt för- och efternamn ingraverat. Det kan
förstås vara aluminium också. Jag är ingen expert på
legeringar. Bortsett från vetskapen att jag har en hel
del amalgam i käften.
Den oestetiska fyllningen saknar antagligen Sveriges
allra bildskönaste kändisar och största titaner. Där
putsas det yttre med tandblekning.
Varför just jag tilldelades det beskrivna hederspriset har tyvärr fallit mig ur minnet. Det bör ha något
med mina ungdomliga idrottsliga prestationer att
göra. Jag var bland annat med i skolmästerskapet i
stafettlöpning på Ramdalens idrottsplats i Oxelösund.
Vårt lag kom åtta. Vilket var detsamma som att vi kom
dyngsist.
Till den blygsamma placeringen bidrog i allra högsta
grad jag genom att tappa stafettpinnen.
Det är ingen bedrift som vanligtvis belönas.
Nej, vid närmare begrundan kan jag ha erhållit
tennkannan ifråga när jag vid ett tillfälle hedrades med
utmärkelsen ”Bästa kamrat” i IFK Oxelösunds pojklagsfotboll. Det var förstås en ära.
Jag har alltid försökt uppmuntra mina kamrater. Det
är mer än man kan säga om lagkamraterna i stafettlaget. Där var det ord och inga visor.

Det snällaste var: ”Jädrans fummelpelle!”.
Det gick bättre i längdhopp. Där var jag utsedd till
funktionär. Min uppgift var att handha måttbandet. I det
fallet höll jag i varje fall måttet.
Willys kunders uppenbara intresse för min person har
emellertid en ack så banal förklaring.
Jag har råkat placera mig på en bänk intill Expressen
och Aftonbladets upphängda löpsedlar.
Det är med andra ord inte min lealösa och vårbleka
person som fångar kundernas blickar.
Det är tidningarnas löpsedelsrubriker.
Lika bra det. Det är inget för mig. Kändisskap.
Jag skulle antagligen snubbla på röda mattan.
Den ena löpsedeln lockar för övrigt med den säsongsinspirerade rubriken: ”Enklaste sättet att öppna
en grillkolpåse”. Det är säkert en ovärderlig konsumenvägledning för målgruppen.
Dit hör inte jag. Torpet har en elektrisk spis.
Den andra löpsedeln satsar i sin tur på ett ständigt
aktuellt tema: ”Gå ner i vikt till sommaren”.
Så fasen heller, tänker tvärviggen i mig. Jag köper
istället en kexchoklad och mumsar i mig.
Det känns gott att motsätta sig vikthetsen.
Från det ena till det andra. Vart tog resekatalogen
vägen? Den publikation som lockade oss till charterdestinationer med dom fyra s:en: sand, sol, synd och
sprit. Vilket av s:en som hägrade mest kom an på den
enskildes tycke och smak.
Vissa värdesatte playan, andra det hedonistiska
utbudet, vilket var detsamma som grisfest.
Jag har i tidigare kåserier berättat att jag personligen
saknar håg för att flänga jorden runt.
Det finns inte på kartan att jag ska bortprioritera
torpets all inclusive. Nej, borta må vara bra men torpahustruns pannkakor är ändå bäst.
Jag kan icke förty sakna resekatalogen. Denna
bladvändare med en blandning av fakta och fiktion. Vad
som var vad var ofta svårt att veta.
Beskrivningen och bilderna av chartermålen målades
ut som skönare än Edens lustgård.
Detta i bjärt kontrast till en del återvändande
charterturisters berättelser om fjorton dagars vistelse
på en plats och ett hotell inte så lite påminnande om
förhållandena i Hades dödsrike.
Det ska understrykas att jag inte är helt tappad
bakom en vagn vad avser den stora världen.
Jag har nämligen varit på charterresa till Mallorca.
Det var i och för sig för cirka 50 år sedan.
Jag köpte en sista-minuten-biljett på Arlanda och
hamnade i Palma Nova på Hotel Club 33.
Där var det synnerligen glatt, dag som natt.
Det var emellertid inget ställe för en ung man som
jag och uppväxt i Oxelösund med ett nöjesutbud att
jämföra med det i Vatikanstaten.
Det kan verka som en orättvis liknelse. Då i Vatikanstatens ögon. Det väcker trots allt muntration när
påven visar upp sig i sin skojiga mössa.
Förresten var min hemstad Oxelösund inte heller
alldeles befriad från folklig underhållning.
Vid ett tillfälle varje vinter spelade dansbandet

Sven-Ingars på Cupol. Det var mäkta populärt.
Vare sig man var danslysten eller bara lysten.
Hur som helst förde jag på tal frågan om en eventuell
förfyttning från Hotel Club 33 till ett boende inte fullt
så inriktat på 24-timmars hallabalo. Clubvärden såg
uppriktigt förvånad ut.
Även om han kanske allra mest såg sliten ut.
Det var antagligen väl så tröttsamt för en clubvärd
att kväll efter kväll sitta vid hotellpoolen och klinka
Anna och mej (Me and Bobby McGee) med en jamande
röst som en ostämd katt och på en gitarr, inte alltid
med alla strängar intakta.
Jag fick byta till ett mindre familjehotell.
Det passade mig utmärkt. Bortsett från utsikten från
rummet. När jag förväntansfull drog isär gardinerna
stirrade jag rakt in i en gränd. Det kunde jag till nöds
köpa. Värre var att gränden
även nyttjades flitigt av
herrar med blåsbesvär.
Nu var det få som reste
med Club 33 för Mallorcas vyers skull. Det som
lockade ungdomar från
Haparanda till Ystad var
svenskhaket Pepe’s bar.
Vad man brukar kalla blott
ett hål i väggen.
Där hamnade jag också
en afton. I studiesyfte.
Vad jag lärde mig där? Jo,
att chokladdrinken Lumumba serverades i glas stora
som en mjölkspannar i
la’gårn. Och till inte många
pesetas alls.
Det innebar att mången
gäst på Pepe’s redan tidigt
på kvällen tvingades kasta
in handduken.
Och rätt och slätt förklarades – ten and out!

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com
PS: Du kan läsa en utförligare version av ”Ten(n) and out” på bloggen
König Online där du också hittar fler
kåserier av Leif König.
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Stolta ambassadörer Stärker
nyköping som besöksmål
Magazinet har tidigare skrivit
om Nyköpings kommuns satsning ”Stolt ambassadör” som
presenterades i april förra året.
Grundtanken med satsningen
är att Nyköpingsbor på olika
sätt ska verka just som ambassadörer för sin hemkommun
och på så vis hjälpa till att öka
kommunens attraktionskraft
som besöksmål. Maria Säfverblad, destinationskoordinator för
Nyköping Turism, berättar mer
om vad som skett hittills och vad
som finnas planerat framöver.

Maria Säfverblad
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Hur ser framtiden ut för
Drygt ett år har passerat sedan ni
lanserade ”Stolt ambassadör” – hur ”Stolt ambassadör”?
– Vi planerar insatser och aktiviteter
ser du tillbaka på året som gått?
årsvis och det finns många idéer på
– Jag ser positivt på året som har gått!
Framför allt har vi fått stort engagemang hur vi kan fortsätta jobba. Självklart är
att arbetet fortsätter och att vi behöver
från Nyköpingsbor som vill vara ansiktet
jobba mer tillsammans med företag
utåt som ambassadörer! Det visar att det
finns en enorm stolthet för vår plats och och näring. En konkret utmaning är
en vilja att tipsa och berätta för andra om hur Nyköping får bättre placering i
undersökningar om svenskars resande.
Nyköping. Målgruppen för satsningen är
Idag är Nyköping placerat långt ner på
57 000 Nyköpingsbor, vilket medför att
vi måste tänka brett, stegvis och lång- listan bland de resmål svenskar väljer
siktigt. Om vi lyckats nå en handfull och på sin semester. Jag ser framför mig
en handlingsplan som vi tar
skapa insikt om att vi alla är
fram tillsammans med olika
viktiga och fått ambassadör"under 2022
skap på agendan hos företavill vi samverka insatser, berättar Maria.
gen, är det en framgång för
med näringslivet Under våren har skrivarmig. Jag tycker vi är på god
ännu mer"
tävlingen ”140 tecken”
väg, säger Maria.
pågått som en del av
satsningen. Berätta mer om tävlingVad sker i satsningen ”Stolt ambasen och bakgrunden till idén.
sadör” under 2022?
– Tävlingen har gått ut på att sälja in
– Under 2022 vill vi samverka med näNyköping med en beskrivande text på
ringslivet ännu mer. Vi jobbar just nu med
max 140 tecken. Bakgrunden är att vi
idén att vara "nyckelambassadör". Det
alla säkert ganska ofta får frågor om
kan beskrivas som en nyckelperson som
Nyköping och ska då kort berätta om
kvalitetssäkrar ambassadörskapet i den
vår plats. Vad och hur berättar vi då?
egna verksamheten. Dessutom kommer
Våra berättelser är viktiga och genom
vi fortsätta lyfta Nyköpingsbors tips i
tävlingen lyfter vi det och får Nyköpingssociala kanaler. Det blir även en release
bor att vässa sina berättelser. Vi har fått
av en film om ämnet innan sommaren
närmare hundra bidrag så engagemangsom har producerats nu under våren.

Foto: Nyköpings kommun

et är över förväntan! Vinnarna presenteras på nationaldagens firande på
vallarna den 6 juni. Tre vinnare utses av
en fristående jury. Därutöver kommer de
tio bästa bidragen visas upp på något
vis. Vi hoppas på en utställning eller
give aways med texter på som sprids
under sommaren.
Slutligen, efter en lång period
med pandemirestriktioner verkar
vi äntligen gå mot en sommar där
vi får umgås och uppleva saker
tillsammans igen. Hur laddade är
ni på Nyköping Turism inför det?
– Vi är så laddade! Vi märker redan nu
på antalet evenemang som läggs upp
på nykopingsguiden.se att denna sommar blir något extra. Även hotellen ser
positivt på sommaren och har redan
börjat märka av ett ökat resande och
fler bokningar.
Vad ser du själv mest fram
emot i sommar?
– Jag ser mest fram emot båtturer
i Nyköpings skärgård och att äta på
restaurang utan att behöva tänka på
handsprit, avstånd och restriktioner,
säger Maria.

