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Lyckat med
jobbmatchning
Maria Källman, vd på BoZenk, har precis anställt Markus som tidigare arbetsrehabiliterades på företaget. Perfekt med mycket stöttning och hjälp i början, tycker både hon och
Markus, som fick en skräddarsydd position. Foto: Hugo Leijon

Många tror på
Skavstas framtid

Språkpraktik ger
jobb snabbare

Så var sommaren
i Nyköping
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[ INLEDARE ]

Nyköping
- en stad att växa i

F

ör ett och ett halvt år sedan satte vi på Mo
Gård en tydlig plan för tillväxt. Avsikten var
att med rätt stöd kunna ge förutsättningar
för fler personer att leva det liv de önskar, men var
skulle vi växa?
Mo Gård är en stiftelse som driver verksamhet för
personer med funktionsnedsättningar utan att vara
vinstdrivande. Ett antal kriterier var viktiga när vi
sökte staden där vi skulle kunna etablera nya verksamheter. Sökkriterier som knappast är unika för
oss, utan säkert överlappar krav från andra företag
i samma sits.
Vi sökte en stad som andas utveckling och
framtidstro – och fann den. Vi letade en stad med
nyfiken syn på nya företag och förutsättningar för
gott samarbete – och hittade den. Vi spanade efter en stad med ett strategiskt bra läge, även det
hittade vi. Vi önskade en stad med goda förutsättningar att rekrytera och utbilda kompetenta medarbetare, vilket vi tror oss ha funnit. Inte minst ville
vi hitta en stad där både brukare och personal ska
trivas och kunna leva ett gott liv. Det har vi funnit.
Med andra ord har Mo Gård under den här
tiden upptäckt det Nyköpingsbor redan vet, Nyköping är en stad man vill leva och verka i. Här
kommer vi att bygga gruppboenden för att kunna
erbjuda stöd och service till personer med hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar. Det innebär också hundratalet nya
arbetstillfällen i kommunen.
Nyköping saknar förstås inte utmaningar och
utvecklingsområden – det gör heller inte vi, andra
kommuner, eller du och jag som individer. Jag
menar att den avgörande skillnaden
för om vi lyckas nå
framgång eller inte
är hur och med vilken attityd vi väljer
att möta utmaningar.
Vi gillar attityden vi
funnit i Nyköping
och tänker vara med
och odla den!

Rondell och cykelbana ger
säkrare trafik
Nu pågår bygget av cirkulationsplats på
Lennings väg vid Husarvägen, som beräknas
vara färdig i slutet av året. Den byggs för att
framkomligheten för alla fordon ska bli bättre
när det nya bostadsområdet är klart. Gående
och cyklister får också en säkrare trafikmiljö.

JOHANNA BERGSTRAND
KONCERNCHEF MO GÅRD

Samtidigt som ombyggnaden sker kommer
belysning sättas upp på gång- och cykelvägen längs Östra Rundgatan som förbinder
Lennings väg med centrum.
Två nya busshållplatser kommer att skapas
i anslutning till cirkulationsplatsen.

Tusentals liter
sparas in

Handla när du måste,
inte bara för att du råkat få en
rabattkupong.
Det tjänar både du och miljön på.

Serviceelektrikerna på kommunens
elgrupp är nu klimatsmarta och
använder elfordon för sina tjänsteresor.
De sparar in så mycket som cirka
2 000 liter diesel eller bensin per år.

Visste du att…
Raoul Wallenberg sedan
augusti i år har en egen
minnesplats i Nyköping? Se sidan 4.

.
.
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Nyköpings kommun:
Helena Vesterlund, Malin Brunelius, Maria Säfverblad, Marianne
Rynefeldt-Skog, Annica Nilsson,
Annika Hedberg, Jenny Thorell,
Marie Strömqvist, Alexandra
Lundgren Bäckström och Anna
Malm.

Nyköpings Tidning ges ut som
en inlaga i Södermanlands Nyheter. Upplagan är 28 000 och
delas ut i Nyköping, Oxelösund,
Trosa och Gnesta.
Nyköpings Tidning kan också
läsas på www.nykoping.se

Boende i Nyköpings kommun
som inte får NY kan få den
hemskickad med post!
Lämna namn och adress till
Kommunservice i Stadshuset
så kommer den med posten.
Nästa nummer av NY
utkommer 24 okt 2018.

NYKÖPINGS TIDNING
Kommunikationsavdelningen
611 83 Nyköping
Telefon: 0155–24 80 02
E-post:
information@nykoping.se
Fax: 0155–24 83 30
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[ FRÅGAN ]

Varför röstar du?

Rune Svensson,
Nyköping
– Det är ett privilegium att få
framföra sin åsikt. Den rätten
ska man vara tacksam och
glad över.

Clownen Ottilia hjälpte till vid Teaterparkens invigning. Konstverket bakom är inspirerat av den unika svenska tryckfrihetsförordningen, som firade 250 år för ett par år sedan.

Teatertorget
redo för möten
Kanske var det kaffet och
bullarna som lockade folkskarorna till invigningen,
kanske var det chansen att
få höra vad konstverket
egentligen föreställer. Men
att ett stort gäng barn och
unga skulle rusa fram och
dansa, det visste bara ett
fåtal innan.
Kommunstyrelsens ordförande
Urban Granström höll tal och
hoppades att torget ska bli en ny,
lekfull samlingsplats.
Clownen Ottilia funderade
kring konstverket och kom fram
till att konstnären nog ville att

vi ska tänka
själva. ”Allt
ska man göra
själv”, utbrast
hon.
- Jag tycker
att det är fint,
trevligt att
det händer
något, sa Ulla Ulla Palmu
Palmu några
dagar innan invigningen, när hon
spanade in konstverket.
TEXT ANNIKA HEDBERG

Se en inspelning av Teatertorgets
invigning på nykoping.se

Yvonne Johansson,
Nyköping

.

Fakta
Torget smyckas av konstverket ”Tillsammans”, gjort av den
finländske konstnären Tapio
Haapala. Det föreställer två
stämplar, med orden jag och
du, som blir Tillsammans när
det stämplas (vilket syns på
marken på flera språk).
Stämplarna är inspirerade
av den svenska Tryckfrihetsförordningen som firade 250
år för ett par år sedan. När
den kom var den först av sitt
slag i världen.

– Jag röstar för att bevara
demokration. Det är dumt att
inte utnyttja sin rättighet, det är
till och med vår skyldighet att
göra det.

.

Sahro Hashi, Nyköping

Anja Pärson talar på
Näringslivets dag

Bussdesigntävlingen
flyttas till januari

Gratis simskola för
förskoleklasser

Den 26 oktober arrangerar
Företagarna i Nyköping/Oxelösund Näringslivets dag. Det är en
inspirations- och mötesplats med
föreläsare, utställare och kontaktmöjligheter. I år deltar Anja Pärson
och talar om hur man hittar sin
mentala styrka och hur viktigt det
är våga tro på sig själv. Du hittar
mer information på Företagarnas
webb- eller facebooksida. Anmäl
dig snabbt om du är intresserad.

Årets upplaga av den populära
bussdesigntävlingen skjuts på
framtiden eftersom stadsbussarna
byts ut till elbussar om cirka ett
år. I och med att tävlingen flyttas
framåt kan därför en av de nya
elbussarna få en unik design.
Är du lärare i åk 4-6 i någon av
skolorna som finns i Nyköpings
kommun och vill vara med? Håll
utkik på nykoping.se/bussdesign
under hösten.

I höst erbjuds barnen i förskoleklasserna i Nyköping avgiftsfri
simundervisning vid tre tillfällen.
Ett statligt bidrag gör att samtliga
grundskolor får möjlighet att ta
med barnen till Hjortensbergsbadet där Medley och Junis utbildar
i badvett på land och i vattnet.
Om du som förälder har funderingar kring detta, kontakta din
skola.

– Det är enda vägen som
demokratin kan fortsätta att
leva. Att man får rösta är inget
man kan ta för givet.

Läs mer
om valet
på sid 10

NR 4 • SEPTEMBER 2018

4

Många elever sökte skydd undan regnet innan invigningen framför skolan började. Efteråt blev det guidade turer för elever från Skavsta och Nico.

