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Småskolorna ska vara
kvar lovar politikerna
90
0155-29 22

Åker för att hjälpa.

Inga småskolor ska läggas ned i Nyköpings kommun. – De skolor som finns i dag ligger fast,
säger kommunalrådet Urban Granström (S). Miljonunderskotten har andra orsaker, menar han.
Sidorna 4-5

Foto: Jens Alvin

Sörmlänningar
åker till Lesbos
NYKÖPING Fyra personer
från Nyköping och Oxelösund
är på väg till grekiska ön Lesbos för att hjälpa båtflyktingar
som är på väg till Europa.
– Jag vill göra något. Jag känner
maktlöshet när jag ser hur
barn spolas upp på stranden,
säger Mohammed Mouaid.
sidan 6

Svenska i fokus
för nyanlända
Gnesta Förberedelseklassen
i Gnesta har 17 elever. Alla har
de fokus på att lära sig svenska
så snabbt som möjligt.
– Jag vill kunna prata med
andra, och veta vad som händer, säger fjortonåriga Tariq.
sidan 8

Tyckte något saknades.
Foto: Anna-Karin Lampou

Nyköping fick
egen deckare
Det blev många möten mellan stora och små när IFK Nyköping kom till Stjärnhov.

Personligt Under några
loja semesterdagar i stugan vid
havet började Nyköpingsbon
Mats Lundgren skriva på en
bok. Två år senare kan han titulera sig författare av Nyköpings
första kriminalroman.

Foto: Sandra Nordin

High five för bollglädje som förenar

sidan 16

Gnesta Stämningen var på topp när stora och små samlades för att bevittna sammandrabbning mellan IFK Nyköping och laget från Solbackas asylboende. En ung
talang som var med i Syriens U19-lag och spelade i ett lag i högsta ligan deltog i matchen. – Jag hoppas att det här kan bli början på något mer, säger Per Skyllberg
från IFK Nyköping.
sidan 20

Ugglebild
sannolikt fejk
sidan 6

Kultur & Nöje: Kosmos ger inspiration
till ny konst på Svalsta förskola
sidan 14

FASTIGHETSSERVICE

DÅ Gruppen AB

Hemstädning
Flyttstädning
Byggstädning
Allt inom VVS & måleri

0155-21 17 96

fastighetsservice@da-gruppen.se

Dags för
vinterDäck!
Vi har ett brett sortiment av
däck i flera prisklasser.

Gasverksv 10 Nyköping 0155-21 11 13

PASSA
PÅ NU!

Nyhet!

Från v. 46 har vi

Medicinsk yoga
Ring och boka.

Slottsgatan 23 Nyköping
0155-26 80 60 kiropraktorhalsan.se

Löpande bokföring, bokslut, löner, deklarationer,
fakturahantering.
www.miloredovisning.se
0155-60 60 70

innan stora rotsänkningen!
Prissänkt 20-60%. Bästa
Underhållsfria-fönstret i äkta A-klass
(enl DIN 12608). Bra bemötande.
Ring så får du svar på frågor.
Fönster Dörrar
Solskydd
Solskydd
ccc

PLASTICO
NYKÖPING
NYKÖPING

Bagaregat 56B, Nyk • info@plastico-nykoping.com
För mer info kontakta oss 0155-21 45 20
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onsdag
Jag vill tacka
mobilen!

Solens upp- och nedgång
Uppgång

Nedgång

07.15

15.55

dagens bild

I

förra veckan slog Sveriges barnmorskor
på stora trumman, i alla kanaler rasade de
över hur nyblivna mammor surfar på mobilen när de ammar i stället för att varje sekund
vila ögonen på sin bebis. De varnade för hur
anknytningen påverkas negativt och hur en
som mamma minsann inte kommer lära sig
sitt barns signaler.
Själv tackar jag mobilen för att jag fortfarande är vid mina sinnens fulla bruk. Efter
månader med en bebis som ville ligga vid
bröstet ibland 18 timmar på ett dygn hade jag
inte pallat utan lite verklighetsflykt. Se min
bebis djupt i ögonen hann jag med det också,
så att säga.

Så i stället för att ytterligare skuldbelägga
nyblivna morsor skulle jag vilja moralisera
lite kring en annan typ av mobilanvändning.
Den som sker från förarsätet på rullande bilar.
I princip varje dag möter jag bilister med
blicken fastnaglad på mobilskärmen samtidigt som hastighetstavlan på Västra storgatan
i Gnesta blinkar rött.
Det finns grader i helvetet och jag vågar nog påstå
att mitt surfande från soffan var ganska oskyldigt
i jämförelse med mycket
annat. Och vet ni? Jag
har skitfin kontakt med
mitt barn, trots allt.

aktuellt. Reflektion i vattnet i Oxelösunds hamn.

Sara Lindström

Foto: Sandra Nordin

GNESTAREPORTER sara.lindstrom@sn.se 0155-767 57

SN-guiden
onsdagen
den 4 november

Bio
NYKÖPING 1: Spectre kl 17.30 och
20.45
NYKÖPING 2: Spectre kl 14.00.
The Martian kl 17,30. Paranormal
Activity: The Ghost Dimension /3D
kl 20.45
NYKÖPING 3: LasseMajas
detektivbyrå-Stella kl 13.30. Pan
kl.18.15. Crimson Peak kl 21.15
NYKÖPING 4: The Intern kl 13.30
och 18.15. Everest kl 21.15
NYKÖPING 5: Taikon kl 13.30. Så
ock på jorden/text kl 18.15. Maze
Runner: The Scorch Trials kl 21.15

läsarbild

OXELÖSUND

Textil- och stickverkstad för
seniorer, Träffpunkten. Kl 14:00.
Arrangör: Gnesta Kommun

Loppiscafé,12:00. Musik
underhållning kl 19:00 av Les
strings, Arbetsslussen. Arrangör:
Arbetsslussen

Aktivitetsgrupp.

Gemenskapsgruppen. Svante
Johansson visar bilder från
en resa med Rosa bussarna.
Mariagården. Kl 13:00. Arrangör:
Svenska kyrkan

Premiär Live på scenen. Ungdomskonsert med The Lewerine, Pwned By Gravity och New
Wave Society. Kl 18:30. Arrangör:
NK-villan

Öppen förskola, S:t Nicolai församlingshem. Kl 14:00. Arrangör:
Svenska kyrkan

Släktforskning Barbro Stålheim
lär oss grunderna, Vrena. Kl
18:30. Arrangör: Vrena och Husby
Oppunda Hembygdsförening

En vacker höstdag vid Pilthyttedammen.

Chefredaktör och stf ansvarig utgivare Anna Falk, anna.falk@sn.se
Försäljningschef Andreas Hall, andreas.hall@sn.se
Nyhetschefer Roger Sundberg, roger.sundberg@sn.se
Johan Karlsson, johan.karlsson@sn.se
Nyhetstips 0155-767 70, redaktionen@sn.se, SMS/MMS 72001, inled
med SN tips . Skicka in tips och ladda upp läsarbilder på www.sn.se/tipsa
Besöksadress Fruängsgatan 4A, Nyköping Postadress 611 79 Nyköping
Telefon växel 0155-767 00 E-post info@sn.se (bevakas kontorstid)
Ansvarig utgivare: Peo Wärring, peo.warring@ekuriren.se

Foto: Ingbritt Edman

Utställningar
Akvareller av Lena Melin.
Pensionärernas hus. Kl 09:00.
Arrangör: Pensionärsalliansen
Ögonblick – Jan Ed visar måleri
och teckningar. Galleri Fiskhuset
Bryggeriet. Kl 11:00. Arrangör: Galleri Fiskhuset
Yrza Grip visar foton och sin
bok ”Sagor om jorddraken”.
Fri entré. NK-Villan. Kl 11:00.
Arrangör: NK-villan

Öppettider: Växeln kl 8–17. Besökstid kl 9–16.
Avdelning
Redaktionen
Sporten
Gnesta
Trosa
Taltidning
Annons
Prenumeration

Telefon
0155-767 70
0155-767 60
0158-102 06
0156-137 10
020-22 80 85
0155-767 10
0155-767 20

E-post
redaktionen@sn.se
sportred@sn.se
gnesta@sn.se
trosa@sn.se
annons@sn.se
prenumeration@sn.se

Kaffedralen; onsdagscafé och
mötesplats för alla, S:t Botvid.
Kl 13:30. Arrangör: Svenska kyrkan
Oxelösunds församling

Pilates – långsamma rörelser sittandes på stol, Torggatan 16 B.
Kl 14:30. Arrangör: Gnesta Kommun

Sångstund för barn i Kaffe
dralen, S:t Botvid. Kl 14:30.
Arrangör: Svenska kyrkan Oxelösunds församling

TROSA

Sång & musik med Irina Söderberg i Kaffedralen, S:t Botvid.
Kl 15:00. Arrangör: Svenska kyrkan
Oxelösunds församling

Evenemang

Har tidningen inte kommit?
Reklamera på www.sn.se senast 09.45
Oxelösund 09.30, Gnesta/Trosa 08.45
Du kan även ringa 0155-25 68 30