Linda Eklund - en av
Nyköpings många
stolta ambassadörer

Robert Wells presenterar

”Songs Without Words”

Hej Linda, vem är du?
– Jag är trädgårdsmästare och jobbar
på Växt och Trädgård samt driver eget
företag. På fritiden gillar jag att rensa
ogräs och jobba med trädgårdsprojekt hemma. Trädgårdsarbete är en
fantastisk kombination av kreativitet
och kroppsligt arbete – något för både
hjärna och kropp. Och hjärta förstås!
Har du alltid bott i Nyköping?
– Jag är ursprungligen Råbybo som
efter pluggvändor på olika orter
återkom till Nyköping. Här är barnen
födda som nu är 15, 12 och 9 år. Vi
och barnens pappa bor i Oxbacken
med skogen på ena sidan huset och
tre km till centrum åt andra hållet.
Småstadens närhet till allt – att kunna
cykla till skolan och till aktiviteter på
Rosvalla och till glass i hamnen – är
ovärderligt när man har barn.
Vad är det bästa med Nyköping?
– Upplevelser och aktiviteter för barnen
har alltid varit värdefullt – från de första
egna simtagen på Junis sommarsimskola och ”prova på-sportläger” till
musikalskola och pirriga danssteg på
Nyköpings teaters magnifika scen.
Kulturupplevelser – senast en strålande
kväll på Culturum för Ukrainas folk – och
tidigare shower med superproffs som
Mando Diao, Molly Sandén och Fredrik
Lindström är kvällar att minnas. Tack till
alla er, från ideella fotbollsföräldrar till
proffsiga eventfixare för att ni gör detta
fina för oss Nyköpingsbor!
– Fast fritiden handlar såklart inte
bara om att jaga aktiviteter. Att
kunna slappa med en lagom förutsägbar deckare eller bara sitta och titta
på vågornas kluck är minst lika viktigt,
tillägger Linda.

Linda Eklund

mun. Kulturmiljöerna med slottens och
herrgårdarnas alléer som sträcker sig
över landskapet och gamla gravhögar
som berättar om tider långt tidigare.
Hit hör också landskapets brukade
åkrar med hjortar i massor. Naturmiljöerna med havet i öster, skogarna och
gläntorna är givna smaksättare i en
Nyköpingsmeny. Och i landskapet har
epa-traktorer, eller epa-audis, blivit ett
kryllande inslag. Toppen för ungdomar
som kan ta sig till kompisar och aktiviteter eller en trafikfara som skapar frustrerade omkörningar? En text behöver
en krydda, något som skapar reaktioner
och åsikter. Lite som koriander!

Meny Nyk
av Linda Eklund

Bräckt hav
toppat med slottsalléer
Rapsvidder och 1000 hjortar
serveras med picklade epor
Skogsbrynt glänta
och kanderade gravhögar
där vinden aldrig dör

Tips på utflyktsplatser från linda,
inspirerade av hennes meny:

En helkväll vid flygeln med musikens mästare, Beethoven, Liszt,
Chopin & Grieg. Egna kompositioner och improvisationer.
Material från den nya plattan ”Songs Without Words” som släpps i
två delar Maj och Augusti. Anekdoter och humor om livet med pianot
vid sin sida.
Efter mer än trettio års konserter med Rhapsody In Rock, skivutgivningar och samarbeten med över 100 artister bjuder nu Robert Wells
som solist in publiken till ett intimt möte på scenen. Tillsammans med
flygeln, musik och många anekdoter från Rhapsody In Rocks turnéer
och samarbeten med bland annat Charlie Norman.

Culturum, Nyköping onsdag 2 november 2022, 19.30
Biljetter på nykopingsguiden.se eller i kassa på Rosvalla
servicecenter och Turistbyrån.Pris 385:- inklusive serviceavgift
Konserten genomförs i samarbete med Event & Mediamix Torbjörn Dahlström AB

Uppsa kulle. Spring runt, runt, runt den
mystiska gropen på gravhögens topp, lek

Du deltog i tävlingen ”140 tecken”
med en text du döpt till ”Meny Nyk”.
Berätta mer!
– Menyn kom till när jag såg att
Nyköpings kommun önskade texter
som beskriver staden med omnejd. Jag
skickade in ett bidrag men missade att
texten skulle vara max 140 tecken med
blanksteg inräknade… Min meny blev
för lång. Tack ändå för frågan att vara
med i Magazinet med min meny. Kanske
kan den få någon att bli sugen på Nyköping, säger Linda och fortsätter;

”Burken” bland stenar och enar, klättra upp i
den magiska gamla björken.
Stendörren. Låt dig svalkas av havet,
svaja på en hängbro, slå upp en kopp
kaffe ur termosen.
Nyköpingshus. Hämta en skattkarta på
Sörmlands museum och sveps med på upptäcktsfärd genom slottets historia, helt
i den takt du själv vill.
Mårtens hus. Har menyn väckt smaklökarna? På Mårtens hus finns gott i både mat- och

MITT I SÖRMLAND
Hembakat, Hantverk & Godsaker
En oas i Årdala,
mellan Malmköping & Nyköping!

dryckesväg. Avslappnat under kulörta lyktor.
Fåfängan. Gulligaste fiket och skönaste
konserterna. Knalla uppför backen till

– I menyn vill jag fånga kulturen,
naturen, historien och nutiden i vår kom-

Sigridslunds Café & Handelsbod

naturreservatet Hållet och kika ner i
silvergruvans djup.

Alla dagar kl 11-17 juni-aug
www.sigridslund.se

tel 0706 751 118
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ANNONS

Musik i

Musik & andakt

Torsdagar 19.00 • Svärta kyrka

ONSDAG 6 JULI

ONSDAG 20 JULI

ONSDAG 13 JULI

ONSDAG 27 JULI

sommarkväll
7 JULI • Sofia Ullman
14 JULI • Solala
21 JULI • Eva Tjörnebo och Viskompaniet
28 JULI • Leif Brixmark & New Holland Band
4 AUGUSTI • Anna-Lotta Larsson
11 AUGUSTI • Sveriges Radios Symfoniorkester
18 AUGUSTI • Irma Schultz & Hans Kennemark
25 AUGUSTI • Mathias Kjellgren
Läs mer om artisterna på församlingens hemsida
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Prosten Pihls trädgård 19.00 • Kaffeservering
Sång av ungdomar
från Cantemus.
Jenny Tjärnström, piano.
Karin Eckerdal, diakon.

Miranda Rahm, sång & gitarr.
Jenny Tjärnström, piano.
Håkan Karlsson, präst.

Marie Johnson, euphonium.
Bo Ericsson, sopransax.
Mathias Kjellgren, piano.
Maria Gabrielsäther, präst.

Bo Ericsson, sopransax.
Catrine Hylander, piano.
Maria Gabrielsäther, präst.

Med reservation för ändringar.
TEXT: NICKLAS OLSSON FOTO: LENA JOSEFSSON

Nyöppning för
Prosten Pihls café!
Efter ett par månaders renovering öppnar återigen caféet
i Prosten Pihls gård. Men caféet har ändrat skepnad då
församlingen nu använder caféverksamheten som ett sätt
att hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden. Detta
kombinerat med en utvecklad caféverksamhet blir något
positivt för alla inblandade.
Sommaren har precis anlänt till Nyköping – det är därför extra roligt att
caféet i Prosten Pihls gård, med sin
vackra trädgård, återigen öppnar sina
dörrar för allmänheten. Prosten Pihls
gård och dess café stängdes i vintras
för renovering då församlingen bestämt
att utveckla sin verksamhet och därför
behövde ändamålsanpassa lokalerna.
Caféverksamheten skulle fortgå men
nu skulle också caféet vara en plats för
arbetsträning enligt S:t Mary-metoden.

Mary-metoden försöker församlingar
att hjälpa människor att hitta en väg tillbaka in i arbetslivet utifrån deras unika
situationer. S:t Mary ska stå för kvalitet
och långsiktighet samt tydlighet och
transparens i kontakt med myndigheter
och andra aktörer. S:t Mary möter sina
deltagare efter deras egna villkor, så att
praktik, handledning och arbetsträning
ska kunna utföras på ett sätt som fungerar för den enskilda personen utan att
denne behöver fastna i en mall.

S:t Mary är en metod som används
inom flera församlingar i Svenska
kyrkan där arbetsträning och rehabilitering går hand i hand. Att människor
blir fast utanför arbetsmarknaden är
ett stort samhällsproblem och med S:t

Även om caféverksamheten kommer
att vara grunden så finns det tankar
kring att ha en egen odling - något som
visat sig lyckosamt i andra församlingar.
Även en skaparverkstad för exempelvis sömnad kan vara ett alternativ för

Sommarcaféer
Café Lillstugan

Rosenkälla kulle (vid Franciscuskapellet)
Måndagar 13.30 - 15.30
13 juni - 29 augusti
Samtal, andakt, gemenskap
över en kopp kaffe med dopp.

Sommarcafé

vid S:t Nicolai församlingshem
Tisdagar 13.30 - 15.30
7 juni - 16 augusti
Kaffe o gemenskap i
Prästgårdsträdgården. Vid regn inne.

Mariacafé

Mariagården
Torsdagar 13.00 - 15.00
9 juni - 11 augusti (ej 28 juli)
Trevlig gemenskap, hembakat samt
kaffe/the på Mariagårdens innergård.

framtiden. Samarbete kommer att ske
med Arbetsförmedlingen och andra
myndigheter. Församlingen vill erbjuda
människor en plats där de möts av hög
kompetens och faktiskt blir sedda.
Praktik varvas med handledning där
grundtanken är att bygga upp människor
igen. För att kunna genomföra detta
så har församlingen anställt Therese
Pettersson som caféansvarig. Förutom
att ansvara för caféet och allt som hör
därtill, kommer hon även att hjälpa till att
handleda de som arbetstränar.
För de som besöker caféet kommer det
märkas skillnad. Förutom de nyrenoverade lokalerna så är utbudet betydligt
bredare än vad det tidigare har varit.
På caféet bakas allt från grunden och

förutom fikabröd kan man nu avnjuta belgiska våfflor. Dessa serveras
antingen med klassiska tillbehör, såsom
grädde och sylt, men du kan även äta
dessa med matigare alternativ. Exempelvis erbjuds räkor och skagenröra eller
lufttorkad skinka med fetaoströra. Vill
du besöka Prosten Pihls café i sommar
så har man öppet vardagar klockan
10.00 – 18.00. Vissa dagar har man
dessutom öppet längre då det är ”Musik
& Andakt” i trädgården, se separat ruta.
Så hjärtligt välkommen till Prosten Pihls
Café – en oas mitt i Nyköping.
Hjärtligt välkommen till

Prosten Pihls Café
- en oas mitt i Nyköping!