Campusområdet invigdes
Det blev en blöt invigning av Nyköpings gymnasiums nya
campusområde vid Gripen. Raoul Wallenbergs plats var
packad med elever som trängdes under paraplyerna.
I sitt invigningstal tackade kommunstyrelsens ordförande Urban
Granström både kommunfastigheter
och lokala företaget Byggmästarna,
som färdigställt de nya lokalerna.
MEN HAN TACKADE även all
personal för tålamod under byggtiden. Många elever, lärare och annan
personal har haft det rörigt under
tiden då Tessin flyttats ur successivt.
Nu är de allra flesta på plats och

hittar rutiner i rummen som fortfarande luktar nytt.
- Det känns jätteroligt, skönt att
vara här nu äntligen, säger en lärare
i förbifarten medan hon visar runt
elever.
Nyköpings gymnasium har elva
olika program. De flesta är förlagda
till Gripens campus, medan några
huserar på Skavsta och Nicolaiskolan.
TEXT OCH FOTO
ANNIKA HEDBERG

Malin Mattsson Flennegård läste upp ett fiktivt brev från Raoul Wallenberg till hans mamma. Nyköpings gymnasium är en certifierad
FN-skola och arbetet med tolerans, värderingar och gemenskap är
ständigt närvarande i undervisningen.

…och Omega är
färdigrenoverad
Även högstadieskolan Omega
är nu inflyttad och klar efter
en rejäl uppfräschning av lokalerna där mattor bytts och
modern ventilation installerats.
– Jag tror att man känner sig piggare
nu, sa niondeklassaren Hoda Bassal
när hon deltog i pressvisningen av skolan.

Hannes Lundåsen var också med.
Båda hade deltagit i den grupp som
fick tycka till om hur utemiljön skulle
kunna förbättras.
– Det är mycket modernare och
fräschare nu. Kul att vara tillbaka, sa han.
TEXT OCH FOTO
ANNIKA HEDBERG

Niondeklassarna Lara Aboudawoud, Hannes Lundåsen och Hoda
Bassal var nöjda med rundvisningen dagen före skolstart och tyckte att
lokalerna kändes mycket fräschare än när de gick i sjuan.
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Våra konsulter (55+)
har kunskaper
inom flera olika områden:

NÄRINGSLIVETS

DAG 2018
26 OKTOBER
EN HELDAG FÖR
NYKÖPINGSREGIONENS
NÄRINGSLIV!

Vi kan hjälpa
dig att se
bättre ut.
Ring Jobwill och boka fönsterputsning
Ring 0155-40 00 40 eller
besök hemsidan www.pensio.se

BOKA NU

Flytta in här
i november?

WWW.NARINGSLIVETSDAG.NU

ARRANGÖR

I SAMARBETE MED

Visning ikväll i nya
Brf Hermelinen!
Vi visar tre lediga lägenheter

SPONSORER

MEDIAPARTNER

I november är det dags för inflyttning
i Brf Hermelinen – moderna hem
centralt på Öster. Vill du bo här?
Ikväll har du chans att kika in i tre av
lägenheterna. Få en känsla för ditt nya
hem och se våra fina inredningsval.

Vi ses ikväll 5/9 kl. 16.30-17.30
Östra Kvarngatan 3, Nyköping

peabbostad.se/hermelinen

Prisexempel
2 RoK, 60 kvm
Pris: 2 070 000 kr
Lgh B-1002
3 RoK, 73 kvm
Pris: 2 519 000 kr
Lgh A-1002
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Ann-Sofie Andersson är arbetsspecialist – ett stöd för deltagare och arbetsplatsen och sköter kontakterna med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och behandlare på

Dubbel vinst när jobbet skräddarsyddes
Vd:n Maria Källman behövde förstärkning i företaget.
Markus behövde en arbetsplats att arbetsrehabilitera
på. Genom ett smidigt samarbete mellan fyra offentliga
aktörer kunde deras behov uppfyllas och bli en lyckad
kombination som gynnar dem båda.
Matchningen som gav Maria
Källman en ny medarbetare och
stöttade Markus att återvända till
arbetslivet gjordes genom den
nationella metoden IPS – individuell placering med stöd. Den
stödjer personer med psykisk
ohälsa, missbruk eller beroende
att hitta och behålla ett arbete

eller studier, samtidigt som den
stödjer företag att hitta arbetskraft.
- Vi fick en person som var
handplockad för oss. Det har varit
klockrent och funkat smidigt.
Hela tiden har det också funnits
ett stöd och en uppföljning som
har varit en trygghet för både mig

och Markus, säger Maria Källman
VD på Nyköpingsföretaget Bo
Zenk.
Markus hade stått utanför
arbetsmarknaden i tio år. Genom
samtal med sin behandlare på
landstingets psykiatri växte
motivationen till att vilja arbeta.
Behandlaren vägledde honom att
ansöka till IPS jobbsupport.
HÄR TRÄFFADE HAN arbets-

specialisten Ann-Sofie Andersson
som genom samtal kartlagde hans
intressen, kunskaper och erfarenheter. Det kunde hon matcha
med de behov hon sett hos företaget Bo Zenk, där hon tidigare

hade gjort en arbetsplatsanalys.
- Jag fick ett jobb som var
skräddarsytt för mig utifrån
mina behov. Det har gett mig en
helt annan framtidstro, livet har
återgått till det normala, berättar
Markus.
Han började jobba i våras,
i liten skala. Successivt och i
avstämning med sin arbetsspecialist har han ökat såväl timmarna
som arbetsuppgifterna. I juni fick
han en anställning på Bo Zenk
med målet att jobba heltid om
ett år.
TEXT JENNY THORELL
FOTO HUGO LEIJON
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Mette Hesselgren, biträdande chef
för IPS jobbsupport.

IPS – samverkan mellan
offentliga aktörer
• IPS är en samverkan mellan
landstinget Sörmlands psykiatriska klinik, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Nyköpings
kommun.
• De olika aktörerna stödjer deltagaren i sin väg mot arbete eller
studier och arbetar i ett team runt
deltagaren.
• I Nyköping startade IPS som ett
projekt 2012 och finansierades då
av statliga pengar. Sedan 2017 är
IPS en implementerad samverkan
och finansieras nu av de olika aktörerna. I dagsläget deltar närmare
40 personer i IPS.

Tjänstemännen från Nyköping fick bra tips under besöket.

Nöjda företagare
inspirerar Nyköping
Hur kan vi samarbeta bättre
och göra det lättare för företag att göra rätt i tillsynsarbetet?
Med de funderingarna reste cheferna för Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen och Näringsliv
iväg med sina ledningslag för att
inspireras av två andra kommuner
som lyckats väl. Föreningen Tillväxt & Tillsyn redogjorde för Rättviks arbete att få nöjdare företagare och ligger nu i topp i Sverige.
I NORRTÄLJE KOMMUN

till exempel psykiatrin på landstinget.

Samverkan för rätt person
på rätt plats
Fokus inom IPS är att hitta långvariga och hållbara
lösningar för arbetsplatsen och
för deltagaren.

Utmaningen är att hitta en bra
matchning mellan deltagare och
arbetsplats, berättar Mette Hesselgren, biträdande chef för IPS
jobbsupport. Att hitta arbetsplatser med god värdegrund som har
behov av arbetskraft, men som
också kan rehabilitera in en medarbetare, som har de kunskaper,
erfarenheter och intressen som
krävs för att passa för jobbet.
– Grunden är att ha en arbetsplats som behöver arbetskraft.
Den nära samverkan mellan

psykiatrin och oss som matchar
deltagare med arbetsgivare är
jätteviktig för att lyckas. En arbetsspecialist finns som stöd för
deltagaren och arbetsgivaren
så länge de behöver det, säger
Mette Hesselgren.
Vill du veta mer om IPS?

Är du företagare och intresserad
av att delta i IPS jobbsupport –
kontakta Mette Hesselgren,
läs mer på www.nykoping.se/ips
Den som är intresserad av att
bli deltagare i IPS ska kontakta
sin vårdkontakt eller behandlare
inom psykiatrin eller missbruksvården.

märktes de tidigare problemen
genom en mängd avvikelser i
olika ärenden. När e-tjänster
infördes gjorde medarbetarna
om arbetsprocessen och allt blev
allt tydligt och synligt på webben
för den som ansökt.
Bygglovtiden kom till slut ned
rejält för privatpersoner och nu

är alla kunder mycket nöjda.
Nyköping vill få ännu nöjdare
företagare, och det kräver samsyn
mellan de olika myndigheternas
tillsynsarbete och Näringslivsenheten. Presentationer och
övningar fick igång diskussionerna som nu blir en grund för det
fortsatta arbetet.
– VI TYCKER DET var viktigt

att inspireras av de här kommunernas framgångsrika arbete
tillsammans med våra medarbetare. Nu har vi fått med oss
många intressanta erfarenheter
till vår egen verksamhetsutveckling, säger Anna Selander,
chef för Samhällsbyggnad, som
tillsammans med Kent Nyman,
chef för Tekniska divisionen och
näringslivschef Maria Karlsson
arrangerade resan.
TEXT MARIANNE RYNEFELT
SKOG

1 300 bostäder planeras
i Nöthagen
Nyköping växer och nu är det
dags för industriområdet Nöthagen att omvandlas och utvecklas.
Det ska bli plats för bostäder,
förskola och skola, kaféer, restauranger, kontor och verksamheter i
stället för industri.
Samhällsbyggnadsbolaget
köpte fastigheten Raspen 1, 2 och
3 för några år sedan. Planerna är
att bygga bostäder men också att
förvalta flera av de byggnader som
finns i området, till exempel Slakthuset. De vill också skapa en park
och flera mötesplatser samt plats
för förskola och skola.