Umgås och samtala kring
olika intressen och händelser,
Träffpunkten. Kl 10:00. Arrangör:
Gnesta kommun

Evenemang

Nyköping

Bingo, Tennishallens Matsal.
Kl 15:00. Arrangör: Tennishallens

”Ta i trä” Inga Tomenius Wihlborg visar konst av återanvända
kilramar. Fri entré. NK-villan.
Kl 11:00. Arrangör: NK-villan

Utställningar
Tilda Feltenmark – Varelser och
väsen. Galleri O. Kl 9:00. Arrangör:
Kultur & Fritid
May K Leon, Koordinaten Galleri
K. Kl 9:00. Arrangör: Konstföreningen Fokus

GNESTA
Evenemang

Internet www.sn.se I mobilen m.sn.se
Facebook Södermanlands Nyheter Twitter www.sn.se
Privatannonser Information om annons- och
prenumerationspriser finns på www.sn.se. Klicka på
”Annonsering” respektive ”Prenumerationsärenden”.
Publicering som du anser felaktig kan du anmäla till:
Allmänhetens Pressombudsman, PO, Box 22310, 104 22
Stockholm. Hemsida: www.po.se
Tryck EKTAB, miljöcertifierad enligt ISO 14 001

Utställningar
Kristina Güettler och Ingrid
Brandin. Trosa Kvarn. Kl 11.00.
Arrangör: Trosabygdens konst
förening

u

Mer information
om evenemangen
finns på www.sn.se/guiden/.
Vissa evenemang kan kräva
föranmälan och entréavgift.
Skriv in till SN-guiden på
www.sn.se/kulturnoje/guiden.
Arrangörerna ansvarar själva
för att guiden får rätt information och SN reserverar sig för
eventuella förändringar.

Allt material i SN lagras digitalt och publiceras och tillhandahålls på www.sn.se samt i arkivdatabaser. Den som levererar
material i form av text och bild till SN anses medge lagring
och publicering i SN:s samtliga kanaler.
Vid deltagande i SN:s tävlingar/lotterier lämnar deltagare
namn och andra personuppgifter. Lämnade uppgifter
registreras i dator för behandling i samband med vinst
dragning/utseende av vinnare, publicering och d
 istribution
av vinster. Uppgifterna kan även användas för marknadsföringsåtgärder inom ramen för företagets verksamhet.
Information om registrerade uppgifter kan, i enlighet med
personuppgiftslagen, skriftligen beställas hos Personuppgiftsombudet. Södermanlands Nyheter AB, 611 79 Nyköping.

3

onsdag 4 november 2015

Skriv till 1 000!
För att många ska få plats att tycka till måste
inläggen vara k
 orta. Testa och se hur lång en insändare får vara – Skriv in ditt inlägg d
 irekt på vår
hemsida, www.sn.se/skriv och klicka på ”Skriv
insändare”. Skriver du under signatur är
maxlängden 1 000 tecken, cirka 150 ord. Väljer du

att skriva under eget namn får du 2 200 tecken eller
cirka 320 ord på dig. Redaktionen har rätt att
redigera texten. Om du skriver under signatur
måste vi veta ditt namn. Insändare utan namn och
adress publiceras inte. Insändare publiceras även
på www.sn.se.
Välkommen!

Redaktör: Annika Hedberg Kontakta oss: 0155-767 46, debattred@sn.se

”Jag tycker inte om att byta hela tiden”
Skola De orden yttrade min son,

Det blir många flyttar för barn
i skolåldern. Foto: Jens Alvin

fyra och ett halvt år, härom
dagen och syftade på förskolan.
Låt mig berätta om ett före
tag där systemet och organi
sationen är uppbyggd på föl
jande sätt:

Du får en till tre veckors
grundlig introduktion. Ett till
två år senare flyttar du och
delar av din arbetsgrupp till
andra lokaler med annan led
ningsgrupp. Där stannar ni
ett till två år innan det är dags

igen, flytt till nya lokaler och ny
arbetsledning. Ett år senare är
det dags för nästa flytt. Nu blir
arbetsgruppen större och nya
ledningsgruppen mindre. Här
stannar ni ett år till det är dags
för nästa ledningsgrupp som

förhoppningsvis är densamma
i tre år. Vilket förtroende får
de anställda för företaget? När
skulle du byta arbetsgivare?
Mitt svar är nog när det är
dags att byta ledningsgrupp
för tredje gången.

Faktum är att denna beskriv
ning stämmer in på ”barnens
bästa förskola” i Nyköping
fram till och med tredje klass
(0–3 år, 3–5 år, 5–6 år, förskole
klass och lågstadiet).
J.S

Gratis mensskydd för alla
tjejer upp till 18 års ålder
Mens Gratis mensskydd för
unga har länge varit ett hett
ämne som har tagits upp
i många tidningar, här i SN
senast förra veckan, detta ämne
ska vi nu fortsätta på. Några
kända personer som också
brinner för detta ämne är Zara
Larsson och Clara Henry. Clara
Henry som är en youtube-
profil har gjort många videos
på detta ämne och även skrivit
en bok om mens.
Många har tröttnat på stora
kostnader för något som man
inte har valt själv. Att köpa
mensskydd är ett måste och
alla har inte föräldrar som
betalar. I stället måste man
som tjej ta pengar från sin
månadspeng, sitt barnbidrag
eller studiebidrag. Killar har

inte detta problem och spa
rar därför pengarna till roliga
saker. För övrigt räcker inte
ens med ett paket tamponger
och sen är mensveckan räddad,
utan man behöver olika mens
skydd för olika behov.
Mens under en livstid kostar

cirka 70 000 kronor och ung
domar ska inte vara tvungna
att lägga sina pengar på detta.
Vi vill att alla tjejer upp till 18
års ålder får gratis mensskydd
via till exempel ungdomsmot
tagningen eller affärer. Mens är
naturligt, det ska inte behöva
kosta, därför vill vi ha gratis
mensskydd.

Hannah Valis
Alexandra Elmsäter
Alice Törngren
SA14A Tessin

Zara Larsson brinner för mensfrågan, enligt insändarskribenterna.

Foto: Therese Jahnson/SvD/TT

SD hycklar Nytt museum Anarki och kollaps – sent ska syndarna vakna
om högtider – nej tack!
Politik ”Jag tror att de flesta

Politik Sverigedemokraterna
framställer gärna sig själva
som värnare av gamla svenska
traditioner. Då borde väl deras
främsta prioritet i den frågan
nu vara att ta strid för det tra
ditionella svenska allhelgona
firandet, som kanske särskilt
många äldre upplever trängs
ut på ett ovälkommet sätt av
halloweenfirandet. En tradi
tion som bara funnits i Sverige
i drygt 20 år.
Ändå har jag aldrig hört
någon sverigedemokrat yttra
minsta kritik mot halloween
firandet. Sverigedemokra
ter verkar av någon anledning
mest bara vara intresserade
av att kritisera firande av hög
tider som ramadan, vilka till
skillnad från halloweenfirande
inte konkurrerar med högtider
som sedan längre tillbaka har
firats i Sverige. Om man ska ta
den sverigedemokratiska själv
bilden som de traditionella
svenska högtidernas främsta
förkämpar på allvar så fram
står detta inte bara som intel
lektuellt ohållbart utan även
som fegt och framförallt hyck
lande.
Daniel Lundgren

”Ändå har jag
aldrig hört någon
Sverigedemokrat
yttra minst kritik
mot halloween
firandet.”

Landsting Att bygga ett nytt
länsmuseum för mer än 300
miljoner kronor när sjukvården
är i kris – underskott, brist på
personal, stor kö av migranter.
Helt ofattbart att i det krisläge
vi har göra den investeringen.
Politiker: stoppa galenska
perna nu! Jag vill ha vård för
pengarna, inte museum. Björn

känner att vi inte kan upprätt
hålla ett system där det kan
ske kommer 190 000 männis
kor varje år, i längden kommer
våra system att braka ihop”.
Dessa ord kommer inte från
SD utan från socialdemokra
tins okrönta drottning Margot
Wallström.
Man kan bara utbrista, sent
ska syndarna vakna och sam

Clownens
Dag
7 november

tidigt undra om hon kommer
att drabbas av samma bann
bulla som ekonomiprofessorn
Assar Lindbäck (S), som på en
direkt fråga om den hysteriska
invandringen svarade ”det
kommer att bli en total kata
strof för landet, det borde till
och med en socialdemokratisk
riksdagsman begripa”.
Från att tidigare varit flitigt
citerad i S-pressen försvann

shopping
kultur
nöje

Gå på Knattebio - ”Två snubbar
i trädgården” kl 12.00 och 14.00.
På Barnkulturcentrum & Gripes
Modellteatermuseum, Prästgatan 12
(bakom Culturum)

handla
bo och äta
göra

Cirkusutställning
på Kulturhuset
Slottsvakten
- öppettider
12.00-16.00
Tillverkning av jätteblommor i skaparverkstaden kl 11.0015.00 - Entré 30:(inkl bio och besök på museet)

spänning på hans agerande
framledes. Finns bara två alter
nativ: bekräftelse på Wall
ströms profetia eller hennes
omgående avskedande.
Insider

Vet du vad du vill arbeta med i framtiden?
Vad är din dröm? Det finns mängder av gymnasieutbildningar – vissa ger dig möjlighet till jobb direkt
efter gymnasiet och andra behörighet till vidare
studier. En del gymnasieutbildningar innehåller
mycket praktik eller praktiska övningar och en del
innehåller mycket teori. Hur vill du plugga? Kolla
upp så att ditt gymnasieval ger dig en bra start!