PARKLEK
OPPEBY 10.00 - 12.00
3, 10 & 17 JUNI
19 & 26 AUGUSTI
2, 9, 16 & 23 SEPTEMBER
Öppna förskolan flyttar
ut till lekparken mellan
Oppebykyrkan och
Släbroskolan. Vi tar med
leksaker och bullfika.
Sångstund på filtarna i
gräset.
0155-751 00
svenskakyrkan.se/nykoping
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Skol-IF laddar för en

Skol-IF kommer att sysselsätta 70 stycken feriearbetande ungdomar i sommar. 100 arrangemang för barn och
ungdomar i hela länet ska planeras och genomföras. Cirka 1000 ungdomar kommer att delta i aktiviteterna.

• Grocery store
• Post
• Drugstore
Öppet alla dagar 8-21
Ö Storgatan 19 • Nyköping • 0155-21 79 70

Öppet
alla dagar 8-21

ICA Kronhallen.indd 1

Ö Storgatan 19
Nyköping
0155-21 79 70
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2012-11-28 11.25

Nyköpings Enskilda Gymnasium

n fartfylld sommar!

För oss är det jätteviktigt att våra feriearbetare får ett meningsfullt och utvecklande sommarjobb, säger
Isak Betzholtz, verksamhetsansvarig på Skol-IF.

Boström AB

EM

Event & Mediamix

Välkommen till
Sörmlands största
bowlinghall!
Bowling | Restaurang

www.superbowlnykoping.se

Tel: 0155-21 42 11

MAGAZINET
NYKÖPING-OXELÖSUND
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Att anlägga en blomsteräng kräver
lite mer arbete än vad många tror,
”Att anlägga en
men när den väl är där, så kräver den
blomsteräng kräver
inte så mycket av dig som en vanlig
lite mer arbete än
gräsmatta. Den vill inte gödslas, då
ängsväxterna gillar mager och näringsvad många tror”
fattig jord. Många tror att det bara är
att slänga ut lite blomsterängsfrö på
sin befintliga gräsmatta, men då orkar sällan alla
frön att etablera sig. Sandblandad mulljord är bästa
förutsättningarna för att lyckas, ren sandjord kan du
förbättra med ogödslad torv eller kompost som inte
innehåller gräs.
Har du lerig jord ska du i stället blanda upp den
med grovt grus. För bästa resultat bör du rensa ytan
som du vill förvandla till blomsteräng från ogräs, är jorden för näringsrik kan du odla potatis på ytan som du
vill omvandla, då det luckrar upp jorden och potatisen
förbrukar den näring som finns i marken.

Blomsterängar
och vattenblänk
Kan du minnas barndomens sorgfria dagar
när du sprang barfota på grusvägen utan
problem? Idag kan vår vardag kännas lite
tyngre med allt som sker omkring oss, men
du kan ända skapa tid och tillfällen för återhämtning och kraft. Om du blundar och ser
framför dig hur du står på en blomsteräng.
Kan du känna solens varma strålar mot
ditt ansikte, höra humlornas surrande och
känna doften från ängens alla blommor?

Många är det som drömmer om att återskapa
denna äng i sin egen trädgård, både för våra pollinerare, men också för att kunna plocka en bukett med
blommor till helgens middagsbjudning, eller varför inte
en bukett med sju sorters blommor under huvudkudden på midsommarnatten…
Att skapa en gynnsam miljö för humlor, bin, fjärilar,
maskar, skalbaggar och andra småkryp och organismer trivs, är viktigt för hela vårt ekosystem. För
dig som vill odla hemma är det ännu viktigare, då du
säkrar pollineringen av allt det du vill skörda.

När det väl blivit dags att så, kan du kombinera
ängssådden med en specialblandning gräsfrö för äng
(Skånefrö Siesta eller Weibulls Fritidshus, vi har båda
sorterna på Oscarsbergs), på så sätt binder du jorden
och hindrar ogräs från att etablera sig. Till 100 kvm
behöver du cirka 100 gram blomsterfrö och 500-800
gram gräsfrö. En bra blomsterängsblandning innehåller
både ettåriga och fleråriga sorter som självsår sig.
Blåklint och Lin är ettåriga sorter som blommar
första året och ger ett visst skydd åt de mer långsamväxande arterna. Vårsådd av blomsteräng gynnar
de ettåriga sorterna som vid höstsådd aldrig hinner
utvecklas. Var noga med att låta även de sensommarblommande arterna i din äng få blomma klart innan du
i slutet av säsongen slår din äng så att de inte dör ut.
Du kan antingen slå din äng på det gamla hederliga
viset med lie, eller så använder du röjsåg. Det viktiga
är att klippet ska ligga kvar ett tag så att det hinner
fröa av sig ordentligt.
För dig som föredrar en slätklippt golfgreen att
öva på i din trädgård är nu en bra tid att toppdressa och stödså gräsmattan. Den första gödslingen ska
redan vara gjord och du bör tydligt se var du behöver
förbättra. Blanda gärna upp gräsfröna med lite sand
så är det lättare att så jämt. Kasta högt och gärna
när det blåser lite så får du hjälp att fördela fröna
över ytan. Mylla försiktigt ner fröna och packa ytan
lätt med hjälp av en kratta eller en vält. Håll jorden
fuktig och täck den eventuellt med fiberduk,

ERBJUDANDE!
Blomsterlök

50 %

Dahlia, Gladiolus, Liljor m.fl.

Dahlia

Öppet: Vard 10-18 • Lörd & sönd 10-15
Oscarsbergsvägen 4, Nyköping • Tel 0155-22 79 72
www.oscarsbergstradgard.se
Vi finns även på Facebook och Instagram
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så skyddar du den både mot fåglar som äter upp
fröna, plus att det gror snabbare.
Nu är en bra tid att plantera men det är lätt att
ryckas med av allt vackert du ser hos oss på Oscarsbergs när du går runt och botaniserar. Försök att
begränsa dig vad gäller antalet sorter. Att blanda för
många olika sorter skapar ett rörigt intryck, ta hellre
några fler av samma sort och plantera dem i grupper
så skapar du ett lugn i rabatten. Kombinera gärna perenner, buskar och vintergrönt så får du en fin helhet.
Vi hjälper dig gärna med dina val och funderingar på
vad som är bäst för just ditt läge.
Har du inte redan jordgubbar kan jag varmt rekommendera att skapa ett hörn i trädgården med ett eget
jordgubbsland. Ett jordgubbsland sköter sig i princip
själv och lyxen av att kunna gå ut och plocka några
liter en ljummen junikväll, för att sedan njuta av dem
till både frukost, lunch och middag är obeskrivlig. Välj
gärna några olika sorter som mognar vid olika tidpunkter, så kan du skörda extra länge. Jordgubben föredrar
organiskt gödsel och ge dem en giva några veckor
efter plantering och sedan i augusti någon gång efter
skörd men innan knoppbildningen för nästa år.
Tampas du med kirskål och brännässlor i din
trädgård? Ibland kan det vara enklare att gilla läget
och i stället plocka späda blad av kirskål, mixa den
med lite olja, en god ost och några nötter. Vips har
du en delikat hemmagjord svensk pesto att piffa till
middagspastan eller salladen med. Nässlan är en
annan ört med farmaceutiska egenskaper. Den sägs
ha anti-inflammatoriska egenskaper och ökar blodbildning samt sänker blodsockret. Den sägs också lindra
allergiska besvär och ledvärk. Så på med handskar
och ta med dig en sax ut och skörda brännässlor till
en nässelsoppa, så kanske du kan finna lite glädje och
nytta i ogräset i stället för frustration.
Vattenblänk i trädgården är uppskattat av både
människor, fåglar och våra nyttoinsekter. Vi
är återförsäljare av Pondteams produkter och på
Oscarsbergs har vi ett brett utbud av deras sortiment
bl.a fiskmat, dammduk och pumpar. Vi har några av
deras solcellsdrivna fontäner hemma som passar
perfekt i den lilla trädgårdsdammen eller det lite större
fågelbadet. Vi har också ett brett utbud av vattenväxter
för alla olika nivåer i dammen.
Dahlia och Gladiolus passar lika bra i rabatten
Vattenspegel och fontän
som på balkongen i kruka och vi rear nu ut våra
lökar till halva priset. Gödsla gärna med lite benmjöl i
krukan eller i planteringsgropen så garanterar du en
stöd. Pioner som slutat blomma har oftast hamnat för
riklig blomning. Tänk på att sniglar gillar Dahlian och
djupt i marken. Du tycker du är duktig som varje vår
lägg gärna lite Snigelfritt runt om så att du får ha dem
toppar med ny fin jord och kanske lite kogödsel, men
i fred, samtidigt som du gör en insats i att bekämpa
knölen, som bara vill vara fem centimeter under markbeståndet. En enda snigel ger 400 nya
nivå, kommer djupare och djupare ner
på en säsong, så direkt när du ser att
”Dahlia och Gladiolus och blomningen uteblir. Ett enkelt sätt
de kommer fram i samband med regn,
att åtgärda detta är att du tar en grep
passar lika bra i
är det dags att mata dem.
och sätter ned den runt om pionknölen
rabatten som på
och försiktigt ”lyfter” hela plantan uppåt
Något som ofta glöms bort är att
i marken.
balkongen i kruka”
sätta upp stöd till buskar och perenner, utan det upptäcker vi när det är
Efter denna kalla vår ser vi nu fram
försent, så se till att köpa hem och sätt upp dem redan
emot soliga sommardagar och ljumma kvällar och
nu. Pioner är en perenn som med sina stora, magnifi- får vi önska, så ser vi gärna ett stilla välbehövligt regn
ka blommor lätt blir tunga av regn och kan behöva lite på nätterna som fyller på vattendepåerna. Har du inte

redan börjat skörda regnvatten är det i år det är dags.
Men oavsett hur många projekt eller måsten du har i
trädgården så ta en stund och njut av det som blommar
runt omkring dig och det du redan har uppnått.
Vill ni så ses vi i butiken! /Ulrika

Ulrika Juul
Oscarsbergs
trädgård
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Event & Mediamix presenterar

Visor Vid Vattnet 2022
Foto: RE1 Media Group

Lördag 16 juli 17.00 • Jogersö Havsbad • Oxelösund

Anna Stadling

Andreas Mattsson

Martina Dahlström

Mattias Nordkvist

Pris: 275:- + serviceavgift.
Biljetter: visitoxelosund.se, Koordinaten, ICA Kvantum, Förbutiken.
Biljettsläpp: 1 juni

Medtag egen stol eller filt.
Ingen servering på området. Medtag egen picknick-korg med mat och dryck.