Den historiska förankringen är
tydlig i planerna för området. Kulturmiljön ska säkerställas och man
vill skapa en unik mix av gammalt
och nytt.
Fokus är på hållbar stadsutveckling, lummiga och lugna bostadsgårdar samt en blandning
av funktioner i området. Samrådsperioden pågår 5 september
– 5 oktober och 17 september
kl 18-20 arrangeras ett informationsmöte i restaurang Wedspisen, som ligger i området.
Läs mer på nykoping.se/raspen2
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Audiostreaming av musik

Bluetooth Handsfreefunktion

USB uttag
Bluetooth
Handsfreefunktion

Avantgarde interiört
Avantgarde exteriört

Autonom bromsfunktion

Parkeringssensorer

Automatväxellåda

Audiostreaming av musik

LED-strålkastare

USB utta

12,3” skärm

Avantgarde interiört

Navigationspaket

Elbaklucka

Sportstolar fram

Regnsensor

Avantgarde exteriört
Kollisionsvarnare

Backkamera

Trötthetsvarnare

17" lättmetallfälgar

Spegelpaket

Din tjänstebil för 7,5 basbelopp.

E 200 d Automat Kombi

Vem tjänar på att du kommer till jobbet utvilad och avslappnad? Varför ska
du skyddas av världens främsta säkerhetssystem? Och vad ska du med
assistansfunktioner som gör dig till en bättre och säkrare förare? Just det.
Välkommen in och provkör!

Pris:

341.000
kr
Din tjänstebil för 7,5 basbelopp.
Sportstolar fram

Förmånsvärde: 1.929 kr/mån*.

Kollisionsvarnare
Vem tjänar på att
du kommer till jobbet utvilad och avslappnad? Varför ska du skyddas av
Trötthetsvarnare
världens främsta säkerhetssystem? Och vad ska du med assistansfunktioner som gör dig
till en bättre och säkrare förare? Just det.
Välkommen in och provkör!

Ringvägen 58, 61135 Nyköping, Tel 0155-44 31 00, www.bilcenter.com

Priset gäller för ordertecknande av en ny Mercedes-Benz med leverans från 1 januari 2018. Kan ej kombineras med Ramavtal, Taxi, Hyrbilar eller andra kampanjer/erbjudanden. Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 4,2 – 4,6 l/100 km, CO2-utsläpp 109 – 120 g/km. Bränsleförbrukning
avser grundutrustat fordon. Bilen på bilden är extrautrustad. FleetEdition gäller enbart juridisk person samt enskild firma. *Beräknat förmånsvärde för inkomståret 2018 vid 50% marginalskatt. Beräknat förmånsvärde är aktuellt fram tills 1/7 2018. Gäller vid köp av Mercedes-Benz FleetEdition. Ej
kombinerbart med taxi, trafikskolor, ramavtal eller hyrbilar.

E 200 d Automat Kombi

Din
tjänstebil
under
7,5
basbelopp.
Pris: 341.000 kr
Kan man få mer för mindre? Tveksamt. Däremot är det inte ett dugg tveksamt
att du gör dig själv en otjänst om du väljer tjänstebil utan att ha provkört en
C-Klass Kombi först. Välkommen in och provkör!

Förmånsvärde 1.929 kr/mån*

C 220 d Kom

Pris:

33

Förmånsvärd

Ringvägen 58, 61135 Nyköping, Tel 0155-44 31 00, www.bilcenter.com
Priset gäller för ordertecknande av en ny Mercedes-Benz med leverans från 1 januari 2018. Kan ej kombineras med Ramavtal, Taxi, Hyrbilar eller andra kampanjer/erbjudanden. Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 4,2 – 4,6

Priset gäller
en Bränsleförbrukning
ny Mercedes-Benz
med leverans
från
1 januari
2018. Kan
ej kombineras
medperson
Ramavtal,
Taxi,
andraförkampanjer/erbjudanden.
Bränsledeklara
l/100för
km,ordertecknande
CO2-utsläpp 109 – 120av
g/km.
avser grundutrustat
fordon. Bilen
på bilden
är extrautrustad.
FleetEdition
gäller enbart juridisk
samt enskild
fima.Hyrbilar
*Beräknat eller
förmånsvärde
inkomståret 2018 vid 50%
marginalskatt. Beräknat
förmånsvärde är aktuellt
fram tills
1/7 2018.
Gäller vidärköp
av Mercedes-Benz FleetEdition.
Ej kombinerbart
med taxi,juridisk
trafiskolor,person
ramavtal eller
hyrbilar.
Bränsleförbrukning
avser grundutrustat
fordon.
Bilen
på bilden
extrautrustad.
FleetEdition
gäller enbart
samt
enskild firma. *Beräknat förmånsvärde för inkomståret 2018 vid 50
Ej kombinerbart med taxi, trafikskolor, ramavtal eller hyrbilar.
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Program för

Kulturcafé
på Nyköpings folkhögskola

18/9
25/9

KLIPP UT OCH SPARA

2/10
9/10
16/10
23/10
6/11
14/11
20/11
27/11

Dokumentärfilmscafé
med Tom Alandh
Cornelis-café med
Personliga Persson & Mander
Ola Eriksson på egen hand
Moa Martinsson-café med
Maj Wechselmann &
Ebba Witt Brattström
Poetry Slam-café
Feministiskt viscafé
med Tina Wilhemsson
Punkcafé med Peter Kagerland
Bluegrass-café med The Old Store
Gitarrcafé med
The Gothenburg Combo
Julsånger med Nymoskören

Biljettbokning/information 0155-29 20 80
eller info@nykoping.fhsk.se
Besök gärna www.nykoping.fhsk.se för mer information
STOR A INGLASADE BALKONGER, CARPORT & FÖRR ÅD TILL ALLA LÄGENHETER

F Ö R S VI,
T AMISSA
S P A INTE
D T ACHANSEN
G E T & STILL
K YDIN
L I FNYA
T ! BOSTAD
SNART BÖRJAR
PÅ B R A N D H O L M E N , P R O J E K T K O G G E N , M Å N D A G 3 : E S E P T E M B E R K L 11: 0 0

PÅ BRANDHOLMEN, PROJEKT KOGGEN.

Välkomna till första Spadtaget på Brandholmsvägen 20. En skylift tar dig upp till ”ditt” våningsplan
skynda dig attförråd
boka dittoch
nya drömboende.
Stora inglasadesåbalkonger,
carport till alla lägenheter.

Kontakt: www.maisonforte.se | tel 070-669 92 69
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Fakta valet
• Söndagen den 9 september
är det val till kommun, landsting
och riksdag.
Är du osäker på om du har rätt
att rösta, hur valet går till eller
var vallokalerna ligger, gå in på
nykoping.se. På sajten val.se
finns dessutom valinformation
på många olika språk.

De väljer att välja.

Välbesökt i vallokalerna
Inför slutspurten till valet
den 9 september är cirka
160 frivilliga valförrättare
igång i Nyköping. Mindre
än en vecka före valsöndagen hade 7400 personer
valt att förtidsrösta.
– Jag tror att det går mot att fler
förtidsröstar och färre kommer
på själva valdagen, säger Gunbritt
Lindfors på vanämnden i Nyköpings kommun.
Anledningarna kan vara

många. En oro för att vara sjuk på
valsöndagen och inte kunna rösta
eller helt enkelt för att det är flexibelt och bekvämt att gå iväg en
alternativ dag.
– VI BRUKAR ALLTID rösta

på valdagen, men just i år passade det inte. Därför går vi nu.
Det är mindre köer också, säger
Sven-Åke och Birgitta Börjesson
med hunden Gizze, som ”inte har
rösträtt men kanske stamtavla”,
skojade röstmottagaren.