Välkommen till årets
gymnasiemässa.

CLOWNENS
DAG
till Pelle Nilssons minne 7 NOVEMBER KL 10.00-16.00
Gratis Ballongfigurer till
barnen i källaren på Nyckeln
mellan kl 11.00-14.00.
Clowner på stan!
Under dagen Festligt på
Familjetorget i Västerport.

professorn totalt ur dessa avi
sor.
Eller är yttrandet sanktione
rat från allra högsta ort, det vill
säga statsministern?
Svenska folket väntar med

Multihallen, Rosvalla • Onsdag 4 november
kl 9-15 samt 17-19 (skolklasser enligt schema)

träffa
vänner

www.nysam.se

Kom och träffa:
K ETG
K Nyköpings Enskilda
Gymnasium
K Teknikcollege
K Ljud o. Bildskolan
K Framtidsgymnasiet

K Nyköpings Strand
Utbildningscentrum
K Öknaskolan
K Realgymnasiet
K Nyköpings gymnasium
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Nyhetschefer: Roger Sundberg, Johan Karlsson Tipsa oss: 0155-767 70, redaktionen@sn.se

Dags för spruta
mot influensan
SÖRMLAND Nu startar
vaccineringen mot
säsongsinfluensan. Den
som ingår i riskgruppen
gör säkrast i att ta en
spruta.
Vaccineringen mot säsongsin
fluensan har öppnat på vård
centralerna. Personer som
ingår i riskgrupperna erbjuds
kostnadsfri vaccinering.
Landstinget hoppas på stort
intresse med tanke hur sjuk
domsläget var förra vintern.
– Förra året hade vi en tuff
säsong med många konstate
rade fall av influensa och vi såg
ändå bara toppen av isberget,
säger Christina Kallings Lars
son, landstingets smittskydds
läkare.
Av de riskgrupper som

behövde intensivvård i Sve
rige förra säsongen hade två
tredjedelar inte vaccinerat
sig.
– Har du till exempel hjärtlungproblem eller kroniska
njur- och leverproblem eller
är gravid rekommenderar vi
att du vaccinerar dig. Är du
osäker om du tillhör en risk
grupp kan du alltid fråga din

Små förskolor och skolor har
Stick nu!
Foto: Veronica Karlsson

läkare, säger Christina Kallings
Larsson.
De här ingår i riskgrup
perna:
Personer som är 65 år eller
äldre liksom gravida, kronisk
hjärt- och/eller lungsjukdom,
svårbehandlad diabetes, svår
astma som ger, funktionsned
sättning, kraftig nedsatt infek
tionsförsvar (av sjukdom eller
medicinering), kronisk njureller leversvikt, neuromusku
lära sjukdomar som påver
kar andningen, barn med fler
funktionshinder, överviktiga.
Tommy Kägo

tommy.kago@sn.se 0155-767 03

■■ NYKÖPING I dag, onsdag,
arrangerar Nyköpings gym
nasium insatsen Tessin hjäl
per, där elever utför dags
verken och insamlingar. Årets
insamlade medel kommer
gå till att renovera ett barn
hem för flickor i södra Indien,
samt till förbättringar av ett
hem för fattiga tonårsmöd
rar i Peru.
På söndag kommer även
åtta elever från vård- och
omsorgsprogrammet samt
barn- och fritidsprogrammet
att åka till Indien för en tre
veckor lång praktik på barn
hem, skolor och på ett sjuk
hus.

■■ SÖRMLAND En ung
patient har bollats runt inom
psykiatrin utan att man lyck
ats hjälpa denne. Det konsta
terar myndigheten Inspek
tion för vård och omsorg, IVO.
Det är av vikt att det finns en
detaljerad planering när flera
aktörer är inblandade, anser
IVO, som fick in en anmälan
efter att den unga patienten
från södra Sörmland skickats
runt till olika enheter.
I sitt utlåtande skriver
IVO att det inte framgår av
patientjournalen vilken
bedömning och behandling
som skulle erbjudas. Och det
förefaller som om de psyki
atriska vårdinsatserna upp
hörde när patienten skrevs
ut, vilket är anmärkningsvärt,
skriver IVO.

Skyddsjakt på
vitkindade gäss

Sensationellt fynd
av supersvamp
■■ NYKÖPING Rosmarie
Wahlström och Torbjörn
Eriksson från Nyköping var
ute med båten när de fann en
riktig delikatess vid roten av
en tall. En 3,5 kilo tung blom
kålssvamp som var full med
barr fick följa med hem och
fyller nu parets frys.
– Den var så jävla stor. Sen
sationellt, säger Torbjörn
Eriksson om fyndet.

snäva marginaler och svårt att
hålla sin budget.
När barnkullar och elevantal
minskar från ett år till ett annat
tappar de små skolorna intäk
ter, men har kvar samma kost
nader.
Men att lägga ned skolorna är
inte rätt väg för att vända mil
jonunderskotten i Nyköpings
skolorganisation, tycker Anna
af Sillén.
– Det hjälper inte att lägga
ned skolor om det är i stadshu
set problemen sitter, säger Anna
af Sillén.
Urban Granström tolkar hel
ler inte utredningen som att
små skolor ska läggas ned.
– Det som framförallt sägs är
att små enheter har svårare att
parera förändringar och därför
är mer känsliga, säger han.
Ska de små skolorna på landsbygden läggas ned?

Ung patient
bollades runt

Foto: Privat

Frän M-kritik mot

NYKÖPING Småskolorna i Nyköpings kommun
ska leva vidare, lovar kommunalrådet Urban Granström (S). Samtidigt riktar moderata oppostionsrådet Anna af Sillén (M) skarp kritik mot politikerna
i rödgröna majoriteten.

Tessins elever
ställer upp

Svamplycka.

SKOLAN Toppolitikerna överens om att småskolorna ska vara kvar

■■ NYKÖPING Förra året lät
Nyköpings kommun skjuta
tre vitkindade gäss i Nykö
ping och fem i Nävekvarn.
Fåglarna har ställt till pro
blem och gett upphov till
klagomål under många år
och kommunen anser att en
viss skyddsjakt gör att gäs
sen upplevs som mindre stö
rande bland de boende. Där
för söker kommunen dis
pens även i år för skyddsjakt.
I Nyköping, kring Stadsfjär
den, Spelhagen, Brandhol
men och Rosvalla ansöks om
tillstånd att skjuta som mest
20 fåglar och i Nävekvarn 10.
Länsstyrelsen fattar beslut om
eventuell skyddsjakt.

– De skolor som finns i dag
ligger fast. Det vore oseriöst av
mig att säga vilka politiska för
slag som ska läggas. Det finns
en skolorganisationsutredning
vars beslut gäller tills partierna
är överens om något annat.
I stället är det politikerna
själva i den styrande rödgröna
majoriteten, S, V och MP, som
har orsakat budgetunderskot
ten, tycker Anna af Sillén.
– Kommunstyrelsen har inte
tagit sitt ansvar. När den poli
tiska styrningen brister så bris
ter också styrningen inom den
kommunala skolverksamheten.
– En otydlig budgetprocess
med oklar styrning och oklara
direktiv till enhetscheferna, då är
inte lösningen att lägga ned sko
lorna, då måste man åtgärda styr
problemen, säger Anna af Sillén.
Enligt Urban Granström är orsa

ken till miljonunderskotten
framförallt brister inom den
ekonomiska styrningen. Han
kräver budgetdisciplin.
– Vi måste ha en tydlig styr
ning mot oss alla som har ett

ekonomiansvar och som lägger
sin budget.
– Det är många småsaker som
måste göras på tjänstemanna
nivå men även på politisk nivå,
säger Urban Granström.
En allmän uppfattning bland
rektorer och förskolechefer är
att ingen personal i Nyköpings
kommun får sägas upp. Därför
har skolan stora kostnader för
övertalig personal, enligt sko
lutredningen. Men frågan om
eventuella uppsägningar är
uppenbarligen känslig för båda
toppolitikerna.
– Återigen, det står så i rap
porten. Ibland låter det som att
pengar bara försvinner, men så
är det inte, även om vi inte vet
exakt vart alla pengar går. Men
det är klart att det är personal
som är den stora kostnaden,
säger Urban Granström.
– Klart vi måste ha en skol
verksamhet som är anpassad
efter behoven och man måste
också kunna…den måste vara
anpassningsbar, säger Anna af
Sillén.
Lasse Ringdahl

lasse.ringdahl@sn.se 0155-767 56

Skolutredningen
■■ Nyköpings skolverksamhet
gick 60 miljoner kronor back
2014.
■■ För att få svar på vart pengarna tagit vägen och hur de
använts beställde Nyköpings
politiker i våras en extern utredning.
■■ Utredningen har gjorts av
revisionsbyrån Ernst & Young
och noterar bland annat:
■■ Skolförvaltningen har stora
brister i den ekonomiska styrningen.
■■ Det finns ingen gemensam
modell för budgetarbetet på
olika enheter.
■■ Små förskolor och skolor
riskerar underskott.