ON THE CUTTING EDGE
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Sommarträna på

Till honom

Sommarskjorta från

Nyckelgym!
Träna juni, juli & augusti för

825 kr
(Senior, 60 år och äldre, 750 kr)

Bli medlem i vår webbutik på www.nyckelgym.se

2 st för 600:1 st 399:-

eller kontakta oss på…
nyckelgym@hotmail.com
telefon: 0705 –18 96 75

Sommarkortet 825 kr (Senior 750 kr) säljs fr.o.m. 21 maj tom 20 juni 2022.
Medlemskapet är personligt och giltigt fr.o.m. den dag du mottar passerkortet
t.o.m. 31 augusti 2022. Åldersgräns för medlemskap 18 år.

Välkomna till Jogersö och
underbara sommarkvällar med

BAKLUCKELOPPIS

Tisdagar 17-19
(24/5-23/8) Insläpp fr.15:00.

OX E LÖ S U N D

Kostnad 150:-/bil, bil+släp 200:-

Nyköpings BIS i samarbete med
OIK och Lions.
www.facebook.com/jogersoloppis

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

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se
www.tandlakareherbring.se
Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-31627
60
www.tandlakareherbring.se

O X E LÖ S U N D S F Ö R S A M L I N G
Ljuset, hoppet och livet!
TEXT OCH FOTO: LOTTA WISS

Fokusera på det vackra omkring dig. Gläds åt de små miraklerna som sker varje dag.

I Bibeln kan vi läsa orden: "Ljuset
lyser i mörkret, och mörkret kan
aldrig släcka det". Alltså hur mörkt
och eländigt det än ser ut så finns
det alltid en liten gnutta hopp.
Är det inte det hoppet som bär de
människor som lämnar sina hem
och flyr till ett främmande land?
Och styrkan i ljuset kan vi kan se
i de osjälviska hjälpinsatser från

enskilda personer, som riskerar sina
egna liv i strävan efter att göra livet
lättare för en främling i nöd.

Gudstjänster • S:t Botvids kyrka

Kyrkkaffe i församlingshemmet efter gudstjänsterna på söndagar
5/6
6/6
8/6
12/6
19/6
22/6
25/6
26/6

Gudstjänst 11.00 Anna Larsson och Irina Söderberg
Ekumenisk nationaldagsbön 11.00 Se spalt till höger
Morgonmässa 09.00 Magdalena Fors och Maria Rasmussen
Mässa 11.00 Christopher Denker, Gunilla Östberg och
Maria Rasmussen. Kören Glädjen
Tvåspråkig familjegudstjänst 11.00 Se spalt till höger
Morgonmässa 09.00 Gert Olsson och Maria Rasmussen
Friluftsgudstjänst 11.00 Se spalt till höger
Mässa 11.00 Gert Olsson och Maria Rasmussen

HAR DU FRÅGOR OM GRAV ELLER KYRKOGÅRD?
Kyrkogårdsexpedition 0155-29 34 20. Vardagar 10.00-12.00,
13.00-14.00. E-post oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se

den lilla flämtande lågan av hopp är
på väg att slockna. Men tänk då på
universums myriader av stjärnor.
Det fantastiska mikrokosmos i din
kropp, där det sker ett oändligt antal
mirakler varje sekund. Naturen som
vaknar. Fröet som inom sig har ett
träd. Skaparen av allt detta bär även
dig som en dyrbar skatt i sin hand.

Det finns så mycket mörker och
elände i världen. Men det finns också
mycket som är fint och vackert. Vi
kan alla ha perioder då det negativa
tycks ta över och det känns som om
FOTO: LOTTA WISS

Gå ut och njut av solen och värmen.
Har du möjlighet, så gå en promenad
i naturen och se hur allt som sett
dött ut återigen vaknar till liv.
Låt dig fascineras av hur humlorna
flyger, helt omedvetna om att de nog
egenligen inte borde kunna... Se på
blommorna, känn dofterna och låt
dig fyllas av förundran.

Och vilken lycka att vi äntligen får
ses igen! Det var inte så länge sedan
en massa restriktioner begränsade
våra liv. Intressen kan tas upp igen,
vi får samlas och umgås. Även till
våra verksamheter har många hittat
tillbaka, vilket vi är glada för. Har
du förslag på något du saknar får du
gärna höra av dig med goda idéer!

MUSIK I SOMMARKVÄLL 25/6
S:t Botvids kyrka 18.00
Stahlhammer Klezmer Classic trio:
Semmy Stahlhammer, violin
Isabel Blommé, cello
Miriam Oldenburg, dragspel
Fri entré, kollekt till Räddningsplankan.

GRILLKVÄLL MED
ALLSÅNG 29/6
Vid församlingshemmet
17.00-19.00
Sanna Laukkanen, Tarja Kriikkula,
Tessan Cambrant Berg och Maria
Rasmussen. Vuxna 50 kr, 6-17 år 20 kr.
Övriga ondagar i juni är det Kaffedralen
som vanligt 13.30-15.30.
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Många känner ett krav på att vara
uppkopplade och hänga med i allt
som händer. Men vi människor är
inte skapade för all den stress och
allt negativt vi översköljs av.
Självklart ska vi inte stänga ute
världen, men ibland är det bra att
ta ett steg tillbaka och välja att
fokusera på det som ger oss glädje.

Ge dig ut på jakt efter det som ger
livet mening och ljus. Vad gör dig
glad? På vilket sätt kan du välja
ljuset idag? Eller finns det någon
annan du kan välja att vara ett ljus
för, genom en god gärning eller
bara ett uppmuntrande ord?

FOTO: OKÄND

Det är mycket som är mörkt
och negativt omkring oss. Vi
överöses av nyheter om kriget
i Ukraina och alla hemskheter
som folket där får utstå. I Sverige
blir poliser attackerade, bilar
eldas, människor dödas. Det är
inte lätt då att ha ett ljust sinne.

FAMILJEGUDSTJÄNST PÅ
SVENSKA OCH FINSKA 19/6
S:t Botvids kyrka 11.00
Magdalena Fors, Sanna Laukkanen,
Tarja Kriikkula, Tessan Cambrant Berg
och Maria Rasmussen. Barn som varit
med på "Barndagarna" sjunger.
Glassbuffé i församlingshemmet

ÖPPEN KYRKA FÖR BARN
I ALLA ÅLDRAR 21/6
S:t Botvids kyrka 10.30-13.00
Full aktivitet i kyrkan. Det finns
möjlighet att pyssla, fika, sjunga,
tända ljus, leka, umgås och äta korv.
Hoppas att vi ses!
Tessan, Gunilla och Maria.

Församlingsexpedition
Måndag, tisdag 10-12, torsdag 13-15. Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00, oxelosunds.forsamling@svenskakyrkan.se • www.svenskakyrkan.se/oxelosund
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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!
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S:t Botvids kyrka är öppen
Alla dagar 09.00-16.00

1000 kr

Kyrkan "mitt i byn", S:t Botvids kyrka, står som en vaktpost
högt uppe på berget i centrala Oxelösund. Med formen av ett
sjömärke syns den på långt håll, både från land och till sjöss.
Kyrkan byggdes 1957 och var den första i Sverige som
byggdes i betong.
Varje dag är kyrkan öppen mellan 09.00 och 16.00. Då kan du
gå in, titta runt eller bara sitta en stund i stillhet. Kanske be en
bön, tända ett ljus eller köpa en bok från vårt bokbord. Ibland
händer det att någon av våra musiker sitter och övar.
FOTO: GUSTAF HELLSING/IKON

FRILUFTSGUDSTJÄNST PÅ
MIDSOMMARDAGEN 25/6
Vid Sjöfartsmuseet 11.00
Christopher Denker, Maria Rasmussen.
Strandvägen 2 i Oxelösund. Ta gärna
med eget fika och något att sitta på.
I samarbete med Klubb Maritim.

EKUMENISK
NATIONALDAGSBÖN 6/6
Vid vattentornet 11.00
Från Oxelösunds församling medverkar
Magdalena Fors och Maria Rasmussen.
I samarbete med Häggenkyrkan.
Ta gärna med eget fika
och något att sitta på.

Gratis syn
undersökning
VÄ R D E 4 5 0 K R

J U S T NU !

Unikt erbjudande
för dig i Nyköping
Vi vill göra det enkelt och roligt för dig att vara glasögonbärare.
Därför skapar vi design som gör att alla har råd med bra syn och
möjlighet att variera sin stil. Välkommen in!

FOTO: PXHERE.COM

FOTO: MAGDALENA FORS

Välkommen in!

rabatt på progressiva
glasögon

Boka din tid på smarteyes.se/boka

OXELÖSUNDIN
RUOTSINSUOMALAINEN
SEURAKUNTATYÖ
11/6 Palstorps Hage
Esteratoja, luontopolku ja monta
leikkipaikkaa.
Vapaa pääsy. Ota mukaan oma
eväspussi. Myös grilli on
käytettävissä.
Ilmoittautuminen viimeistään 7/6
paivi.hellberg@oxelosund.se
Su 19/6
Kaksikielinen perhejumalanpalvelus
klo 11.00. Lapset jotka ovat olleet
mukana "Lastenpäivinä" ovat
mukana laulamassa. S:t Botvidisssa.
Jäätelöbuffetti

Bilder, tips och inspiration!

Nyköping, Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08

1000:–
RA BATT PÅ VA L FR I A
PR OG R ES S I VA G L AS ÖG ON

Använd webbkod
”1000Prog2206” på smarteyes.se
Erbjudandet gäller nybeställningar t.o.m. 24/6 2022.
Gäller ej företagsavtal eller
vid tecknande av prenumeration. Kan kombineras
med erbjudandet ”gratis
synundersökning” men ej
med andra rabatter vid
samma köptillfälle.