Anne-Marie Dahl tog också emot
röster och prickade av mot röstlängden.
Roligt, men stimmigt, tycker
hon om att hjälpa till under valen.
– De flesta är så glada, konstaterade hon.

fick reda på att de har rösträtt i
kommunalval och landstingsval.
Det har alla som varit folkbokförda i Sverige i tre år. För att dessutom rösta i riksdagsvalet ska man
vara svensk medborgare.
TEXT & FOTO
ANNIKA HEDBERG

SAHRO HASHI KOM i sällskap

med två damer som inte hade fått
sina röstkort hemskickade, men
ändå hade rätt att rösta.
Då fick de hjälp med att ta fram
rätt handlingar i stadshuset och

Femte Tvärgatan 6 NYKÖPING 0155-28 06 60
info@byggmastarna.com
www.byggmastarna.com

Minst 7400 har redan förtidsröstat. Söndag den 9 september är
sista chansen om du vill påverka
vilka som ska styra i Nyköping de
närmaste åren.
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Ett av fyra hus snart
klart på ”flygrakan”
I december beslutade kommunstyrelsen att kommunen
ska bygga ytterligare nyckelfärdiga modulhus, den här
gången på Brandholmen. På Ängstugevägen i Bryngelstorp står redan de första husen klara sedan i våras och
konceptet är populärt bland såväl boende som förvaltare.
De prefabricerade husen upphandlas via SKL-Kommentus och
kommunen ansöker om statligt
investeringsstöd för lägenheterna.
TOTALT 60 BOSTÄDER har
nu upphandlats från SKL och de
byggs vid den så kallade ”flygrakan” på Brandholmen. Det blir

fyra huskroppar på fastigheten,
med tre våningar vardera. Man
räknar med att två huskroppar
ska stå färdiga i början av nästa
år, med inflytt vecka 5. Parallellt
kommer de två sista huskropparna att färdigställas.
TEXT OCH FOTO
MALIN BRUNELIUS

I fastigheten som heter Starbåten 1:2 finns plats för 56 lägenheter. Ett antal
av lägenheterna erbjuds via Nyköpingshems kösystem, resten är ämnade
för Social omsorgs hyresgäster och nya svenska medborgare.

Ännu fler nyckelfärdiga modulhus är på gång
Kommunstyrelsen beslutade den
13 februari 2017 att Kommunfastigheter kan vara ägare och förvaltare
av bostadsfastigheter om dessa är
direkt anpassade för kommunala
verksamhetsbehov.

Det rör sig i första hand om
bostäder för nyanlända enligt
anvisningslagen, ensamkommande
barn, personer som har beslut på
kommunkontrakt, personer med
funktionsnedsättning och äldre.

På gång är även lägenheter och
gruppboenden i Stigtomta, Arnö
och Malmbryggshagen.
Totalt blir det 40 lägenheter och
18 gruppboendeplatser.
Arnö gruppboende är först

ut med leverans av huskroppar i
maj 2019. Därefter Tängsta (Stigtomta) under juni 2019.
Läs mer om modulhusen på
nykoping.se

Kompetensutveckla dig!
Genom Unionens avtal med Diploma Utbildning får du just nu kraftig rabatt på
onlinebaserade utbildningar från ledande utbildningsbolag.
Läs mer på: www.unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/diploma-utbildning

Unionens studiestöd 13 300 kr
till din utveckling
Från Unionen kan du få ersättning för bland annat
kursavgifter, litteratur- och materialkostnader med
upp till 3 325 kronor per termin.
Läs mer på: www.unionen.se/studiestod

NR 4 • SEPTEMBER 2018

12

Wien lockar
affärsfolket
För ett år sedan tillträdde australiensaren Peter Hoslin
rollen som affärsutvecklingschef på Stockholm Skavsta flygplats. Det blev ett intensivt första år och om
några månader går ett av hans mål i uppfyllelse.
- Vi vill utveckla vår flygtrafik
genom att knyta den till ett större
europeiskt nav så att resenärerna
kan flyga vidare ut i världen. I
februari 2019 får vi flyg till Wien
med Wizz Air fyra dagar i veckan
och då skapar vi förutsättningar att locka affärsresenärer till
Skavsta.
EN STORFLYGPLATS som tar
resenärer vidare ut på långdistanser har hittills saknats i Skavstas
ruttnät. Peter Hoslin är påtagligt
nöjd med att Skavsta och Wizz
Air samarbetat om den nya
destinationen. Den kan ge både
flygplats och flygbolag nya viktiga
marknadsandelar.
- Flygbranschen är otroligt
konkurrensutsatt och med den
trend som pågår nu att privatisera flygplatser i världen har Stockholm Skavsta en stor fördel.
PETER HOSLIN HAR jobbat
inom internationell luftfart i
många decennier med stora flyg-

Stockholm Skavsta flygplats är under ständig utveckling. Nu har även ett antal nyckelpers
ment till Arlanda för att Mälardalsregionen ska främjas på ett bra sätt.
Peter Hoslin utvecklar Skavsta.

platser som privatiserats och i
många världsdelar. På nykoping.
se under rubriken Näringsliv kan
du läsa en intervju med honom
om hans syn på flygplatsens
potential och rollen som en del av
en internationell flygplatsgrupp.
TEXT
MARIANNE RYNEFELT SKOG

Missa inte tipsen från
NyföretagarCentrum
Augusti och september brukar
vara den tid då många startar
företag efter att ha förberett sig
under sommaren.
Kontakta NyföretagarCentrum
om du vill ha kostnadsfritt och
kompetent stöd, utbildning och
rådgivning. I slutet av augusti
drog utbildningarna igång som
fortsätter under hösten med ämnen som affärsplan, bokförings-

tips, försäkringar och marknadskommunikation.
Den 28 augusti startar också
nyföretagarutbildningen på lätt
svenska som riktar sig till dem
som flyttat hit och vill starta
företag. Utbildningen bedrivs i
Näringslivets hus på Nicolaiskolans gård i Nyköping.

Starkt stöd för Skavsta i o
En färsk enkät visar att
stödet för Stockholm
Skavsta flygplats är starkt
bland politiker, tjänstemän
och opinionsbildare på
nationell och regional nivå.
En majoritet tycker att
flygplatsen bör betraktas
som ett komplement till
Arlanda.
Cirka 80 procent av de 305 tillfrågade, menar att tågstationen
utmed Ostlänken påverkar den
roll flygplatsen kan spela för
att underlätta infrastrukturella
utmaningar i regionen. De tycker
också att flygplatsens trafik har
betydelse för tillväxten i Mälardalen. Enkäten har gjorts av Ipsos
på uppdrag av Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta flygplats
och Regionförbundet Sörmland.
TIDIGARE I SOMRAS deltog
flygplatsen, Nyköpings kom-

mun och Skanska i Almedalen
för att uppmärksamma den
avsiktsförklaring de ingått om att
samverka om flygplatsområdet.
Alla prognoser tyder på en kraftig
tillväxt. År 2040 kan antalet flygresenärer vara 5,7 miljoner jämfört
med dagens cirka 2,2. Parterna
vill skapa en hållbar och innovativ
områdesutveckling som attraherar både näringsliv, resenärer och
investerare.
SKAVSTA LYFTES även upp
nyligen vid en företagslunch i slutet av augusti då Anders Ygeman
(S) deltog. Han ser ingen motsättning mellan flygplatsutveckling och hållbarhetsarbete.
– Vi kan inte fortsätta att öka
vårt flygresande hur mycket som
helst. Vi bör dämpa onödigt flygresande som Stockholm - Göteborg med snabba tåg och snarare
inrikta oss på hållbara alternativ
till och från flygplatserna. Behovet av internationella flygresor
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Företagare vill tipsa
om Dukat bord
– Dukat bord är en fantastisk tjänst för företagare i
kommunen. Fler företagare
borde använda tjänsten
eftersom det underlättar
ansökningar så mycket.
Det tycker Robin Jansson på
Jansson Bygg i Nyköping.
Han är en av alla företagare som
hunnit prova tjänsten Dukat bord
och insett att de kan spara mycket tid genom att boka ett möte.
Vid mötet ”dukar” företagaren
upp sitt ärende inför handläggare
från olika myndighetsområden.
Det ger företagaren en möjlighet att få bolla sina tankar med
kunniga tjänstemän inom bygg,
miljö, livsmedel, plan- och markfrågor som alla kan ha viktig
koppling till företagarens planer.
– Det var näringslivschefen
som bjöd in mig när hon hörde

om mina planer och då bokade jag
ett Dukat bord-möte. Vilket mottagande jag fick! Där satt en massa
myndighetspersoner runt bordet,
det hade jag inte väntat mig.
Mötet gick smidigt och Robin
Jansson kände genast att diskussionen var värdefull. Han
kände att handläggarna styrde in
honom på rätt spår på en gång.
– ATT FÅ PRESENTERA sitt
ärende så där inför rätt folk gör
att man får med sig kunskaper
så det lättare blir rätt när man
ska lämna in sina ansökningar. Tjänstemännen var mycket
hjälpsamma och jag vill verkligen
rekommendera andra företagare
att använda sig av Dukat Bord.