Sandra Bergentoft har två barn vid Sjösa skola och vill inte att man lägger ner

Lärare och föräl
NYKÖPING På Råby skola
utgör Marie Andersson
halva lärarstyrkan, för där
finns inte mer än två lärare.
Den tredje drogs in i våras.
Hon tror att politikerna
redan visste vad utredningen skulle visa.
– Det är lite fult, säger hon.
Marie Andersson har precis

avslutat en lektion på Råby
skola strax utanför Nyköping.

Hon och en annan lärare delar
på eleverna i F-3. Årskurserna
4-6 bussas in till Släbroskolan.
Att den aktuella utredningen

pekar på att småskolorna kos
tar mycket och bidrar till under
skottet är inget som överraskar
Marie Andersson.
– Alla vet ju att små skolor
kostar mer än stora. Nu kan
politikerna säga att ”Vi ville inte
lägga ner några skolor på landet

Kustbostäder ska driva hamnarna
OXELÖSUND Gästhamnen
och småbåtshamnarna i
Oxelösund ska under den
närmaste tvåårsperioden
drivas av kommunala
Kustbostäder. Under tiden
ska utredas om en privat
entreprenör långsiktigt ska
driva hamnarna.
I samband med att kommunen

från 1 november tog tillbaka
ansvaret för gästhamnen och
småbåtshamnarna i kommu

nen från det privata företaget
Promarina har det kommunala
fastighets- och bostadsbolaget
Kustbostäder fått uppdraget att
svara för driften av hamnarna.
I uppdraget till Kustbostäder
ingår att skapa en organisa
tion för att driva gästhamnen
och småbåtshamnarna, samt
att utreda alternativa driftsoch förvaltningsformer för alla
hamnarna, inklusive tillhö
rande byggnader.

– Utredningsuppdraget ska
vara klart till september 2017,
säger kommunalrådet Catha
rina Fredriksson (S), och förkla
rar att man anser det nödvän
digt med en period som sträcker
sig över två sommarsäsonger för
att man ska få en tillräckligt bra
bild över hur driften av ham
narna fungerar.
Därmed blir det först till hösten

2017 som kommunen kommer
att ta ställning till om gästham

nen och småbåtshamnarna ska
drivas vidare i kommunal regi,
eller om driften ska läggas ut på
en privat entreprenör.
Uppdraget till Kustbostäder
omfattar även en översyn av
avgiftsstrukturer för hamnarna
och att förslag på de framtida
avgifterna för båtplatser och
annat ska presenteras, senast
till sista december 2015.
Sven Rydén

sven.ryden@sn.se 0155-767 35
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SN för ett år sedan

Facebook

Valberedningen i IF Metall-klubben på SSAB i Oxelösund har
inte gått ut med någon förklaring till varför de avsatt ordföranden Emil Carlsson. Att en ordförande tvingas avgå mitt under
mandatperioden är ovanligt. Det stod i SN 4 november.

facebook.com/SodermanlandsNyheter
Gilla oss på Facebook! Du får artikeltips
och kan vara med och diskutera.

rödgrönt skolstyre
Planerna på att göra delar av Folkets hus till bostäder har dammats av
sedan fastighetsägaren Åke Holmström fått rätt mot kommunen.
Foto: Sandra Nordin

Bostadsplaner i Folkets
hus dammas av
OXELÖSUND Nu kan
ägaren till Folkets hus
i Oxelösund Åke Holmström återuppta planerna
på bostäder. Fjorton
lägenheter planeras
i Folkets hus.
– Men jag vill ha allt klart
med gång- och cykelvägen innan vi startar,
säger han.

skolan. – Jag tror att det är tryggare på små skolor.

Foto: Fredrik Ericsson

drar vill ha småskolorna kvar
men nu säger utredningen det”.
Utredningen slår fast att Nyköping lägger mer pengar på skolan än jämförbara kommuner.
Hur ser du på det?

– Då lägger de pengar på fel
saker. Det kan inte bara vara
småskolorna som är problemet.
Jag vet inte hur organisationen
ser ut uppåt och vad de gör med
pengarna.
I en annan av Nyköpings mindre skolor, Sjösa skola, väntar

barnen på att lärarna ska dyka
upp. Jeanette Pierrou har just
lämnat sitt barn vid skolan.
– Det skulle vara en katastrof
och det skulle inte främja en
levande landsbygd. Skolan
måste få kosta, det är vår framtid, säger hon om utredarnas
förslag att lägga ned småskolor.
Hon tror att en nedläggning av skolan skulle skapa en
osäkerhet för hennes barn

om han skulle behöva byta skola.
Sandra Bergentoft kommer
gående längs den höstdekorerade skolvägen ner till parkeringsplatsen. Hon vill inte heller
att hennes två barn ska behöva
byta skola.
– Jag förstår att det är underskott men det vore underbart
om alla småskolor fick vara
kvar. Inte bara Sjösa, säger hon.
Fredrik Ericsson

fredrik.ericsson@sn.se 0155-767 96

Ökningen av patienter till
landstingets bolag Folktandvården ökar. Men att det skulle
bero på antalet asylsökande
stämmer inte, enligt Peter Vrager.
– I grunden är det fler som vill
komma till oss, säger han.
Det innebär att Folktandvården behöver rekrytera personal, sex, sju tandläkare samt ett
antal tandhygienister. För att

beta av tandkön tvingas man
ha öppet lördagar. Och nu söker
man även för lokaler för expansion.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen beslutades att höja Folktandvårdens
priser, vilket inte skedde i fjol.
Vid sammanträdet beslutade
landstinget att skärpa kraven
vid inköp.

Men innan han sätter i gång

och gör om delar av Folkets
hus till bostäder vill han att
allt är klart med gång- och
cykelvägen.
Oxelösunds kommun har
fyra veckor på sig att överklaga lantmäteriets beslut.
Den som förlorar i mark- och
miljödomstolen riskerar att
få betala även motpartens
rättegångskostnader.
Folkets hus uppfördes i
Oxelösund i mitten av 1950talet och byggdes till runt
1970. Delar av huset har tidigare innehållit bostäder.

Tommy Kägo

tommy.kago@sn.se 0155-767 03

Det kan inte bara vara småskolorna
som är problemet, anser Marie
Andersson, lärare på Råby skola.

Kö till tandläkaren
– Folktandvården behöver nyanställa
SÖRMLAND Väntar du på
att få gå till tandläkaren? Då
riskerar du att få vänta. Kön
till Folktandvården har ökat
under året. – Vi räknar med
att vara ikapp till årsskiftet,
säger Peter Vrager, vd för
Folktandvården. Samtidigt
aviserar landstinget att
höja tandvårdsavgifterna.

Lantmäteriet har sagt sitt. Oxelösunds kommun och kommunbolaget Oxelö energi ska
betala 1,2 miljoner kronor till
Åke Holmström för gång- och
cykelvägen på husets baksida samt för ledningar, som
inkräktar på hans fastighet.
Processen mellan kommunen och Åke Holmström har
pågått i tre år. Det har gjort
att Åke Holmström tvingats
vänta med sina bostadsplaner
för Folkets hus.
Redan när han köpte fastigheten av Sven Hermelin, som
i sin tur köpte fastigheten av
Folkets hus-föreningen, lanserade Åke Holmström planerna på bostäder, hyreslägenheter. Fjorton lägenheter planeras i den äldre delen.
Hiss ska installeras, i källaren
ska tvättstuga och motionsrum finnas. Fjorton lägenheter är aktuellt.

– Centralt och bra till det
mesta, säger Åke Holmström.
Han lanserade också
idén om att göra om teatersalongen Tärnan till en swimmingpool. Det fick förra Folkets hus-ordförande och
kommunfullmäktiges ordförande Mayvor Lundberg
(S) att sparka bakut. Men de
större samlingslokalerna
med Cupan, Rådssalen och
Tärnan ska inte tas i anspråk
för lägenheter. I alla fall inte
ännu.
Lägenheterna ska bestå av
ett rum och kök till fyror.