22063010

Gratis syn
undersökning
V I D KÖ P AV G L ASÖ GO N
Använd webbkod
”Gratissyn2206” på smarteyes.se
Gratis synundersökning
(värde 450 kr) gäller t.o.m.
24/6 2022, vid köp av glasögon som finns från 1000
kr. Kan inte kombineras
med andra erbjudanden/
rabatter vid samma
köptillfälle.

22063040

29

LÄS
MER PÅ
HSB.SE
HYRESRÄTTER VID RAMDALSHAMNEN

ETT STENKAST FRÅN HAVET
OCH NATUREN
Fastigheterna är belägna ett stenkast från
Ramdalshamnens småbåtsbryggor. I närområdet finns
fantastisk skärgårdsmiljö, motionsspår men också
badhus, skola, matbutik och goda allmänna
kommunikationsmöjligheter. Till Oxelösunds centrum
är det ca 2 km.
STORLEKAR 1–3 rok, 36–64 kvm
HYRA 6024 – 9327 kr/mån
INFLYTT januari 2023

Hallå där, Benita Vikström (S)
Ordförande i Kustbostäder och Oxelö Energi

Varför ska Oxelö Energi vara ett
kommunalt bolag?
- Oxelö Energi äger vatten- och avloppsnät, fjärrvärmenät, elnät och stadsnät.
För Socialdemokraterna är det viktigt att
sådana saker ägs offentligt. Då får alla
tillgång till det till ett rimligt pris.
Moderaterna vill ju gärna att privata
aktörer ska äga i stället. De tror att privata
ägare skulle göra det bättre. Det tror inte
vi. Privata ägare vill alltid ha vinst. Den
vinsten ramlar ner i ägarnas fickor.
Men även Oxelösunds kommun tar ut
en del av vinsten från bolaget.
Vad säger du om det?
- Det är rimligt. Det är en miljon kronor
om året och det är väldigt lite av vår

30

vinst. Den miljonen går ju tillbaka till
invånarna i form av kommunal verksamhet.
Privat vinst går alltid till privata ägare.
Kustbostäder då, där vill ni ju
sälja lite av det ni äger.
- Ja, vi gör det för att kunna finansiera
en del av vårt stora projekt med Nya
Prisman. Vi tycker att Kustbostäder ska
vara ungefär så stort som det är. Bygger vi
48 nya lägenheter så kan vi sälja ungefär lika mycket för att finansiera en del
av nybyggnationen. Det betyder att vi
omvandlar och förnyar vårt ägande. Det
finns moderatstyrda kommuner i Sverige
som inte har någon allmännytta kvar,
man har sålt allt. Det är helt fel väg
att gå.

Så med Socialdemokraterna i ledningen
för Oxelösund så får vi behålla våra
kommunala bolag?
- Absolut, vi vill behålla och utveckla
bolagen - så att alla invånare har tillgång
till infrastruktur och hyresrätter.
Vad vill ni utveckla?
- Vi vill satsa på att reparera och förnya
lägenheter i Kustbostäder, med start i
innerstaden. Vi vill även satsa på nya
trygga och inbjudande utemiljöer i
samband med det.

OELÖSUND

Vi förenklar oxelösundarnas vardag

Vattna hållbart i sommar!
Vattna med vattenkanna - Vattna helst på morgonen eller på kvällen så hinner vattnet tränga
ner i jorden bättre innan det dunstar.
Undvik vattenspridare, en vattenspridare
gör av med 150-350 liter vatten på 20 minuter.

Samla regnvatten i en tunna - Om du bor i hus
kan du ställa en tunna under takrännan. Du kan
använda det uppsamlade vattnet till att vattna
dina trädgårdsväxter, putsa fönster eller annat.
Vad gäller om det blir vattenbrist eller
bevattningsförbud? På oxeloenergi.se hittar
du information om vad som gäller vid eventuell
vattenbrist och vid ett bevattningsförbud.

Så här hanterar du
invasiva växter
Visst kan vi tycka de är vackra och en härlig blomsterprakt. Men arterna vresros,
jätteloka, parkslide, blomsterlupin och jättebalsamin är så kallade invasiva arter och är
därmed ett hot mot vår biologiska mångfald. Ofta bildar de stora täta bestånd där inga
andra växter får plats. De flesta invasiva växtarter är importerade trädgårdsväxter som
helt enkelt har rymt ut i naturen. Här kommer tre tips på vad du kan göra...
• Lägg växterna i väl förslutna säckar efter att
du grävt upp dem så att fröerna inte sprider sig.

Blomsterlupin

Vresros

Jättebalsamin

• På återvinningscentralen finns en speciell
container med lock där du lämnar dina säckar.
Därefter skickas de till förbränning så det inte
kan sprida sig vidare.
• Invasiva växtarter ska inte läggas i vanligt
trädgårdsavfall eller på den egna komposten
på tomten, då det är risk för att fröerna sprider
sig. Det är helt förbjudet att tippa eller dumpa
trädgårdsavfall i naturen av samma skäl.
Vill du veta mer om invasiva växtarter så hittar
du allt du behöver veta på Naturvårdsverkets
hemsida naturvardsverket.se

Tips för
hem och
trädgård!

Ledningskollen visar
var du kan gräva!

Har du planerat att gräva eller
göra andra markarbeten på din
tomt? Tänk då på att i god tid
innan kontrollera var på din
tomt ledningar för till
exempel vatten, elnät, stadsnät och fjärrvärme finns.
Med hjälp av Ledningskollen anmäler du planerat markarbete på din tomt, får information
om var ledningarna finns och riskerar inte att
skada några ledningar i onödan.
Minst 10 arbetsdagar innan arbetet påbörjas
behöver du anmäla ditt planerade projekt.
Läs mer på ledningskollen.se
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PÅ MUSIKKÄLLANS SCEN:

PÅ MUSIKKÄLLANS SCEN:

MATS
WESTLING

STAFFAN
HELLSTRAND

Mats Westling slog igenom med
låten “Perfekt” 2008, hämtad från skivan ”Café Jacob”.
Låten blev snabbt en av bl. a.
Sveriges Radios mest önskade
och spelade, låg dessutom
högt på försäljnings topplistor.
Genom ett flitigt turnerande och

skivutgivande har han byggt
upp en hängiven publik runt
om i Norden och blivit en av de
mest populära artisterna i sin
genre. Den 13 November 2021
släpptes Mats efterlängtade
sjunde album kallat ”Inåt, uppåt,
framåt.”

Entré 150:-. Välj gärna till kvällens Grillbuffé för 250:-.
Serveras från 18.00.
Boka entré och bord: tobbe@media-mix.nu, 070-433 433 2

Nyköpingssonen Hellstrands
musik kan beskrivas som
melodiös rock, oftast framförd
på elförstärkta men ibland på
akustiska instrument. Den kombineras med poetiska och ibland
samhällskritiska texter. Han fick

1992 års Grammis för bästa
manliga pop-/rockartist och 1993
års för årets låt, ”Lilla fågel blå”.
Hellstrand skrev och framförde
den officiella svenska låten till
Europamästerskapet i fotboll
2000, ”Explodera”.

Entré 150:-. Välj gärna till kvällens Grillbuffé för 250:-.
Serveras från 18.00.
Boka entré och bord: tobbe@media-mix.nu, 070-433 433 2

KOMMANDE DATUM: 22/7 PÅ MUSIKKÄLLANS SCEN: GRIM (ALVIN BLOMBERG)
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RÄKFROSSA

QUIZZ-MÄSTERSKAP

Lördagar 2/7, 9/7, 23/7, 30/7,
6/8 samt 13/8
På Musikkällans scen:
Martina Dahlström.
Boka bord: nyakallan@outlook.com
0155-365 40. 325:- per person.

Onsdagar 6/7, 27/7 och 10/8
Med Sune & Lotta Malmström.
Anmäl lag om fyra personer
- delta i tre tävlingar under sommaren
Boka bord: nyakallan@outlook.com
0155-365 40

ÖPPETTIDER FRÅN 27 JUNI
Måndag 11-14, Kvällsstängt
Tisdag
11-14, 17-21
Onsdag 11-14, 17-21
Torsdag 11-14, 17-21
Fredag 11-14, 18-22
Lördag 11-14, 18-22
Söndag 11-14, Kvällsstängt

VÄLKOMNA!

Lunch: Måndag till lördag 11-14
SA
MIS TE! Brunch: Söndag 11-14
IN
Burgers & Beer: Tisdagar 17-21

Luftvärmepump
–
din
nya
”spargris”!
tvärmepump
–
din
nya
”spargris”!
8.990
ump
–
din
nya
”spargris”!
8.990
LADDA
BILEN
–
din
nya
”spargris”!
Luftvärmepump
– din
nya”spargris”!
”spargris”!
mepump
–
din
nya
”spargris”!
Luftvärmepump
–
din
nya
8.990
HEMMA? – din nya ”spargris”!
8.990