TEXT MARIANNE RYNEFELT
SKOG

Dukat bord

soner på nationell nivå konstaterat att flygplatsen är viktig som komple-

olika forum

Dukat bord kan bokas torsdagar kl 10–12. Du bokar via Näringslivsenheten genom att mejla naringsliv@nykoping.se eller på telefon via
En väg in på 0155-24 81 50.
Mer information om Dukat bord på nykoping.se

Jansson Bygg
•
•
•
•
•

kommer att bestå.
Anders Ygeman tyckte också
att Nyköpings kommun gör rätt
som arbetar för Skavstas utveckling och sa att det viktigaste sättet
att synliggöra Skavsta på nationell
nivå är att börja bygga Ostlänken.
Han tyckte också att Sverige är
dåligt på att ta tillvara och planera
för nyttan av hur olika trafikslag
kan hjälpa varandra. Det finns stora
positiva kopplingar mellan flyg och
höghastighetsbanor, sa han.
Nyligen besökte Arlandarådets
sekretariat Skavsta flygplats för

att få en aktuell bild av kapaciteten och studera vilken roll den
kan spela i Stockholmsregionen
framöver.
De tittade på hur Skavsta kan
underlätta utvecklingen av Arlanda och vilken betydelse den har
för kustbevakning, militärflyg,
ambulansflyg och möjligheter att
avlasta Arlanda vid dåligt väder.
Arlandarådet har regeringens uppdrag att förbereda utvecklingen av
Arlanda.
TEXT MARIANNE RYNEFELT
SKOG

Verksamhetsort i Bettna sedan

tio år, i Nyköping sedan fem år.
Anställda ett 60-tal personer.
Specialitet lösvirkeshus.
Kunder privatpersoner och
företag, cirka 60/40.
Aktuellt just nu Mikaeliskolan
och Wedholms nya lokaler.
Just färdigställt en spritt ny

•

herrgård i Sörmland.
Utsikter ”Växer så det knakar

och vi vet inte vart det tar vägen. Strukturerar nu våra roller
för att skapa ett organiserat
kaos.” (Ett av de snabbväxande gasellföretagen i kommunen, enligt Dagens Industris
gasellmätning)
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Ny juristbyrå i
Nyköping i höst
Redovisnings- och juristbyrån
Fyrklövern etablerar under hösten
ett kontor i Nyköping. De flesta
kunder är ägarledda med växande
behov inom ekonomi, juridik och
affärsutveckling, skriver företaget
i ett pressmeddelande. Fyrklövern
grundades 2007 i Västerås och
har nu ett 50-tal medarbetare
på kontor i Västerås, Uppsala,
Eskilstuna, Örebro, Linköping, Enköping och snart även Nyköping.

Heda förstärks
med ny
ägarstruktur
Bolaget Heda Skandinavien med
bas i Nyköping har tagit in en ny
majoritetsägare i bolaget, Helix
Kapital. Förändringen innebär en
start i arbetet att bli rikstäckande.
Heda är idag en ledande installatör av områdesskydd med fokus
på högsäkerhetssystem, bland
annat kraftindustri, kriminalvård
och andra verksamheter med
ansvar för kritisk infrastruktur. Vd
Håkan Fälting kvarstår i bolaget
som minoritetsägare och kommer
med Helix Kapital att driva en
strategi för fortsatt expansion.

Läraren Rozif Ozzo lär sig svenska av barnen på Solgläntan, som tycker att det är roligt att kunna lära ut. Förskolechefen
Karolina Bure tycker att det är bra med Jobbspåret som innebär att de har en extra resurs vid lek och aktiviteter.

Med jobbspår kommer
språket och jobben lättare
Utvecklande för barnen,
positivt för förskolan och
avgörande för språkpraktikantens framtid. Jobbspåret
har en blandning av praktik
och utbildning och är framgångsrikt på många plan.

Ny rektor på
högstadiet
Maria Eneqvist är ny rektor på
Nyköpings högstadium sedan
den 6 augusti. Hon kommer närmast från Gnesta kommun där
hon varit verksamhetschef för
vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.

404
Under första halvåret i år påbörjades 404 nya bostäder.
Det är en kraftig ökning
jämfört med motsvarande
period 2017 då 120 bostäder
påbörjades.

Rozif Ozzo gör sin språkpraktik på
Waldorfförskolan Solgläntan. Hon
kommer från Syrien där hon arbetat som lärare i tio år.
-Språkpraktiken är viktig för
mig. Jag vill arbeta som lärare i
Sverige och det här är en bra möjlighet för mig att komma igång.
Att prata med barnen och med
pedagogerna är ett bra sätt för
mig att lära mig svenska.
JOBBSPÅRET mot barnskötare

startade i maj. Deltagarna läser
Barn- och fritidsutbildningen på
gymnasienivå parallellt med sfi
(svenska för invandrare). En viktig
del i att snabbare få ut deltagarna
i arbetslivet är språkpraktiken
som de har tre halvdagar i veckan
både på förskolor och fritids.
Solgläntan är en av de förskolor
som har tagit emot en språkpraktikant och där förskolechef Karolina Bure är mycket positiv till
upplägget.
– Vi kände att vi ville ställa upp,

vi tycker det är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Våra pedagoger
på förskolan var positiva till att ta
emot en språkpraktikant och de
tider det gällde passade bra in i
verksamheten, berättar Karolina.
PÅ SOLGLÄNTAN har man även

sett positiva effekter på barnen.
– Det har varit en glädje för
barnen att få träffa en ny person
speciellt då vi inte har så många
på förskolan med utländsk bakgrund. Barnen växer också genom
att de får bidra till att lära en
annan person svenska och genom
att Rozif deltar i lekar med barnen
får hon med sig mycket av språket
naturligt, berättar Karolina.
På Solgläntan har det fungerat
mycket bra med Rozif i verksamheten. Syftet är inte att språkpraktikanterna ska ersätta ordinarie
personal utan de är en extra
resurs som kan vara med vid lek
och aktiviteter, en extra tillgång.
TEXT & FOTO
JONAS VIKLANDER

Är du som arbetsgivare intresserad
att ta emot en språkpraktikant?
Kontakta Ragnar Falk, samordnare
på Campus Nyköping. 0155-248758,
ragnar.falk@nykoping.se

DUA
• DUA (Delegationen för Unga
och nyanlända till Arbete) har
regeringens uppdrag att främja
statlig och kommunal samverkan för att unga och nyanlända
snabbare ska få jobb och
försörja sig själva.
• En fördjupad samverkan
med personer från Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd,
Arbetsmarknadsenheten och
från Campus Nyköping har
nyligen startat. Den är inriktad
mot nyanlända 20-64 år och
ska ta fram olika jobbspår.
• Ett jobbspår med 20 deltagare mot barnskötare är redan
igång och i oktober startar
ett jobbspår mot vårdbiträde.
• En viktig del för att kunna
genomföra spåren för fler är
att få fram fler språkpraktikplatser inom förskola, fritids och
vården. Men även språkpraktikplatser på företag som ligger
utanför jobbspåren eftersöks.
• Deltagare som vill börja
kontaktar sin handläggare på
Arbetsförmedlingen.
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REDO FÖR
LEVERANS
OCH HÅRT ARBETE!

Renault KANGOO

Renault TRAFIC

Renault MASTER

Base Line (exkl. moms)
Business Relax från

Base Line (exkl. moms)
Business Relax från

Base Line (exkl. moms)
Business Relax från

1 260 kr/mån*

1 745 kr/mån*

2 160 kr/mån*

Renault ALASKAN
Life (exkl. moms)
Business Relax från

2 865 kr/mån*

Just nu! Vinterhjul + värmare = 5 990 kr (spara 20 000 kr)**
(Erbjudandet gäller ej för Renault Alaskan.)