– Landstinget ska som offentlig aktör föregå med gott exempel när det gäller vilka varor och
tjänster man köper in. Det handlar bland annat om schysta villkor för de som arbetar hos våra
leverantörer, säger finanslandstingsrådet Åsa Kullgren (S).
Tommy Kägo

tommy.kago@sn.se 0155-767 03

Foto: Jens Alvin

Personer på
tågspår – stort
polispådrag
■■ Nyköping Flera polisfordon ryckte ut med blåljus i
centrala Nyköping sedan ett
par personer setts komma
gående på järnvägsspåren.
Det var strax innan klockan

14.00 på måndagen, i närheten av Brunnsgatan i Nyköping, som det hela inträffade.
Tågtrafiken stängdes av
temporärt under händelsen
medan polisen tog kontakt
med personerna.
Dessa omhändertogs strax
därefter. Ingen skadades vid
händelsen.
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Nyhetschefer: Roger Sundberg, Johan Karlsson Tipsa oss: 0155-767 70, redaktionen@sn.se

FLYKTINGKATASTROFEN Sörmlänningar på väg till Grekland

Bilden på tornugglan ”från
Björnlunda” är sannolikt fejk.

Bild på
tornuggla
sannolikt fejk
SÖRMLAND Bilden på
tornugglan i tisdagens
SN är sannolikt en fejk.
Enligt flera tips vi fått
härrör bilden i stället från
ett Youtubeklipp.

Detta har nu fått sin förkla-

ring, då flera läsare tipsat
om en Youtubevideo varifrån ugglefotot sannolikt
har hämtats. Ett klipp som
laddades ned för flera år
sedan, troligen i en annan
del av världen.
Tornugglan ska bara ska
ha observerats två gånger
någonsin i länet. Senast en
tornuggla sågs i Sörmland
var 1988.
Youtubeklippet: https://
www.youtube.com/
watch?v=pyFZSZ_Dfjs
Carina Fredrixon

carina.fredrixon@sn.se 0155-767 52

Tidigt onsdag morgon åker Mohammed Mouaid till Lesbos för att hjälpa de människor på flykt som kommer med båt till den grekiska ön.

Åker till Lesbos för att hjälpa
SÖRMLAND Fyra personer från Nyköping och
Oxelösund åker till den grekiska ön Lesbos på
onsdag för att hjälpa människor på flykt från framför allt kriget i Syrien.
Till ön Lesbos, inte långt från

Turkiets kust, har flera tusen
personer kommit med båt de
senaste dygnen. Och bara i år
beräknas flera hundra tusen
ha klivit i land på den grekiska
ön. Många reser från Syrien och
Irak, via Turkiet och är på väg
mot Europa.

från Rygg- och ledkliniken.
– Jag vill göra något. Jag känner maktlöshet när jag ser hur
barn spolas upp på stranden,
säger Mohammed Mouaid.
Med sig på resan har de
främst pengar som de har samlat in, men även räddningsfiltar
och energibars.

På onsdag reser Mohammed

Flera lokala företag sponsrar

Mouaid och Caxton Njuki
från organisationen Gränslöst
mänskligt till Lesbos.
Med sig har de ytterligare två
personer från Nyköping: Elizabeth Helger och Linda Odart

Tornugglan
■■ Tyto alba alba eller Tyto
alba guttata
■■ Tyto alba alba finns
i västra Europa och på de
brittiska öarna.
■■ Tyto alba guttata finns
i sydligaste Sverige, men är
där ytterst sällsynt.
■■ Tornugglan bor i gamla
byggnader och lador i öppen
jordbruksbygd. Den lägger
fyra till sju ägg som ruvas
i cirka en månad, och kan få
två kullar per år.
Källa: www.fageln.se

Foto: Jens Alvin

Det kommer att
bli en känslo
laddad och stark
resa. Vi vet inte
vad vi kommer att
möta, det känns
lite nervöst

med pengar, och även många
privatpersoner är med och
bidrar. Men alla som åker betalar sina biljetter själva.
– Det är viktigt att alla insamlade pengar går direkt till flyktingarna, säger Mohammed
Mouaid.
Med kampanjen ”I pay one
day” har folk uppmanats att
skänka motsvarande en dagslön.
– Det blir så rättvist. Det spelar ingen roll om man är vd
eller svetsare, man bidrar efter
förmåga. Ingen går under av att
avvara en dagslön.
Personerna som kommer till Les-

bos behöver framför allt vatten, mat, hygienartiklar, första
hjälpen och psykosocialt stöd,
enligt Röda korset.
Många behöver också hjälp
med att ta sig till en plats där

Periscope
■■ Vill du följa med SN:s Annika
Clemens och Jens Alvin i Grekland? Då kan du göra det. Tanken
är att använda gratisappen
Periscope för att göra kortare
livesändningar under resans
gång.
■■ Periscope är en mobilapp för
livestreaming. Appen är gratis.
■■ För att använda Periscope
behöver du ha ett Twitterkonto
(också gratis).

Lesbos
GREKLAND

Följ SN
på Lesbos

Aten

TURKIET

I tisdagens SN fanns en
inskickad bild på en tornuggla. Bilden på den sällsynta ugglan fick många
nyfikna att höra av sig.
”Sedan några dagar tillbaka har jag haft denna
uggla i min lada. Får det
inte till något annat än en
tornuggla men den ska visst
inte vara särskilt vanlig
i Sverige.”
Så beskriver ”läsaren” bilden på ugglan, som enligt
uppgift skulle finnas i en
lada i Björnlunda. Men
trots idoga försök har SN
inte lyckats få fatt i vederbörande.

på vårt konto

@wwwSNse
de kan få hjälp att meddela
sina familjer att de har klarat
sig och få hjälp att hitta familje
medlemmar. Många är också
nedkylda efter att ha åkt i små
båtar över det kalla vattnet.
Gruppen från Sörmland kommer att vara borta tills på söndag.
– Det kommer att bli en
känsloladdad och stark resa.
Vi vet inte vad vi kommer att
möta, det känns lite nervöst,
men jag vill göra något åt situationen.

200 km
Grafik: TT Nyhetsbyrån

TT Nyhetsbyrån
SN bevakar resan
■■ Fotograf Jens Alvin och reporter Annika Clemens från SN kommer
att följa gruppen på resan till Lesbos och rapportera löpande i tidningen
och på webben.

Annika Clemens
Annika Clemens

annika.clemens@sn.se 0155-767 21

Reporter
annika.clemens@sn.se

Jens Alvin

Fotograf
jens.alvin@sn.se
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Mest sedda tv-inslag på sn.se senaste veckan
1. Fastklämd med arm i gödselupptagare
2. Dykare försvann i grotta
3. Trazan spårade båtmotortjuvar
4. Här hittar de gammal bil på botten

– Det var ett självklart beslut för mig att ta över verksamheten, säger Gullan Jansson, ny ägare av Puttes smörgåsbar
i Nyköping. Foto: Therése Jansson

Smörgåsbaren får ny ägare
nyköping Patrik Ödbro,
som drivit den folkkära
frukostrestaurangen Puttes
Smörgåsbar i Oppeby,
lämnar över stafettpinnen
för sin verksamhet. Nu tar
kollegan över ägande
skapet.
Det är Gunilla ”Gullan” Jansson

som från och med måndag står
som ny ägare för Puttes smörgåsbar på Oppebytorg i Nyköping. Tidigare ägaren, Patrik
Ödbro, tar ett steg tillbaka för

att fokusera på sin restaurang
i Oxelösund, Camilla & Puttes.
– Man känner att man har
gjort sitt och det är rätt tid att
lämna över. Det räcker med att
ha ett ställe, säger Patrik Ödbro.
Gullan har varit med och serverat

smörgåsar till Nyköpingsborna
sedan 1998 och är väl förtrogen
med verksamheten. Hon är laddad inför sitt nya uppdrag.
– Det ska bli jättespännande
att sätta sig in i allt. Vi kommer köra på som vanligt med

samma öppettider och meny.
Sedan när jag har landat lite så
kommer jag tillföra lite nyheter,
säger hon.
Exakt vilka nyheter det rör sig
om är Gullan än så länge förtegen om.
– Ja, men du får väl vänta och
se, säger hon och skrattar.
– Det känns i alla fall viktigt
att inte ändra på för mycket,
eftersom Puttes fungerat så bra,
lägger hon till.
Tommy Johansson

tommy.johansson@sn.se 0155-767 45

DET
LUCKOR
MOT JUL
Vi har ett av Sveriges största sortiment av köksluckor.
Beställer du ett nytt kök nu, är det färdigt i början av 2016.
Ett bra sätt att inreda det nya året på.

EXTRAÖPPET!

Alla som bokar hembesök under
fredag 10-19 och lördag 10-16 får en liten gåva.

Imorgon får
du en reflex
av oss!
I morgon torsdag 5 november
mellan kl 07.00 – 08.00 och
kl 17.00 – 19.00 delar vi ut
reflexer i Nyköping, Eskilstuna,
Katrineholm och Strängnäs.
Vi vill att du syns i mörkret!