Max kyl-/värmeMax kyl-/värme25-125
m
kapacitet
kapacitet
ret räcker och kan inte kombineras med
andra
erbjudanden.
Vi reserverar oss för
ev tryckfeltillverkad
och slutförsäljning.
2
Inbyggd
Wi-Fi
Förberedd
förRekommenderad
Wi-Fi
speciellt
för Rekommenderad yta:
yta: 25-125
mkapacitet
kapacitet kW
4,6/8,5
4,2/5,4
4,4/6,3
kW
ORD PRIS 11.995
ORD4,0/6,8
PRIS 11.995
22–40Me
dB funktion i fjärrkontrollen
22–42
dB
Värmer ner till -25 grader
Follow
4,0/6,8
4,6/8,5
4,2/5,4
kW
4,4/6,3
kW
Ljudnivå inne
Ljudnivå
inne
vårt
nordiska
klimat
och
SCOP/SEER
SCOP/SEER
Max kyl-/värmeMax kyl-/värme2
EXKLUSIVE
INSTALLATION
agret räcker och kan inte kombineras10med
andra
erbjudanden.
Vi
reserverar
oss
för
ev
tryckfel
och
slutförsäljning.
2
Max kyl-/värmeMax kyl-/värmegradersm
funktion
8 graders funktion
Rekommenderad yta: 25-125
mkapacitet
22–40
dB
22–42
dB
SCOP/SEER
SCOP/SEER
EXKLUSIVE
Rekommenderad yta:
25-125
kapacitet
2
2
har
en
mycket
hög
Rekommenderad
yta:
25-125
m
kapacitet
kapacitet
Ljudnivå
inne
Ljudnivå
inne
4,2/5,4
kW
4,4/6,3
kW
ORD
PRIS
11.995
INSTALLATION
Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Valuekit värde 2.400:- ingår Luftvärmepump Scirocco 09
erad yta: 25-125 m Art nr 111994
BEGRÄNSAT ANTAL!
MaxkW
kyl-/värmeMax kyl-/värme22–40 Inbyggd
dB Wi-Fi
22–42 dB
4,2/5,4
4,4/6,3 kW
EXKLUSIVE INSTALLATION
Effektivt elektriskt bakteridödande
filter
Förberedd
för Wi-Fi
värmekapacitet
ända
22–40
dB ner
22–42
dB
EXKLUSIVE
kapacitet
kapacitet
Ljudnivå inne
Ljudnivå inne
ORD PRIS 11.995
Max
kyl-/värmeVärmer ner till -25 Max
graderkyl-/värmeFollow Me
funktion i fjärrkontrollen
Art nr 111892
EXKLUSIVE
Ljudnivå
inne
Ljudnivå inne
!
INSTALLATION
T
Luftvärmepump
EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Luftvärmepump
Scirocco
09 INSTALLATION
till
-30°C.
E
ET!
A+/A++
H
Y
kapacitet
NYH EXKLUSIVE 10 graders funktion kapacitet
N
8
graders
funktion
22–40 ANTAL!
dB
22–42 dB
BEGRÄNSAT
Energiklass
Inbyggd Wi-Fi
Förberedd för Wi-Fi
Valuekit värde 2.400:- ingår
Ljudnivå
inne
Ljudnivå inne
INSTALLATION Art nr 111994
WI/EPN12C38HWO
Luftvärmepump
Scirocco
09
värme/kyla
EXKLUSIVE
INSTALLATION
Värmer ner till -25 grader
Follow Me funktion i fjärrkontrollen
22–40
22–42 dB
T! elektriskt bakteridödande filter
EXKLUSIVE INSTALLATION
A+/A++dB
A++/A+++
YHEEffektivt
EXKLUSIVE
BEGRÄNSAT ANTAL!
EXKLUSIVE
Ljudnivå
inne
Ljudnivå
inne
10 graders funktion
8 graders funktion N
Förberedd för Wi-Fi INSTALLATION
Energiklass
Energiklass
Art nr
111892
EXKLUSIVE
INSTALLATION
4,0/6,8
Luftvärmepump
EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Luftvärmepump
Scirocco
09
INSTALLATION
tvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Luftvärmepump
Valuekit
värde 2.400:- ingårScirocco 09
Art nrORD
111994 PRIS 11.995
BEGRÄNSAT
ANTAL!
värme/kyla
värme/kyla
SCOP/SEER
Follow
Me
funktion
i
fjärrkontrollen
Inbyggd Wi-Fi2
Förberedd
för
Wi-Fi
2
ANTAL!
Effektivt elektriskt bakteridödande filter
Rekommenderad yta: 25-125 m
Rekommenderad yta: 25-125
mtillBEGRÄNSAT
Förberedd för Wi-Fi Follow Me funktion i fjärrkontrollen
Värmer ner
-25 grader
8 graders funktion
4,2/5,4
kW
4,0/6,8
4,6/8,5
Arterbjudanden.
nr 111892
fr o m 3/9
t o m 4/11 2018
eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra
Vi reserverar oss för ev tryckfel
och slutförsäljning.
ORD
PRIS
11.995
10Erbjudandet
graders gäller
funktion
8 graders
funktion
Follow Me funktion i fjärrkontrollen
mer ner till -25 grader
Max kyl-/värmeSCOP/SEER
SCOP/SEER
2
Valuekit värde 2.400:- ingår
Valuekit värdeyta:
2.400:-25-125
ingår
Art nr 111994
2
Rekommenderad
m
kapacitet
erad
yta:
25-125 m
8 graders funktion
raders
funktion
EffektivtINSTALLATION
elektriskt bakteridödande filter
EXKLUSIVE
4,2/5,4
kW
4,4/6,3 kW
ORD PRIS
11.995
Effektivt
elektriskt
bakteridödande
filter så hjälper
Luftvärmepump
Scirocco
09
Vi installerar
med
egen
montör.
Kontakta
Kent
0155-30623
han
er i värmepumpsdjungeln T!INSTALLATION
Arterbjudanden.
nringår
111892 Vi reserverar oss för ev tryckfel ochEXKLUSIVE
22–40
dB
!
Butik
Telnr
Öppettider
Valuekit
2.400:Erbjudandet
gäller frAdress
o m 3/9 t o m 4/11
2018 eller så
långt
lagret
räcker och
kan värde
inte kombineras
med andra
slutförsäljning.
Max kyl-/värmeMax kyl-/värmeA+/A++
HETEXKLUSIVE
Y
N
NYHE
Art
nr
111892
Ljudnivå
inne
Förberedd
för Wi-Fi Scirocco
INSTALLATION
WI/EPN12C38HWO
Luftvärmepump
09
kapacitet
kapacitet
Energiklass
EXKLUSIVE
INSTALLATION
Effektivt elektriskt
bakteridödande
Luftvärmepump
Scirocco
09 filter
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.
värme/kyla
BEGRÄNSAT ANTAL! Erbjudandet gäller fr o mEXKLUSIVE
Follow
Me funktion
i fjärrkontrollen
Förberedd
för Wi-Fi
22–40
dB
22–42 dB
Art
nr
111892
Förberedd
för
Wi-Fi
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.
INSTALLATION
tvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Luftvärmepump Scirocco 09
graders
4,0/6,8
Ljudnivå8inne
Ljudnivå inne
Follow
Mefunktion
funktion i fjärrkontrollen
EXKLUSIVE INSTALLATION
BEGRÄNSAT ANTAL!
Follow Me funktion
i fjärrkontrollen
SCOP/SEER
för Wi-Fi
gäller
fr
o m 3/9
t o m 4/11
2018 eller
så
långt lagretFörberedd
räcker och kan inte kombineras
med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
Valuekit
värde
2.400:ingår
EXKLUSIVE
Butik
Adress
Telnr
Öppettider
Rekommenderad yta: 25-125 m 2
8Erbjudandet
graders
funktion
Rekommenderad yta: 25-125
m2
8Follow
graders
funktion
Erbjudandet
gäller frAdress
o m 3/9 t o m 4/11
2018 eller så
långt lagret
räcker och
kan intefunktion
kombineras med iandra
erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
4,2/5,4
kW
ORD
PRIS
11.995
Me
fjärrkontrollen
mer ner till -25 grader
Butik
Telnr
Öppettider
elektriskt
bakteridödande
filter
INSTALLATION Effektivt
Valuekit
värde 2.400:ingår
MaxValuekit
kyl-/värmevärde
2.400:- ingår
8Adress
graders
funktion
raders funktion
BEGRÄNSAT ANTAL!Art
nr
111892
Butik
Telnr
Öppettider
kapacitet
Effektivt elektriskt bakteridödande
filterför Wi-Fi
Förberedd
Effektivt
bakteridödande
filter
Valuekitelektriskt
värde 2.400:ingår

!

NYHET

A+/A++
ersEnergiklass
funktion

8.990

5 årsA++/A+++
12.995

12.995 garanti!Energiklass
värme/kyla
12.995
A+/A++
Adress Telnr Öppettider
YHET!
N
Energiklass
12.995
4,0/6,8
4,6/8,5
Telnr
Öppettider
vt Adress
elektriskt
bakteridödande
filter
12.995
12.995SCOP/SEER
8.990
värme/kyla
SCOP/SEER
2
Rekommenderad yta: 25-125 m