I Business Relax ingår service och reparationsavtalet Care Pro.
Med Care Pro så slipper du tänka på kostnader för service, reparationer och underhåll.
Allt för att du ska kunna fokusera på det du är bäst på.
*Business Relax Transportbilsleasing: pris exkl. moms, 36 månader, 30% särskild leasingavgift, 45% restvärde. Månadskostnad inkl. Care Pro service & reparationsavtal totalt
60 000 km. Kostnad för Renault Försäkring tillkommer till rabatterat pris. Kampanjpriserna gäller kundorder tom 30/9-2018. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser.
**Gäller vid köp av Renault Transportbil t.o.m. 30/9 2018 (ord. pris 25 990 kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: KANGOO: 4,3 – 4,7 l/100 km, 112 – 123 g/km CO2, TRAFIC: 5,9 – 6,7 l/100 km, 159 – 178 g/km CO2, MASTER: 7,0 – 8,2 l/100 km, 184 – 217 g/km CO, ALASKAN: 6,3– 6,9 l/100 km, 160 –183 g/km CO2. Priserna är ex. moms. Renault
reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
renault.se

www.skobes.se

NYKÖPING Gumsbackevägen 4
Telefon: 0155-752 29
Öppettider: Mån-fre 9-18, lör 10-15
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Brandmän från Sörmlandskustens räddningstjänst åkte till
Ljusdal för att hjälpa
till. En bra erfarenhet
som kommer till nytta
även här i framtiden.

Sommarens heta frågor
gällde vatten och eld
2018 levererade den hetaste sommaren
i mannaminne. Till glädje för många, men inte
utan bekymmer för en hel del.
Sol och värme betydde ljumma
bad, men också ödesdiger torka
för lantbrukarna och ett oönskat
bevattningsförbud för alla.
– Inte på 50 år har Rosvalla haft
bevattningsförbud, säger Kurt
Hjelm, driftchef på Nyköpings
Arenor Rosvalla.
Brunbrända fotbollsplaner
blev resultatet. Hela augusti var
all verksamhet inställd på gräsplanerna och i stället fick flera lag
samsas på en konstgräsplan eller
träna på skolor i närheten.
ATT BEVATTNINGSFÖRBUDET

började redan i maj ledde till att
många inte kunde fylla sina pooler eller vattna nyutrullade gräsmattor. Retfullt men nödvändigt,
eftersom vattenuttaget var alldeles för stort under en period –
2 000 kubikmeter mer än normalt vilket snabbt syntes på nivåerna på vattentornet.
Men Nyköpingsborna respekterade bevattningsförbudet som

slapp utökas. Däremot kvarstår
det, eftersom grundvattnet
fortfarande sjunker i de
mindre vattentäkterna trots
att det regnat rejält.

Här är normalnivån på
vattnet i vattentornet.

BRANDRISKEN VAR under

nästan hela sommaren extrem i
stora delar av landet. Grillning
förbjuden, vilket också gjorde
många nedstämda under semestern.
Eftersom Nyköping turligt nog
inte drabbades av några större
bränder kunde personal från
Sörmlandskustens räddningstjänst hjälpa till i Ljusdal. Där
har uppskattningsvis 25 000 hektar brunnit ner. Det motsvarar
40 000 fullastade timmerbilar.
Nu under hösten sammanställs
erfarenheterna från både vår
egen kommun och andras för att
öka beredskapen inför liknande
situationer i framtiden..
TEXT ANNIKA HEDBERG
GRAFIK DANIEL VIBERG

Så här långt ner låg nivån
innan uppmaningen om
sparsamhet och sedan
beslutet om bevattningsförbud.
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Vi köper dina metaller
Koppar, mässing, aluminium och rostfritt

må

ox

r

t

Mottagningen ligger på
Stegeludden i Oxelösund
Öppettider
måndag - torsdag 7.00 - 16.00
fredag 7.00 - 15.00
Kontakta oss via
0155-316 52
oxelosund@kuusakoski.com
Mottagningen
ligger på Stegeludden i Oxelösund
www.kuusakoski.com

Öppettider måndag - torsdag 7.00 - 16.00 fredag 7.00 - 15.00
Kontakta oss via 0155-301 57 oxelosund@kuusakoski.com • www.kuusakoski.com

ÅTERFÖR VÄRDET

ÅT
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En ny tröja gör sällan livet bättre
”Kan man shoppa sig lycklig?”, var frågeställningen under
den senaste föreläsningen i projektet Minimeringsmästarna.
Nä, egentligen inte, löd svaret.

Minimeringsmästarna som projekt är i sluttampen. Men resan
mot ett mer hållbart Nyköping
har bara börjat.
Under en träff på NK-villan
gick föreläsaren Fredrik Warberg
igenom forskning som pekade
på att det sedan 1960-talet i västvärlden inte finns någon koppling
mellan att köpa saker och lycka.
Vissa kan vara stormrika och
olyckliga, andra leva knapert och
känna att livet är toppen. Och
tvärtom.
I fattiga länder finns däremot
den koppling mellan ökat välstånd
och ökad lyckokänsla som fanns
även här fram till efterkrigstiden.
JUST NU konsumerar vi i Sverige som om vi hade 4,2 jordklot
att ta resurser av. Men eftersom

vi ändå troligtvis inte blir lyckligare av det borde vi tänka om,
menade Fredrik Warberg.
Till exempel handla mer förfinat åkerbruk. Omgjorda prylar
som med en hantverksinsats får
ett nytt värde, men inte utarmar
jorden.
Anna Bergström från återbruksgallerian Retuna i Eskilstuna
berättade om deras internationellt
uppmärksammade verksamhet.
OCH INOM ett par år kommer

mer saker att lättare kunna återanvändas även i Nyköping, när återvinningscentralen Björshult får
en ny station där man kan ställa
avlagda, men fullt återanvändbara
möbler. Men det återkommer vi
till.
TEXT ANNIKA HEDBERG

Minimeringsmästarna
• Deltagare från Nyköping och
Trosa tävlar om vem som kan
minska sin klimatpåverkan mest.

• Läs mer om projektet och
erfarenheterna därifrån på
minimeringsmastarna.se

Karin Sundby välkomnade ett 60-tal åhörare till föreläsningen.

NYMOS PRESENTERAR

Köp biljetter på:
www.nykopingsguiden.se,
Culturum, Turistbyrån,
Rosvalla, Koordinaten,
ICA Maxi Stormarknad
Nyköping, ICA Supermarket
Oppeby, ICA Supermarket
Kronhallen, ICA Supermarket Arnö och
ICA Kvantum Oxelösund.

AV ASTRID LINDGREN

En musikal för hela familjen!

Pris inkl. serviceavgift:
Upp till 10 år 140 kr
11-20 år 190 kr
Vuxna 325 kr
ICA 260 kr
Köp din bilje

ICA
tt på

Culturum i Nyköping

Maxi, Oppeby
Arnö och Kv , Kronhallen,
antum Oxd.
Betala endast

260:-

Onsdag 7 nov 19.30 | Fredag 9 nov 19.30 | Lördag 10 nov 15.00 och 19.30 | Söndag 11 nov 13.00 och 17.30
Fredag 16 nov 19.30 | Lördag 17 nov 15.00 och 19.30 | Söndag 18 nov 13.00 och 17.30

MADICKEN AV ASTRID LINDGREN, STAFFAN
GÖTESTAM. MUSIK AV BENGT HALLBERG,
ANDERS BERGLUND OCH LENNART
SIMONSSON.
FÖRLAG: ATR:S FÖRLAG, VÄSTERÅS,
NORDISKA ApS, KÖPENHAMN.
EN AMATÖRTEATERPRODUKTION AV NYMOS
(NYKÖPINGS MUSIKAL & OPERETTSÄLLSKAP).
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Ungdomar ges en
chans i arbetslivet

Brandutrustning räddar liv.

Förbättrat brandskydd
med hembesök
Under sommaren har boende i Stenkulla fått besök
av räddningstjänsten. Av
dem har 10 procent behövt hjälp till ett förbättrat
brandskydd.
I juni startade satsningen med
hembesök. Räddningstjänsten
knackar dörr och informerar om
brandskydd och brandsäkerhet.
- Det handlar om att vi hjälpt
till att sätta upp brandvarnare
eller bytt batteriet, säger Henrik
Schenström, brandinspektör.
En majoritet har släckutrust-

ning i form av brandsläckare
och/eller brandfilt hemma.
De flesta vet också hur de ska
agera vid en brand i bostaden
eller i ett rökfyllt trapphus.
Hembesöken i Stenkulla fortsätter tills alla boende i området har besökts.
- Vi kommer att utvärdera
under hösten. Om besöken fallit väl ut kommer fler bostadsområden i kommunen att
erbjudas hembesök framöver,
säger Henrik Schenström.
TEXT HELENA VESTERLUND
FOTO HUGO LEIJON

Ungdomsprojektet Vägar till
arbetslivet (VAL) har gjort att
många Nyköpingsungdomar som
haft det svårt i skolan nu har fått
praktik och senare jobb.
Projektet är kopplat till Kommunala Aktivitetsansvaret och
riktar sig till unga vuxna mellan
18 och 25 år. 17 lokala arbetsgivare som butiker, fordonsverkstad, lager, äldreomsorg, förskola och hotell har under 2018
gett unga möjlighet att komma in
i arbetslivet.
Några har fått jobb på sina
praktikplatser och i andra fall har
projektet lett till att ungdomarna
själva kommit igång att söka jobb
med anställning som resultat.
Projektet fortsätter ett år till.
Vill du som arbetsgivare vara med
och ge en ungdom chansen kan
du kontakta Campus Nyköping.