PUUSTELLI KÖK
NYKÖPING
Stockholmsvägen 10
Tel. 0155-28 78 58

www.puustelli.se

lfs.se
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Trosa: Hanna Svensson, Yvonne Perkins 0156-137 10 Gnesta: Maria Gustafson Danielsson, Sara Lindström, Veronika Skärlund 0158-102 06

Släktfejd till ända

■■ Stjärnhov  Högsta
domstolen (HD) meddelade
i fredags att de inte beviljar prövningstillstånd för
Gunilla Bernadottes överklagan av Svea hovrätts
dom. 2012 skänkte grevinnan Cecilia Bernadotte Af
Wisborg Karl Johansgården,
som hon ärvt av sin mamma,
till svägerskan Gunilla Bernadotte. Grevinnan har
sedan uppgett att hon känt
sig vilseledd och inte varit
vid sinnes fulla bruk då
överlåtelsen genomfördes.
En rättsprocess inleddes
och Tingsrätten gav svägerskan rätten till gården. Detta
överklagades sedan till hovrätten som gav grevinnan
rätt. Ärendet har sedan överklagats vidare till HD som
nu beslutar att inte bevilja
svägerskan Gunilla Bernadotte prövningstillstånd.

Bygga nytt eller inte? Åsikterna i
reningsverksfrågan går
isär. Foto: Jens Alvin

Politiker ska prata
reningsverk
■■ TROSA  På onsdag, den
4 november, sammanträder Trosa kommunfullmäktige i Folkets hus. På dagordningen står bland annat
kommunens delårsbokslut,
beslutet om att skjuta ett
nytt reningsverk på framtiden, VA-anslutningen av
Brotorpsvägen, överenskommelsen om mottagande
av nyanlända flyktingar och
en hel rad interpellationer
och motioner.

Tumult på
flyktingboende
■■ STJÄRNHOV Två polis
patruller ingrep på måndagskvällen i samband med
ett bråk på flyktingboendet på Solbacka i Stjärnhov.
Två män, födda 1995 och
1997 hamnade i bråk. Männen ska ha skadat varandra,
bland annat uppges en av
dem ha huggit en bordskniv
i pannan på den andre. Båda
männen misstänks nu för
misshandel.

Serveringstillstånd
för Trosakrog
■■ Trosa Nu har miljö
kontoret beviljat Kristinas
pub på Västra Långgatan
serveringsstillstånd för
starköl, vin och sprit samt
andra jästa alkoholdrycker.
Tillståndet gäller året runt
i restaurangen Trosa kök &
Bars lokaler mellan klockan
11 och 01.

74

PASSAGERARE
ryms i Åkerbergs, som kör
Trosabussen, nya dubbeldäckare.

Skola Så tar Gnesta emot nyanlända barn

Svenska i fokus i förbered
Gnesta Förberedelseklassen i Frejaskolan har
funnits sedan terminsstart. I dag går 17 elever,
som inte har svenska
som förstaspråk,
i klassen.

”Jag heter Tariq, jag är 14 år”
säger pojken framför oss. Han
vill bli fotbollsproffs när han
blir stor, som Cristiano Ronaldo.
Han kom till Sverige i augusti
och för en månad sedan började han i förberedelseklassen
på Frejaskolan.
– Det gick snabbt att få börja
skolan, det är bra för jag vill lära
mig svenska, berättar han med
lite tolkhjälp av studiehandledaren Saida.
– Jag vill kunna prata med
andra, och veta vad som händer, fortsätter han.
Han får medhåll från klasskompisen, tolvåriga Moustafa
som dagen till ära ska ha sin
första lektion tillsammans med
elever som inte går i förberedelseklass. Då blir det idrott.
– Jag är lite nervös, och nyfiken. Men det ska bli roligt att
lära känna fler på skolan, säger
han.
I förberedelseklassen på Freja-

skolan går det i dag 17 elever.
Några har gått där i några
månader, andra bara ett par
veckor. Bengt Greiff är tillförordnad rektor på Frejaskolan
och öppen med att det inte varit
en helt enkel höst.
– Planeringsmässigt har det
här varit svårt, man kan säga att
vi blev lite tagna på sängen med
hur många barn som kom. Att
det sen tillkommer barn hela
tiden innebär att det absolut
finns perioder av otakt i klassrummet när de alla är på olika
nivåer, det har varit utmanande
för alla.
Men han är också stolt över vad

man åstadkommit.
– Både lärare och elever på
skolan ska ha en stor eloge. De
som gått på skolan sedan tidigare är hjälpsamma och måna
om våra nya elever.
– Det är också roligt att se
hur ambitiösa eleverna i förberedelseklassen är, de har stora
förhoppningar om sin framtid och vill lära sig svenska så
snabbt som möjligt. Jag upplever en tacksamhet för att det
finns en fungerande skola.
För någon som inte är verksam

i skolan är det svårt att förstå
hur undervisningen ser ut när
lärare och elever inte pratar
samma språk, svaret är kroppsspråk.
– Vi arbetar med gester,
kroppsspråk har mer kapacitet än vad man kan tro. Sen gäller det att börja på en enkel och
logisk nivå och sedan bygga ut.
Och repetera, repetera allt. Om
och om igen, säger en av lärarna

Tariq och Moustafa är två av eleverna i Frejaskolans förberedelseklass. Här sitter de tillsammans med studiehandledaren Saida. – De här barnen har upplevt 		
Foto: Daniel Gunnarsson Greis

Skolan växer

Vi arbetar med
gester, kroppsspråk har mer
kapacitet än vad
man kan tro.
i förberedelseklassen, som vill
vara anonym.
Förberedelseklassens elever
har lektioner varje dag. Man
fokuserar på tre ämnen,
svenska, matematik och geografi. Eleverna slussas sedan ut i
sina ordinarie klasser allt eftersom de är redo. Först deltar i de i
idrotten och sedan i andra praktiska och estetiska ämnen som
hemkunskap och slöjd.
Sara Lindström

sara.lindstrom@sn.se 0155-767 57

Gnesta Det ökande
elevantalet på Frejaskolan
har fått skolans kostym att
strama i sömmarna. Därför
pågår just nu en inventering av skolans lokaler,
berättar Anna Sandklef,
tillförordnad kommunchef
på Gnesta kommun.
– Vi inventerar vilka behov som

Ahmad, Farhad, Mahdi och Roholladh är alla 15 år. De kom till Sverige i
somras och har gått i förberedelseklassen sedan terminsstart. De berättar
hur de besökt biblioteket där de lånat barnböcker som de sedan läst och
berättat om för de andra i klassen. – Det är svårt med svenska, men jag tränar
mycket, säger Farhad.

finns nu och vilka behov som vi
ser kommer att finnas i framtiden. Utifrån det ska vi sen fatta
kloka beslut om vad vi behöver
göra.
Om det handlar om att bygga
ut lokalerna vill Sandklef inte
säga något om.
– Vi får ta det när inventeringen är klar. Vi har ingen
deadline men jag skulle tro att
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Skicka in din nyhetsbild

Snäll granne?

Skicka in din bild eller video till: 72 001. Inled
meddelandet med SN TIPS eller skicka tips och
ladda upp läsarbilder/video på www.sn.se/tipsa.

Tacka grannen för hjälpen med blommorna?
Annonsera under Dagens ros!
Logga in på sn.se och välj Annonsera.

elseklass

Under spontningsarbetet är kajen mellan Suckarnas bro och Baltic varv avspärrad. Det går dock att gå ut på piren som vanligt.

Foto: Yvonne Perkins

Spontning på gång i hamnen
Trosa Första etappen
av förstärkningen av
kajkanterna i gästhamnen
har påbörjats. Sträckan
kommer att kosta 1,4
miljoner kronor.

blev för dyrt, vann Sjömaskiner
HB Katrineberg avtalet för den
första sträckan.
Den delen kommer att kosta

Trosa kommun 1,4 miljoner
kronor, vilket är lite lägre än de
1,5 miljoner kronor kommunen
beräknat.
– Första etappen beräknas
vara klar i slutet på januari, det
beror lite på väderförhållandena, säger Stig Tördahl, teknisk
chef på Trosa kommun.

Som SN tidigare berättat SN så

måste kajkanterna i Trosa hamn
förstärkas för att hindra marken
från att glida längre ut i vattnet.
Det ska ske genom plastspontning och nu har arbetet
påbörjats på första etappen.
Den är 120 meter mellan Suckarnas bro och Baltic varv.
Efter att upphandlingen fick
göras om på grund av att det

Etapp två beräknas påbörjas

hösten 2018. Det innebär tid att
utvärdera första delen innan

nästa etapp ska upphandlas.
– Vi tar med oss erfarenheterna från varje entrepenad för
att se om det är mer vi ska föra
in i nästa upphandling. Det här
ger också tid att se att plastspon-

ten håller för vad som sagts.
Sammanlagt är det 655 meter
som ska spontas, vilket är uppdelat på tre etapper.
Yvonne Perkins

yvonne.perkins@sn.se 0155-25 68 17

Kyrkofullmäktige i Frustuna församling
sammanträder onsdag 11 november 2015
Frustuna kyrka, Andakt kl. 18.30.
Frustuna Prästgård, Sammanträde kl. 19.00.
Ärenden: Budget 2016 m.m.
Allmänheten välkomnas!
Maria Nilsson, ordf.