värme/kyla
it värde
2.400:- ingår

A++/A+++

A++/A+++
Energiklass
Energiklass
värme/kyla
värme/kyla
4,6/8,5

4,0/6,8
4,6/8,5
SCOP/SEER
4,2/5,4
kW oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
4,4/6,3 kW
anden.
Vi reserverar
SCOP/SEER
SCOP/SEER
Max kyl-/värmeMax kyl-/värme4,4/6,3
kW
2
Rekommenderad
yta:
25-125
m
Max kyl-/värmekapacitet
kapacitet
ET!
A+/A++
A++/A+++
H
Y
N
kapacitet
4,2/5,4 kW
4,4/6,3 kW
Energiklass
Energiklass
22–42
dB
Max kyl-/värmeMax kyl-/värme22–40
22–42 dB
!
T
A++/A+++
E
värme/kyla
värme/kyla
A+/A++dB
A++/A+++
H
Ljudnivå
inne
NY
Energiklass
kapacitet
kapacitet
Ljudnivå
inne
Ljudnivå
inne
A+/A++
A++/A+++
YHET!
N
Energiklass
Energiklass
värme/kyla
Energiklass
Energiklass
4,0/6,8
4,6/8,5
värme/kyla
värme/kyla
22–40
22–42 dB
4,6/8,5
!
T
E
värme/kyla
värme/kyla
SCOP/SEER
SCOP/SEER
A+/A++dB
A++/A+++
H
Y
2
SCOP/SEER
N
Ljudnivå
inne
Ljudnivå
inne
EnergiklassRekommenderad yta: 25-125 m
Energiklass
4,0/6,8
4,6/8,5
4,4/6,3
kW
Fuji
värmepumpar
är
4,0/6,8
4,6/8,5
PN12C38HWI/EPN12C38HWO
Luftvärmepump
Scirocco
09
4,2/5,4
kW
4,4/6,3
kW
värme/kyla
värme/kyla
SCOP/SEER
SCOP/SEER
Max kyl-/värmeSCOP/SEER
SCOP/SEER
Max
Max kyl-/värme25-125Rekommenderad
m2
kapacitet
den.kyl-/värmeVi reserverar oss för
ev tryckfeltillverkad
och slutförsäljning.
2
speciellt
för Rekommenderad yta:
yta:
25-125
m
Butik
Adress
Telnr
Öppettider
kapacitet
kapacitet
4,0/6,8
4,6/8,5
4,2/5,4
kW
4,4/6,3
kW
S 11.995
ORD
PRIS
11.995
22–40
dB
22–42
dB
Art
nr
111892
Follow
Me
funktion
i
fjärrkontrollen
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
slutförsäljning.
Art
nr och
111892
4,2/5,4
4,4/6,3
kW
Effektivt
Ljudnivå
inne elektriskt bakteridödande filter
Ljudnivå
inne
vårt
nordiska
klimatkWoch
SCOP/SEER
SCOP/SEER
Max kyl-/värmeMax kyl-/värme2
EXKLUSIVE INSTALLATION
anden.
Vi
reserverar
oss
för
ev
tryckfel
och
slutförsäljning.
Max
kyl-/värmeMax
kyl-/värme8
graders
funktion
Rekommenderad
yta:
25-125
m
22–40
dB
22–42
dB
EXKLUSIVEArterbjudanden.
nr 111892 Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
kapacitet
kapacitet
Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra
har
en
mycket
hög kW
kapacitet
kapacitet kW
Ljudnivå inne
Ljudnivå
inne
4,2/5,4
4,4/6,3
ORD
PRIS
11.995
INSTALLATION
Luftvärmepump
EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
09
Valuekit värde 2.400:- ingår Luftvärmepump Scirocco
BEGRÄNSAT ANTAL!
Max
kyl-/värmeMax
kyl-/värme22–40 Inbyggd
dB Wi-Fi
22–42
dB
Butik
Adress
Telnr
Öppettider
EXKLUSIVE
INSTALLATION
Effektivt
elektriskt
bakteridödande
filter
Förberedd för Wi-Fi
värmekapacitet
ända
22–40
dB ner
22–42
dB
EXKLUSIVE
kapacitet
kapacitet
Ljudnivå inne
Ljudnivå inne
ORD PRIS 11.995
Värmer ner till -25 grader
Follow
Me
funktion
i
fjärrkontrollen
Art
nr
111892
EXKLUSIVE
INSTALLATION
Ljudnivå
inne
Ljudnivå
inne
Butik Adress Telnr Öppettider
INSTALLATION
PN12C38HWI/EPN12C38HWO
Scirocco 09
till
Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018
eller-30°C.
så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev Luftvärmepump
tryckfel och slutförsäljning.
10 graders funktion
8 graders funktion
22–40 ANTAL!
dB
22–42 dB
BEGRÄNSAT
för Wi-Fi
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 evFörberedd
tryckfel och slutförsäljning.
Valuekit
värde 2.400:- ingår
Ljudnivå inne
m 4/11 2018 ellerinne
så långt lagret räcker och kan
inte kombineras med andra
erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel
och slutförsäljning.
Art nr 111994 Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t oLjudnivå
Luftvärmepump
Scirocco
09
EXKLUSIVE
INSTALLATION
Follow Me funktion i fjärrkontrollen
EXKLUSIVE INSTALLATION
Effektivt
elektriskt bakteridödande filter
Erbjudandet
gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inteEXKLUSIVE
kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel
och slutförsäljning.
EXKLUSIVE
T ANTAL!
Butik
Adress
Telnr Öppettider
8 graders funktion
Förberedd
för Wi-Fi INSTALLATION
Art
nr
111892
EXKLUSIVE
INSTALLATION
Luftvärmepump EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Luftvärmepump Scirocco 09
38HWO
Luftvärmepump
Butik Adress TelnrButik
Öppettider
Valuekit
värde 2.400:- ingårScirocco 09
11.995 Inbyggd Wi-Fi INSTALLATION
Adress
Telnr Öppettider
BEGRÄNSAT
ANTAL!
Follow Me funktion
i fjärrkontrollen
Förberedd för Wi-Fi
BEGRÄNSAT ANTAL!
Effektivt elektriskt bakteridödande filter
Butik Adress Telnr Öppettider
Förberedd
för
Wi-Fi
Värmer ner Gäller
till -25 grader
Follow
Me funktion i fjärrkontrollen
så länge lagret
räcker.funktion
8 graders
Arterbjudanden.
nr 111892 Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
fr o m 3/9
t o m 4/11 2018
eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra
ORD
PRIS
11.995
10Erbjudandet
graders gäller
funktion
8 graders funktion
Vi
reserverar
oss
för eventuella tryckfel.
Follow Me funktion i fjärrkontrollen
Valuekit värde 2.400:- ingår
Valuekit värde 2.400:- ingår
Art nr 111994
8 graders funktion
EffektivtINSTALLATION
elektriskt bakteridödande filter
EXKLUSIVE
Effektivt
elektriskt
bakteridödande
filter
Luftvärmepump
Scirocco
09
Vi installerar med
egen
montör.
Kontakta
Kent
0155-30623
så
hjälper
han
er
i värmepumpsdjungeln
EXKLUSIVE INSTALLATION
Art
nr
111892
Butik
Adress
Telnr
Öppettider
Valuekit
2.400:ingårVi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret
räcker och kan värde
inte kombineras
med andra erbjudanden.
Art
nr
111892
Förberedd
för Wi-Fi Scirocco 09
Luftvärmepump
EXKLUSIVE INSTALLATION
Effektivt elektriskt
bakteridödande
filter
Luftvärmepump
Scirocco
09 OCH
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.
INSTALLATION
SERVICE
T ANTAL! Erbjudandet gäller fr o mEXKLUSIVE
Follow
Me
funktion
i fjärrkontrollen
Förberedd
för
Wi-Fi
Torggatan
19 • 613 30 Oxelösund
INSTALLATION OCH SERVICE
Art
nr 111892
Förberedd
för
Wi-Fi
Butik
Adress
Telnr
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
ossÖppettider
för Torggatan
evScirocco
tryckfel och slutförsäljning.
INSTALLATION
19, OXELÖSUND
Luftvärmepump
09
Torggatan 19, OXELÖSUND
8Follow
graders
funktion
Me
funktion
i
fjärrkontrollen
info@kvistsel.se
0155-306 20
BEGRÄNSAT ANTAL! • 0155-306 20 Follow Me funktion i fjärrkontrollen
0155-306
20
för Wi-Fi
gäller
fr
o m 3/9
t o m 4/11
2018 eller
så
långt lagretFörberedd
räcker och kan inte kombineras
med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
Valuekit
värde
2.400:ingår
Butik
Adress
Telnr
Öppettider
8Erbjudandet
graders
funktion
8 graders
funktion
Erbjudandet
gäller frAdress
o m 3/9 t o m 4/11
2018 eller så
långt lagret
räcker ochMe
kan intefunktion
kombineras med iandra
erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
fjärrkontrollen
Butik
Telnr
Öppettider
Effektivt
elektriskt
bakteridödande
filter
0155-306
20 Follow
Valuekit
värde 2.400:ingår
Valuekit
värde
2.400:ingår
gradersTelnr
funktion
Art
nr 111892elektriskt bakteridödande
Butik8Adress
Öppettider
Effektivt
filter
Effektivt
elektriskt
bakteridödande
filter
Valuekit
värde
ingår
Butik Adress Telnr2.400:Öppettider

8.990

Fuji Electric RSG-09
KMCB/ROG-09 KMCBN

8.990 DIG!
VI HJÄLPER

90

90

8.990

8.990

12.995 12.995
12.995

12.995

8.990

12.995
12.995

garanti!

12.995
12.995

12.995

8.990

5 års
12.995

12.995 12.995
8.990 Välkommen 12.995
till vår n
Välkommen
till
vår
n
köksutställning
Välkommen
till vår ny
köksutställning
Välkommen
vår
nya och Id
där vi visartill
kök från
Kungsäter
Vi erbjuder
värme
på
vintern
och
kyla
på
sommaren!
köksutställning
där vi visar kök från Kungsäter och Id
köksutställning
där vi visar kök från Kungsäter och Ide

Arterbjudanden.
nr 111892 Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
lagret räcker och kan inte kombineras med andra
Art nr 111892

Effektivt elektriskt bakteridödande filter

Arterbjudanden.
nr 111892 Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
äller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra

därÖppettider
vi visar
Adress Telnr

kök från Kungsäter och Idealkök

Butik Adress Telnr Öppettider

gret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

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

Adress Telnr Öppettider
Adress TelnrButik
Öppettider
Adress Telnr Öppettider

ller 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.

Vi installerar med egen montör
Butik Adress Telnr Öppettider

Kontakta Kent så hjälper han er! Telefon 0155-306 23
Idealkök är ett prisvärt kök. K
Kungsäter är ett Svensktillverkat kvalitetskök med ett
allmoge eller modernt minim
brett sortiment av luckor i målat eller trä.
Idealkök är ett prisvärt kök. K
Kungsäter är ett Svensktillverkat kvalitetskök med
ett installation
exklusive
14 färger att
på. kök. Kla
Idealkök
ettvälja
prisvärt
Kungsäter
är av
ett luckor
Svensktillverkat
kvalitetskök
med ett
allmoge är
eller
modernt
minim
brett
sortiment
i målat eller
trä.
.
allmoge
eller
modernt
minimal
brett
sortiment
av
luckor
i
målat
eller
trä.
Idealkök är ett prisvärt kök. Klassiskt
14 färger att välja på.
Kungsäter är ett Svensktillverkat kvalitetskök med ett
Utställningen
öppen:
till
fre 10-18,
lör 10-13
ÅRS GARANTI
NYHET 2021
SLIM 14
14 färger
att välja på.
allmogeär
eller
modernt mån
minimalistiskt.
brettWIFIsortiment
av ENERGIKLASS
luckor i KÖLDMEDIUM
målat eller
trä.
Vi finnsUtställningen
inte alltid på14
plats
såatt
kontakta
gärna
0155-30621
ell
färger
välja på.oss
är
öppen:
mån
tillpå
fretelefon
10-18,
lör 10-13

Pris 14.895:-

60

kW värme vid -15°

Slim Excellence

Utställningen är öppen: mån till fre 10-18, lör 10-13
finns inte alltid på plats så kontakta oss gärna på telefon 0155-30621 ell
Utställningen Vi
ärVi
öppen:
tillINSTALLATION
fre 10-18,
löross
10-13
finns intemån
alltid på
plats
så kontakta
gärna på telefon 0155-30621 elle
OCH SERVICE

Vi finns inte alltid på plats så kontakta oss gärna
på
telefon
0155-30621
eller 30622
Torggatan
19,
OXELÖSUND
Torggatan
19, Oxelösund•0155-30621
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Oxelösundsarkivet bevarar bilder från Oxelösund. Vi tar gärna emot fler

HISTORISKA BILDER FRÅN OXELÖSUND

- i samarbete med Oxelösundsarkivet

bilder, eller mer information om befintliga bilder i arkivet. Vet du något om
bilderna i reportaget? Välkommen att kontakta oss!