Nya skyltar pekar
ut lediga p-platser
Snart införs ett parkeringsledningssystem i innerstaden.
Behovet är stort eftersom staden
växer. Det finns ofta många lediga p-platser och p-ledningssystemet ska hjälpa bilisterna att hitta
platserna med digital skyltning.

Skyltarna sätts upp på tre platser: vid Teaterparken för dem
som kommer från Västra infarten,
Brunnsgatan (garaget) för dem
som kommer från trafikplats Hållet och Östertull för bilister från
Östra infarten. Skyltarna blir digitala och placeras väl synliga nära
lediga platser. Syftet med skyltarna är att minska det som kallas
för söktrafik, bilister som åker runt
och letar efter lediga p-platser.

Vida industrimark
redan uppbokad
Den säljbara industrimarken på
Vida i Nyköping utmed E4:an är i
princip redan uppbokad av intresserade företag som vill flytta dit
och bygga nytt. Intresset är stort
men ändringar kan fortfarande
bli aktuella. Eventuellt kan tomter
komma att frigöras framöver.

Miljövänlig kyla
på Rosvalla
En ny kylmaskin har installerats
i Rosvalla. Den är miljövänlig och
tack vare den kan man nu bygga
is på bara några dagar, tidigare
tog det över en vecka. Dessutom
används maskinens spillvärme till
värmesystemet och till att värma
upp konstgräsplan A vid behov
vintertid.

Flyttfirma
flyttstäd
lokalvård
i Sörmland
Mi�s� FLYTTHJÄLP OCH FLYTTSTÄD
�n��!

50%

billigare

på arbetskostnad med rutavdrag. Bränslekostnad tillkommer.
Vi har Yrkestrafiktillstånd & Godsförsäkring.
0155-60 60 33 • www.folabnykoping.se
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Lär dig mer om
föreningar
Nyköpings kommun har ett rikt
föreningsliv med över 400 föreningar. De föreningar som önskar
finns i kommunens föreningsregister FRI. Där får man en kort
presentation av föreningen och
hittar kontaktuppgifter.
På nykoping.se/forening
finns hjälp och guidning i vad
du bör tänka på för att starta
en förening. Där finns också
beskrivningar av svåra ord som
förekommer i föreningssammanhang. Det viktigaste är kanske
föreningens stadgar som ska
tala om hur föreningen ska
styras, hur val går till och varför
föreningen finns och vad man
vill med föreningen.
ALLA FÖRENINGAR ska

årligen redovisa hur man jobbar
med kvalitetssäkringen, gärna
genom ett avsnitt i sin verksamhetsberättelse. Exempel på
frågeställningar som din förening
kan behöva tänka igenom är:
”Arbetar vi förebyggande mot
segregation idag? Om ja – i
så fall hur? Om inte – hur kan
vi göra det?” ”Är vår förening
öppen för alla?” ”Arbetar vi i riktning att föreningen ska bli öppen
för alla?” Nyköpings Arenor har
tagit fram ett diskussionsunderlag till hjälp när man gör en kvalitetssäkring.
Alla idrottsföreningar i kommunen ska också aktivt arbeta
mot doping. Riksidrottsförbundets program ”Vaccination mot
doping” med en antidopingpolicy är ett krav för att få bidrag.

Vilka föreningar kan
få bidrag?

Kimberly och Muwa gjorde verklighet av sin dröm om en basketturnering i Brandkärr.

Drömmen blev verklig
Kimberly och Muwa önskade att något stort skulle hända
i stan och hade en idé. Genom föreningen Ung Kraft fixade
tjejerna en basketturnering och musikframträdanden
på scen i Brandkärr i juni.
Dagen innan eventet och var de
både stolta, nervösa och förväntansfulla.
– Att samarbeta är inte helt
lätt, säger Kimberly.
– Vi har stöttat och även kompletterat varandra. Från början
var vi fyra kompisar med samma
idé, berättar Muwa.

Föreningen ska...

KIMBERLY OCH MUWA har

• vara ideell och demokratisk
• ha ett organisationsnummer
• vara partipolitiskt obunden

sedan de påbörjade projektet i

och öppen för medlemskap för
kommunens invånare

• ha regelbunden verksamhet
med huvuddelen i kommunen
• varit verksam i sex månader
• följa krav på kvalitetssäkring
• Idrottsföreningar ska följa
Riksidrottsförbundets program
”Vaccination mot doping”
På nykoping.se/forening
finns mer information om
vilka bidrag som man kan
söka och när.

februari lärt sig massor, till exempel att ringa personer de inte känner och hålla koll på e-post.
– Vi har fått använda både plan
B och C för att förändra upplägget
när artister tackat nej och när vi
stött på andra hinder, fortsätter
Muawa.
– Kompisarna blev förvånade
över att vi fick pengar eftersom
vi är unga och inte är ”svenskar”,
men vi har visat att om man vill

och vågar så går det, säger tjejerna.
– Om du har en idé, prata med
en vän och försök att göra det tillsammans. Din idé är inte hopplös,
den gills. Ta tag i idén, våga och
gör drömmen verklig och peppa
varandra, säger Kimberly och
Muawa i mun på varandra.

TEXT ANNIKA MALMSTRÖM
FOTO GUNTA PODINA

Föreningarna fyllde sommarlovet
Närmare 40 föreningar och
studieförbund arrangerade
aktiviteter för alla barn
och unga i Nyköping under
sommarlovet. Många aktiviteter var gratis tack vare
ett statligt bidrag och några
kostade en mindre slant.
Bangolfföreningen MGK49 arrangerade för första gången dagläger
vid bangolfbanorna i hamnen.
Under dagarna fick de 35 barnen

kunskaper om bangolf, både spelteknik och regler samt lära känna
nya människor.
Sommarlovsorienteringsskola
(SOL-skola) med Nyköpings
Orienteringsklubb och kanotkollo
med Nyköpings Kanotklubb och
Forspaddlarna är några återkommande arrangörer. Utanför tätorten
lockade Tystberga GIF med fotbollskola och Buskhyttans SK ordnade tillsammans med Nävekvarns
GoIF sportkollo på båda orterna.

SNs Sportläger hade i år 300
deltagare och engagerade många
feriearbetare genom Nyköpings
kommun. Feriearbetarna har också
jobbat i Hargs Fotbollsskola med
gratis fotboll.
På Fåfängan kunde man för
tredje året i rad prova att producera musik och Fåfängan stod
även som arrangörer för Bryggeriets konstkollo. Och Junis arrangerade simskola i insjöarna runt
Nyköping.
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Titta in i kommunens
verksamheter
Du vet väl att Nyköpings
kommun finns i en mängd
kanaler? Rena nyheter, fina
landskapsbilder, inblick
i skolor eller tips om nya
jobb. Här finns det mesta.
Den som är sugen på att byta jobb

bör följa Nyköpings kommun på
Linkedin, där mycket läggs upp. På
hemsidan nykoping.se finns alltid
senaste nytt och mycket läggs även
ut på Facebook, där bland annat
Nyköpings högstadium och Nyköpings arenor också har egna sidor.
På Instagram finns till exempel

Utbildning i föreningskunskap
Hur startar man en förening?
Hur får man pengar till sin
förening? Hur fungerar stadgar, demokrati och byråkrati?
Nyköpings kommun bjuder in
till föreläsning i grundläggande föreningskunskap måndag 24 september 18.30
på Träffen. Det är kostnadsfritt och för alla, med eller
utan förening. Vi bjuder på
kaffe och smörgås. 9–10
november kommer även en
styrelseutbildning.

Jobba i Nyköping, där man kan följa
olika anställdas vardag för att få en
inblick i en mängd yrken inom kommunen. Toleransprojektet, som nu
går in på sitt tredje år, har en egen
blogg där deltagarna delar med sig
av tankar och erfarenheter.
TEXT ANNIKA HEDBERG

Anmäl dig på: nykoping.se/
grundutbildning

Nominera till
årets innovation
10 000 kr delas ut av besöksnäringen till ett företag,
förening eller person som
utfört en prestation i Nyköping och som är en förebild
för andra. Du kan nominera din favorit senast 31
oktober. Tidigare års vinnare
var Palstorps hage (2015),
Ångaloppet (2016) och Ekoladan (2017). Priset delas ut
i slutet av november.
Linkedin

Instagram

nykoping.se

Nominera på nykoping.se/
innovationspris

Blogg

Vi hjälper företag och företagare med juridisk rådgivning
Maminza Advokatbyrå AB
Sankt Annegatan 7, 611 34 Nyköping
Järnvägsgatan 10, 58 222 Linköping

Tel (växel): 010 - 165 00 30
www.maminza.com

Nästa NY kommer
24 oktober
Vill ni synas i den?