FRUSTUNA FÖRSAMLING

1

extra
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1

extra

mycket men är ändå väldigt ambitiösa och duktiga, säger hon.

extra

torsdag

mars 2015
torsdag 26

GRATISTIDNING FRÅN SÖDERMANL

r snart ur kostymen
den är klar ganska snart.
Enligt Sandklef hade inventeringen behövts även om
antalet nyanlända barn inte
varit som det är i dag.
– Årskullarna varierar över
tid och vi behöver ha lokaler
som matchar utifrån det. Den
här typen av inventeringar får
vi göra då och då.
I förra veckan kunde SN avslöja

att ett nytt asylboende med 288
platser planeras i kommunen.
Hur många barn det kan röra
sig om vet ingen.
– Informationen om ett
eventuellt nytt boende är väldigt ny och vi kommer sätta
oss ner och planera hur vi på
bästa vi ska kunna ta emot
barn som flyttar dit. Vi har kla-

rat av de barn som kommit
till Solbacka och de HVB-hem
som finns i kommunen på ett
bra sätt och vi ska göra det lika
bra för den grupp som eventuellt kommer i samband med
ett nytt boende.
Rektorn på Frejaskolan är
väldigt nöjd med den skolgång barnen i förberedelseklassen får. Anna Sandklef är
lika nöjd?
– Absolut, de gör ett fantastiskt jobb! Det gäller även den
verksamhet som finns Kvarnbacka och Solbacka.

Sara Lindström

sara.lindstrom@sn.se 0155-767 57

Vår gratistidning
för regionen
Östra Sörmland!

1

26 mars 2015
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Tidningen är fylld med intressanta reportage från hela vårt område,
Trosa/Gnesta och Nyköping/Oxelösund, för att lyfta fram det lokala.
Därför ska ni välja Extra som ert media!
ê Når alla hushåll, totalutdelning på 45 000 ex
ê Distribueras ibladad i SN, rakt in till köksbordet, samt i alla övriga brevlådor
ê Delas ut två ggr/mån på torsdagar, relationsbyggande med läsarna
ê Bred målgrupp av läsare
ê Finns på ett antal utvalda ställplatser i kommunerna
ê Avtalspriser vid bokning av flera annonstillfällen
ê Tidningen har en lång livslängd
ê Möjlighet finns att synas i hela Sörmland (145 000 ex)
Kontakta oss så hjälper vi er att nå rätt målgrupp med hänsyn till ert behov och våra
olika medier. Maila till annons@sn.se eller ring 0155-767 50
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Euro

Dollar

Stockholm Dow Jones Bästa fonder

Bästa aktier - OMX Sthlm

% 1 dag

Sedan igår

9,37 kr 8,55 kr +0,4% +0,7%
–1 öre

SOS Alarms vd
får sparken
SÖRMLAND/SVERIGE 
Orsaken uppges vara
felbedömningar och långa
svarstider, som Eskils
tuna-Kuriren tidigare
rapporterat om.
Hedensiö har varit vd för SOS
Alarm i drygt fem år. Bolaget,
som ägs till hälften av staten
och till hälften av Sveriges
Kommuner och Landsting
(SKL), har på senare tid fått
hård kritik för långa svars
tider och allvarliga felbedömningar.
Eskilstuna-Kuriren granskade i fjol svarstiderna hos
SOS och kom då fram till att
svarstiderna hade fyrdubblats på två år. Under samma
period har larmcentralen
i regionen flyttats två gånger.
Johan Hedensiös svar på
kritiken var: ”Svarstiderna är
på väg ner”.
Hedensiös villkor som
vd i statligt bolag är nu sex
månaders uppsägning och
18 månaders bibehållen lön,
vilken enligt Fernvall låg på
”drygt 200 000” kronor
i månaden.

SOS Alarms vd Johan Hedensiö,
som nu ska ersättas.
ARKIVBILD: Jonas Ekströmer/TT

Ännu är det för tidigt att
säga när en efterträdare kan
ha tillträtt, säger Fernvall.
Eva Fernvall, som blev ord
förande i våras, säger att antalet samtal ökat med 35 procent på några år och att bolaget jobbar hårt med utbildning, drift, ledarskap samt
bättre kontakter med vården,
räddningstjänsten och polisen.
TT: Har ni som styrelse något
ansvar för problemen?

– Vi har ju alltid ett ansvar
för hur vi leder vd och ser till
att det blir förändringar.
EK/TT

Korven ska hälsokryddas
stockholm  Korv
kryddad med extrakt från
havtornsblad – kan det
vara något? Ja, kanske för
hälsans skull.
Nu undersöks det om anti-

oxidanter kan motverka den
cancerrisk som anses komma
med charkuteriprodukter.
Världshälsoorganisationen
WHO klassade nyligen processat kött, som till exempel
korv och bacon, som cancer
framkallande.
En hypotes är att det är fria
radikaler, bildade av järnet
i köttet, som ökar cancer
risken. I ett EU-finansierat
projekt, med Lundaprofessorn Eva Tornberg i spetsen,
ska forskare nu undersöka
om cancerrisken hos möss
som äter charkuterier minskar med en tillsats av antioxidanter.
– Detta är en hypotes som
inte undersökts tillräckligt,
säger Eva Tornberg vid Insti-

ARKIVBILD: Leif R Jansson/TT

tutionen för livsmedelsteknik
vid Lunds tekniska högskola.
Planen är att utvinna
extraktet ur blad som blir
över i bärindustrin, till exempel havtornsblad. Resultatet
blir ett vattenlösligt pulver,
rikt på antioxidanter, som
kan blandas i charkuterier.
På det viset uppnår man
samma resultat som om man
äter ordentligt med grön
saker till köttet.
– Rekommendationen är ju
att vi ska äta grönsaker ihop
med kött, men det är många
som inte gör det, säger Eva
Tornberg.
Cecilia Klintö/TT

+4 öre

I år: +8,1%

I år: +0,8%

Handelsbanken
East Capital
SEB Övriga
Ancoria Insura
BlackRock

% 1 dag

Sedan igår
Brasilien
Ryssland
ECRyssland
Östeuropa
W. Energy

4,18
3,85
3,85
3,71
3,68

Precise Biom.
Africa Oil
Tethys Oil
Lifco
Collector

19,55
9,91
9,05
7,91
7,18

Kurserna är från klockan 21:30.

brott Sista dagen av rättegången om mordet på Lisa Holm

Åklagaren yrkar
på livstids fängelse
skövde Det råder ingen
tvekan om att det är
35-åringen som är skyldig
till mordet på Lisa Holm,
anser åklagaren som yrkar
på livstids fängelse och
utvisning. Försvarsadvokaten anser att 35-åringen är
dömd på förhand och borde
försättas på fri fot.
– Vad gäller huvudfrågan om
det är 35-åringen som är gärningsman är svaret otvetydigt
ja, säger åklagaren Lars-Göran
Wennerholm under sin slutplädering.
– Jag anser att han ska dömas
till livstids fängelse.
Den åtalade satt helt lugnt
i stolen utan att visa några synbara reaktioner när åklagaren
pratade.
Försvarsadvokaten Inger
Rönnbäck framhöll i sin slutplädering att 35-åringen har nekat
i alla förhör. Hon ber rätten att
tänka på att inte ta hänsyn till
mediernas skriverier, som hon
anser har dömt 35-åringen på
förhand.
– Köper man massmedias
bild skulle man inte behöva er.
Det vore ju skrämmande, säger
advokaten.
Hon framhåller vidare en
rad situationer där hon anser
att den åtalade skulle ha agerat
annorlunda om han var skyldig.
– Vi yrkar på att han frias och
försätts på fri fot, säger advokat
Rönnbäck, som anser att det
inte är ställt bortom allt rimligt tvivel att han är gärningsmannen.
Åklagaren anser att det finns

flera försvårande omständigheter i fallet som gör att straffet ska vara livstid och yrkar på
att mannen utvisas efter avtjänat straff.
Han underkänner även
35-åringens hustrus försök
att ge honom alibi genom att
lämna uppgifter om vilka tider
hennes man ska ha varit hemma
den aktuella dagen.
– I dagens förhör kom ytter-

I förra veckan besökte rättens medlemmar Kinnekulle där mordet ska ha skett.

ligare tidsangivelser som inte
stämmer med uppgifter som
lämnats i tidigare förhör. Jag
vill betona att hon är beroende
av sin man. Jag anser att hennes uppgifter inte tillför målet
något.
Frun har suttit i nio förhör under

utredningen, men hon har tidigare sagt att hon inte vill vittna
vid rättegången. Inför rättegångens sista dag ändrade hon
sig plötsligt.
– Jag vet att han var hemma
även om vittnen säger att han
inte var hemma, sade hon i telefon i rätten.
På frågan från åklagaren om
varför hon har ändrade sig och
ville vittna svarade hustrun
”därför att jag tror på min man”.
Dna-fynden på Lisa Holms
kläder går inte att prata bort
med otur och slump, anser
målsä gandebiträdet Tore
Brandtler.
– Nä, nu överger vi det här
med otur och slump. Nu vet vi
att han har varit där med sina
fingrar, säger Tore Brandtler
i slutpläderingen.
Försvaret å sin sida anser att