www.koordinaten.se
0155-383 52 • eva.sundberg@oxelosund.se

Bilden ovan: Gamla vattentornet.
Fotograf: Lasse Lindberg. År: 1970-talet. Bild ID: 020391
Bilden till höger: C-rör och järnverket i bakgrunden.
Bruno Aronsson längst upp på gamla vattentornet.
Källa: Lars-Erik Karlsson. Fotograf: Okänd
År: 1949. Bild ID: 019599

Gamla vattentornet
Bilden nedan: Folkegatan, i bakgrunden så syns gamla vattentornet som byggdes
1899-1900. När det togs ur bruk tänkte man riva det. Oxelösundsprofilen Kalle Stålberg
överklagade rivningsbeslutet och det hela slutade med att vattentornet byggnadsminnesförklarades år 1985. Ritningarna för vattentornet är daterade 1898 och pryder en av
väggarna i "Lilla mötet" på Koordinaten/ Bibliotek och Allaktivitetshus. Oxelösunds nya
vattentorn, på berget ovanför Breviksskolan stod klart 1962.
Källa: Text tillhörande foto, Oxelösundstidningen feb 2005.
Fotograf: Almqvist & Cöster Hälsingborg. År: Okänt. Bild ID: 005166

Bilden ovan: Gamla vattentornet byggdes 1899 och
är en av Oxelösunds äldsta byggnader. Vattentornet
byggnadsminnesförklarades i september 1985. Karl
Stålberg och Ulf Johansson var aktiva i aktionen för
att rädda det gamla vattentornet från rivning.
Fotograf: Okänd. År: 1985. Bild ID: 011993
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ALTANDÖRR
PÅ KÖPET! *

36

månader
räntefritt

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

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

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

Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

Nr 9 oktober 2021
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Nya konstupplevelser i Oxelösund i sommar

Linda Engström och Ingela Ljung					

Under sommaren kommer flera utställningar och konstprojekt finnas att
beskåda runt om i Oxelösund.
I Galleri O och K på Koordinaten
Konstnärernas kollektivverkstäder, KKV,
kommer under juni till augusti att ställa
ut konstverk i gallerierna på Koordinaten.
Ett 20-tal medlemmar från KKV Sörmland
deltar i utställningen och de tolkar temat
”Verklighet eller fiktion” med olika tekniker. I föreningen har grafiken en stor plats
men medlemmarna arbetar även i andra
två- och tredimensionella tekniker.
KKV Sörmland är en del av en rikstäckande
organisation för de konstnärliga kollektivverkstäderna i Sverige med totalt 3700
verksamma konstnärer. Idag finns de i
Bryggeriet i Nyköping och föreningen bildades 1987. Utställningen har vernissage
lördagen 11 juni och finns kvar på Koordinaten till 9 augusti.
Bilder som berättar
Under sommaren kan besökare på Jogersö se Sörmlands museums fotoutställning ”Bilder som berättar”. Utställningen
kommer att visas i fem städer i Sörmland,
där Oxelösund är en av dem. Temat är
”mathantverk” och visar hur vardagsmaten
såg ut för många förr i tiden och hur vi idag
36

Foto från arkivsamlingar Sörmlands museum

inspireras av äldre mattraditioner. Trenden idag att salta, syra och torka vår mat
för smakens skull, var förr något som var
livsviktigt. Bilderna är hämtade från olika
bildarkiv. ”Bilder som berättar”-utställningen pågår från 18 juni till 4 september.
Tunnelkonstprojekt
13 juni – 22 juli kommer en av gångtunnlarna i Oxelösund att få en uppfräschning
genom ett konstprojekt med feriearbetande ungdomar. I år är det tunneln som leder
till Jogersö som konceptutvecklaren Ingela
Ljung och konstnärerna Linda Engström
och Isabel Adherinne ska förändra. Förra
årets tunnelkonstprojekt vid Ramdalsskolan blev en succé och uppskattas av
stadens invånare.
Temat för i år blir en slags hyllning till
våra vardagshjältar, de som har slitit i det
fördolda och som med sina gärningar gett
oss andra möjlighet att ta vid efter att de
själva lämnat oss. Framför allt i hantverket som binder oss alla samman med sin
historia. Ungdomarna kommer tillsammans
med Ingela och Linda komma fram till vad
målningen ska innehålla.

Läs mer om vad som händer i Oxelösund i
sommar på visitoxelosund.se.

Sara Zacharias och Jens Hult inleder höstens scenprogram på Koordinaten, 29 september kommer
de till Oxelösund. Biljetter släpps 1 juni.

Händer i sommar
1 juni Biljettsläpp till höstens konserter
6 juni Nationaldagsfirande på Jogersö
11 juni Vernissage Galleri O och K
16 juni Tango in 3 på Koordinaten
Eventsalen
18 juni Utställningen ”Bilder som
berättar” på Jogersö

Bli medlem
i dag!

Oxelösunds Företagar Förening

vid köp av 2

Erbjudandet gäller utvalda produkter tom 11/9 2019 eller så långt lagret räcker. Med reservation för lokala avvikelser och ev. tryckfel.
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och en hälsosam livsstil.

20% för dig som inte är medlem
Gäller utvalda kosttillskott. Rek. pris 69-329:-

25 %

Hemelektronik AB

vid köp av 2
Rek. pris 69-329:-

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

Handel

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

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

Handel
• Tjänster • Besöksnäring
Anderssons
Bli medlem

i dag!

Kundklubben

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

BlomsterDesign

Vi har lås,
nycklar & larm ONE MORE TIME
återbruk och utveckling
till båten och
sommarstugan.

Glasögonmagasinet
Optikkällaren

OX E LÖ S U N D

LindQvist Gummi
I

OXELÖSUND

Välkommen!

Tjänster

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

EM

Event & Mediamix
TORBJÖRN DAHLSTRÖM AB

EM

Event & Mediamix

Besöksnäring

EM

Event & Mediamix
MAGASIN • MÖTEN • MUSIK

Femörefortet

Välkommen till Oxelösund!
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Fira Sveriges nationaldag på Jogersö!

Varmt välkommen att fira Sveriges nationaldag
på Jogersö 13.00 – 14.30. Lasse Lindberg är programledare och det blir underhållning av Oxelökören, Kulturskolan och Dans Oxelösund Nyköping.

skapsceremoni. De får då diplom och en gåva av
kommunfullmäktiges ordförande Linda Hägglund.

Lionståget kommer under dagen att köra en
tur från Järntorget 12:30 till Jogersö och sedan
tillbaka till centrum efter programmets slut.
Mer information hittar du på kommunens besökssidor på visitoxelosund.se. Du kan också lätt nå
besökssidorna genom att skanna qr-koden här
under med kameran på din mobiltelefon.
I samband med nationaldagsfirandet på Jogersö 6 juni välkomnar kommunen de oxelösundare
som fått svenskt medborgarskap
under 2021 i en medborgar38

Lionståget kör
från Järntorget
till Jogersö och
tillbaka under
nationaldagen.

Nyfiken på hur varmt (eller
kallt) det är i vattnet?
Nu kan du läsa av badtemperaturen hemifrån
för ännu fler badplatser i Oxelösund!

På finska i
Oxelösund
Suomeksi
Oxelösundissa

Program för sommaren
Kesän ohjelma

11/6 klo 10
Perhepäivä. Palstorps
äventyrsgård, Nyköping
16/6 klo 19
Tango in 3. Näytös ja
workshop. Koordinaten,
Oxelösund
Nu kan du läsa av temperaturen vid ytterligare
två av Oxelösunds badplatser via webben. Det är
Femöre och Vivesta som fått varsin boj som mäter
vattentemperaturen. Badsugna har sedan förra
året kunnat läsa av temperaturen vid två andra av
Oxelösunds populära bad, Jogersö och Stenvik,
via visitoxelosund.se. Jogersöbadet är Sörmlands
största havsbad med sandstrand, klippor, hopptorn
och stora gräsytor. Stenviksbadet är en mindre
badplats med strand, klippor, bryggor och lekplats.
Besök visitoxelosund.
se/badplatser och planera in ett bad i Oxelösund när temperaturen
passar dig! Du kan
även komma till webbsidan med badplatser
genom att skanna
qr-koden här bredvid
med mobilkameran.

Foto: Peter Fröjd

9/6 klo 10
Konsertti ”Vanha rauta”.
Björntorp, Oxelösund
9/6 klo 14
Kesäretki, neuvonpito ja
haitarimusiikkia.
Jogersö, Oxelösund

19 – 21/8
Perheleiri. Missmyra,
Åtvidaberg
Lisätietoja tapahtumista
saat osoitteesta visitoxelosund.se. Voit myös
ottaa yhteyttä koordinaattoriin paivi.hellberg@oxelosund.se.
Mer information om
evenemangen hittar du
på visitoxelosund.se.
Du kan också kontakta
samordnaren på paivi.
hellberg@oxelosund.se.
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Vi älskar mat!

Beställ din mat hos oss!
VACKRA, KALLSKURNA
BUFFEÉR OCH LÄCKRA
SMÖRGÅSTÅRTOR!
Till vardag, helg eller din fest!
Våra kallskänkor komponerar allt
du behöver för att förgylla tillfället.
Se mer info på
ICA.se/kvantumoxelosund
eller ring 0155 - 29 15 54/62
Välkommen med din beställning!

SMÖRGÅSTÅRTOR Stora som små. Flera olika
varianter finns att få, även vegetariskt/veganskt.

GRILLBUFFÉ 3 sorters Grillat, med såser och
Nachochips. Levereras kallt.

SUSHI
Vi erbjuder massor av varianter
av Sushi som du kan beställa till
festen!

VI GÖR ÄVEN EGNA
TÅRTOR

ITALIENSK BUFFÉ Goda Italienska delikatesser.

MYCKET Populär.

Glass i stora lass!
Vår storsäljare Princesstårtan.
En annan sommarfavorit hos oss
är den klassiska sommartårtan
med grädde och jordgubbar.

Glass i olika former hör sommaren till.
I vår förbutik hittar du mjukglass och
kulglass. Vi har tillbehör i form av strössel
och såser i olika smaker. Vår mjukglass är
laktosfri och kulglassen finns också
i laktosfria varianter.

på facebook och instag
ram:
icakv
a n tu
mox
elos
ÖPPETTIDER
und
MÅN-FRE
LÖR-SÖN

s
Följ os

7-21 8-21

EXOTISK BRICKA Tre sorters kött med frukter efter

säsong. Våran klassiker!