Kontakta oss på 0155-767 50
eller annons@sn.se
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Nu gör vi
”come back”
med en ny marknad
i samarbete med
Tuna Motell AB

Tuna Marknad
22 september kl. 10-15
En marknad fylld av utställare, företag,
hantverkare, föreningar, sång & musik.
Kaffeservering, lotterier, loppis & korv.

Möjlighet ges att titta in i ett av de 13 färdiga rummen,
kl. 11.15 och 13.15.
TUNA MOTELL
Vi ser gärna föreningar, hantverkare och företag som ställer ut på marknaden,
pris för utställningsplats är från 100 kr. Bokning av marknadsplats och
info via anita.endal@gmail.com eller via telefon 070-482 02 69.
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Gardell testar på
Nyköpingsborna
Bokaktuelle Jonas Gardell är en i raden av stora ståuppare som testar sitt material på publiken i Nyköping.
Höstens
kulturprogram
på Nyköpings
Arenor är brett
med allt från
musikalmusik,
dansbandslegendarer och
världens starkaste björn.
Humor och allvar blandas när
några av landets största standupare äntrar scenen. Ling och
Östling hyllar livet och konsten att
ta vara på det i Din jävla fegis!
Emma Knyckare ger en personlig skildring av mammablivandet i Årets Mama - En föreställning om familjeliv, underliv och
kärlek.
Carl-Einar Häckner - trollkarl,

komiker, musiker och krönikör
intar Nyköpings Teater och Jonas
Gardell gör i höst några få stand

up-shower ute i landet där han
provar texter till sin show som har
premiär i januari 2019.
Anna Öhrner, Kulturprogramansvarig på Nyköpings Arenor, ser
mycket fram emot besöket av
Romeo & Julia Kören i november.

– De har turnerat i ett trettiotal länder, medverkat vid fem
nobelmiddagar och vid Kronprinsessans bröllop. Det är roligt
att kunna ge Nyköpingspubliken
möjligheten att upptäcka Carl
Michael Bellmans musik på ett nytt
och annorlunda sätt.
För att uppleva opera och teater från världsscenerna the Met i
New York och National Theatre i
London behöver man inte ens ta
sig dit. På Nyköpings Teater visas
bland annat Kung Lear, Aida och
La Traviata direkt via Live på Bio.

Charlie Eriksson vill dela med sig av sina erfarenheter av depression.

Charlie föreläser om
psykisk ohälsa
Tidigare led Charlie själv av
depression och panikångest. Nu
motiverar han andra att välja livet.
I föreläsningen Aldrig ensam
ger Charlie Eriksson med sin
egen historia i centrum kunskap
om psykisk ohälsa och inspiration
om hur man kan gå vidare.
På Världsdagen för psykisk
hälsa, den 10 oktober, föreläser
han på Culturum i Nyköping. Och
Fontänhuset har öppet hus under

Det här kan du göra i höst i Nyköping.
• Kungstornet på Nyköpingshus, Utställningar om makt, folk, fä och kungligheter under medeltid, 1500-tal och
1800-tal. Visningar för barn & vuxna,
butik och råttjakt. Sön kl.10–16.
• Bokmåndag - boktips från när och
fjärran, första måndagen i månaden på
Nyköpings stadsbibliotek kl. 14–15.
• Imse Vimse – sånger & ramsor
för barn 0–6 år. Start 14 september,
fredagar udda veckor kl.10.30–11 på
Nyköpings stadsbibliotek.
• Sagostund på Nyköpings stadsbibliotek. Välkommen och lyssna på
dramatiserade sagor och berättelser
för barn 2-6 år. Start 18 september,
tisdagar kl. 15–16.
• Babystund – med sagor, rim, ramsor och sång för barn 6-18 mån. Start
20 september på torsdagar, jämna
veckor kl. 10.30. Plats Sagogrottan,
Nyköpings stadsbibliotek.
• Skräck & Poesi – Litteraturvecka
på Nyköpings stadsbibliotek, 19–24
oktober.
• LitterArt Gästabud – 2 fullspäckade dagar med kända och lokala
författare, aktiviteter för barn och ungdomar, föreläsningar och konstutställningar med mera. 19–21 september.
• Lilla naturäventyret – följ med ut på
upptäcksfärd i naturen kring Naturum
Stendörren. Varje lördag och söndag
kl. 15.30–16.15 i september.

September
8
Yogapaddling – upplev en blandning
av yoga, paddling med havskajak och
friluftsliv vid Stendörrens Naturreservat kl. 10–17.
Familjedag på Stendörren. Utforska
livet i Östersjön och skåda fåglar kl.
11–14.
Forntidsvandring – Brandkärr och Hållet. Följ med på guidad tur och hitta
gömda och glömda fornlämningar kl.
14–17.
16
Höstmarknad på Nynäs slott. Fokus är
på närproducerad mat, slöjd och hantverk i Slottsparken kl. 11–16.
20
Din jävla fegis! Svingar vilt bland den
svenska fegheten och är en hyllning
till livet och konsten att ta vara på det.
Allt kryddat med en stor portion värmländsk humor och musik. På Culturum
kl. 19–20.45.
22
Nävekvarn höstmarknad. Upplev hösten hos Gula kvarn och Svavelbergsgården. Fika, konstgalleri, knallar och
hantverk.
23
Forntidsvandring, under gräs och
ris ligger anspråklösa fornlämningar
dolda. Följ med Agneta Scharp från
Länsstyrelsen på en vandring där

forntid möter nutid, på Naturum Stendörren kl. 14–16.
24
Lögnen. En komedi om otrohet i goda
vänners lag. På Nyköpings teater Kl.
19–21.30.
27
Live på bio – Shakespears Kung Lear.
Säsongens första livsända pjäs från
National Theatre Live på Nyköpings
teater kl. 20.
Oktober
5
Näktergalarna, en magiskt och musikalisk berättelse om tre svenska operastjärnor. Näktergalarna handlar om
tre av 1800-talets största operastjärnor. De svenskfödda sopranerna
Jenny Lind, Christina Nilsson och
Signe Hebbe. På Nyköpings teater, kl.
19–20.40.
6
Bamse på turné – föreställningen
passar liten som stor med sing-a-long
sinnet redo. På Culturum kl. 11 & 14.
Opera Aida – Live från Metropolitan
med operastjärnan Anna Netrebko i
huvudrollen, på Nyköpings teater kl.
19–23.
7
Från Broadway till Duvemåla, på Culturum kl. 16–18.30

dagen. Det är ett sätt att uppmärksamma och öka kunskapen
om psykisk ohälsa samt påvisa
den hjälp och stöd samhället
har att erbjuda. Inom ramen för
Uppdrag psykisk hälsa arrangerar
även andra närliggande kommuner föreläsningar i samband med
världsdagen. Fri entré och först
till kvarn.
Läs mer på www.nykoping.se

För fler evenemang och
konserter besök
nykopingsguiden.se
13
Herrlogen / Pánská šatna. I denna teater på tjeckiska blandas aktualiteter,
ny musik och busstreck i en löst sammanhängande historia. På Nyköpings
teater kl. 17.30–19.30.
Årets Malma, en föreställning om
familjeliv, underliv och kärlek. Emma
Knyckare tar ut på svängarna när det
är dags att komma ur den egna lilla
privata bubblan och skoja om föräldraskapet. På Culturum kl. 19.30–21.
14
Sten & Stanley. En intuition i svenskt
musikliv. Karlskogabandet kör på
”Greatest Hits” och firar samtidigt 55
säsonger ”on the road”. På Culturum
kl. 18–20.
17
Johan Stengård Big band med Sinatra, Basie, Sammy, Dean & Ella.
Ett rykande hett big band med 18
fullblodsproffs som lyfter taket och
svänger så det svartnar, på Culturum
kl. 19–21.
20
Opera, Simson och Delila – Live på
bio från Metropolitan, på Nyköpings
teater kl. 19–22.30.
21
The Legends. Möt några av världens
mest träffsäkra tolkare av Elvis Presley,
Roy Orbison & Jerry Lee Lewis som
framträder en helt ny show “Greatest
Hits Tour”, kl. 18–21 på Culturum.
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