35-åringens dna kan ha hamnat
på Lisa Holms kläder via någon
annan. Att hans dna inte finns
på hennes kropp, det snöre hon
hade runt halsen eller i bilen
anser advokaten är märkligt.
– Vi menar att det dna som
finns där har kommit från
arbetsplatsen. Han har skadat
sig ibland. Där inne i ladan är
det också fuktigt och flickan
kan ha kommit emot hans dna
när hon har hanterats där inne,
säger advokat Rönnbäck.
Försvararsidan avstod helt från
att ställa några frågor till hustrun. Tore Brandtler tycker det
var förvånande att frun över
huvud taget valde att vittna.
– Jag ser det som ett sista
halmstrå. Det är ju hennes man
det handlar om. Han riskerar
livstid och hon är dessutom
beroende för sin försörjning
av honom. Att hon då försöker
är inte konstigt. Det kostar ju
ingenting. Hon avlägger ingen
ed. Hon får ljuga hur mycket
hon vill egentligen, säger han.
Karin Olander/TT
Filip Kotsambouikidis/TT

Över tusen klagobrev från poliser

Klart för tredje
”pappamånad”

Natochefen
till Sverige

Många julklappar
köps på nätet

■■stockholm  Brev från missnöjda poliser väller in till rikspolischef Dan Eliasson och höga
politiker. Hittills har ungefär 1 600
brev nått Polismyndighetens kansli.
”Det visar på stort engagemang”,
säger Eliasson i en skriftlig kommentar. De nyligen strandade löneförhandlingarna beskrivs av många
som droppen som fick bägaren att
rinna över.
Men missnöjet som fått över tusen
polisanställda att sätta tankar och
känslor på pränt beror på mer än
pengar. TT

■■stockholm  Regeringen
får igenom sitt förslag om en
tredje ”pappamånad”. Vid socialförsäkringsutskottets justering
på tisdagen stödde Folkpartiet
som väntat regeringens förslag.
De övriga Allianspartierna samt
Sverigedemokraterna reserverade
sig.
Regeringens förslag innebär att det
antal dagar som en förälder inte kan
avstå till den andra föräldern ökas
från 60 till 90 dagar. Antalet dagar
som ger rätt till jämställdhetsbonus
minskas i motsvarande mån. TT

■■stockholm  Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg är på
ingång till Sverige för träffar med
bland andra statsminister Stefan
Löfven, utrikesminister Margot
Wallström (S) och försvarsminister
Peter Hultqvist (S). Stoltenberg
ska också besöka riksdagen och
närvara vid ett möte inom Nordefco,
det nordiska försvarssamarbetet.
Där kommer det, förutom nordiska
försvarsministrar, denna gång även
att finnas baltiska försvarsministrar
och företrädare för Tyskland, Polen
och Storbritannien med. TT

■■stockholm  Planerar du att
köpa dina julklappar på nätet i år?
Då är du inte ensam.
Svenskarna tänker köpa julklappar
via e-handel för 5,4 miljarder kronor,
visar e-barometern. Sammanlagt
tänker konsumenterna att spendera
20,5 miljarder kronor på julklappar,
skriver Postnord i ett pressmeddelande.
E-barometern ges ut av Postnord,
Svensk Digital Handel och HUI
Research.
Den bygger på information som
samlats in från 379 företag mellan

Försvarsalliansen Natos general
sekreterare Jens Stoltenberg
besöker Sverige den 10–11
november och ska träffa bland andra
statsminister Stefan Löfven. foto: ap

arkivbild: Björn Larsson Rosvall/TT

Nekar till
anklagelserna
■■ Den misstänkte 35-åringen
har suttit häktad i snart fem
månader och har hela tiden
nekat till alla anklagelser.
■■ Mannen säger sig inte ens
ha sett 17-åriga Lisa Holm som
försvann efter sitt sommarjobb
på kaféet i Blomberg den 7 juni.
Fem dagar senare hittades hon
död intryckt i ett smalt klädskåp
i en arbetsbod på en gård några
kilometer från kaféet.
■■ Vice chefsåklagare Lars-
Göran Wennerholm har presenterat en länk av händelser som
han anser bevisar att 35-åringen
utförde mordet.
■■ Bland den tyngsta bevisningen är fynden av 35-åringens
dna på Lisa Holms kläder och på
snörstumpar som är av samma
slag som snöret hon hade runt
halsen. Mannen saknar också
alibi för tiden när hon försvann.

Svenskarna tänker köpa julklappar
via e-handel för 5,4 miljarder kronor.
ARKIVBILD: Pontus Lundahl/TT

den 5 och den 26 oktober i år. En
konsumentundersökning med 1 106
personer genomfördes också mellan den 2 och den 12 oktober i år. TT
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Thatchers ägodelar till salu
Ett stort antal personliga föremål som tillhört den legendariska brittiska
premiärministern Margaret Thatcher kommer att säljas på auktion inom
kort. Bland föremålen återfinns bland annat hennes berömda
handväskor, men också smycken och kläder. Sammantaget handlar det
om över 300 föremål som auktioneras ut av firman Christie’s. TT

Svår balansgång
för EU om Turkiet
Turkiet Valsegern
i söndags stärker president Erdogans makt i
Turkiet – men också hans
starka fördelsläge i
relationen till Bryssel.
En svår balansgång väntar
för EU-ländernas flyktingpressade ledare.
Kriget i Syrien har inneburit

rejäla utmaningar för grannlandet Turkiet. Men samtidigt
har landet också fått en hållhake på EU som aldrig förr.
Sedan den huvudsakliga
flyktingströmmen under
sommaren flyttat österut
– med Turkiet i stället för
Libyen som främsta avseglingsort – så har antalet flyktingar in i EU mångdubblats
och näst intill skapat panik
vid gränser och mötesbord.
Stärkta av helgens parlamentsval kan president
Recep Tayyip Erdogan och
regeringspartiet AKP lugnt
invänta EU:s svar på önskemålen om ökat pengastöd,
intensivare medlemskapsförhandlingar och visumfrihet.
– Turkiet har lagt fram sina
krav och vad som kan accepteras och kan nu luta sig ännu
bekvämare tillbaka och vänta
på att EU bestämmer sig, sade
statsvetaren Sinan Ülgen vid
tankesmedjan Carnegie i en
telefonkonferens i måndags.

EU-kommissionen har lagt

fram en omfattande handlingsplan för att med hjälp av
Turkiet kunna få ned inflödet
av flyktingar och migranter.
Manöverutrymmet är dock
svårt. Om EU sätter hårt mot
hårt och börjar mota bort de
båtar som kommer från Turkiet till Grekland riskeras ett

President Erdogan.
foto: Hussein Malla

internationellt ramaskri. Går
man å andra sidan Turkiet
för mycket till mötes väntar
också kritik, inte minst med
tanke på de senaste årens allt
svårare läge för opposition
och massmedia och myndigheternas tuffa tag mot kurderna. Fortfarande finns
också en stark opinion inom
EU som absolut inte vill se
Turkiet som ett framtida medlemsland.
Det känsliga läget har inverkat starkt på att EU-kommissionen ännu inte publicerat
sin årliga rapport över läget
i kandidatländerna. Ordvalet
i kapitlet om Turkiet kommer
sannolikt att få stor betydelse
för de fortsatta förhandlingarna om flyktingkrisen.
Samtidigt kan EU i viss mån
förlita sig på att sedan tidigare inbyggda kriterier i frågor om visum och medlemskap gör att tekniska beslut,
snarare än politiska, avgör
hur långt närmandet kan gå.
– Det finns hållpunkter, stationer som man får hålla sig
till och uppfylla vissa saker.
Så det känner jag en trygghet
i, att det sköts inom de processerna. Och så får det fortsätta, sade statsminister Stefan Löfven i måndags.
Viktor Nummelin/TT

Vad händer nu?
Kommande nyckeldatum för
EU, Turkiet och flyktingkrisen:
■■ 4 november: EU:s permanente ordförande Donald Tusk
besöker Stockholm och diskuterar flyktingkrisen med statsminister Stefan Löfven.
■■ 5 november: EU-kommissionen väntas presentera sin årliga
rapport om läget i de länder som
strävar efter EU-medlemskap –

med särskilt intresse på Turkiet.
■■ 9 november: EU-ländernas
migrationsministrar möts för ett
extrainsatt krismöte i Bryssel.
■■ 11–12 november: EU:s statsoch regeringschefer håller ett
särskilt migrationstoppmöte på
Malta med Afrikanska unionen.
■■ 15-16 november: G20-länderna håller toppmöte i Antalya
i Turkiet.

burma-val Av alla röstberättigade befaras mer än tio procent inte få rösta

Röstlängder saknar
namn i Burma
Rangoon På söndag går
Burma till val, men alla
kommer inte att kunna
använda sin röst. Röstlängderna saknar många namn,
och flera grupper – till
exempel politiska fångar
– får inte rösta alls.
Glada kampanjarbetare gör entré

i takt till en svängig vallåt som
basuneras ut från högtalare på
ett bilflak. Fredspristagaren Aung
San Suu Kyis Nationella demokratiförbundet (NLD) intar Rangoons gator med stor entusiasm.
Aung Moe Lwan, 42 år, tittar
på. Han satt tidigare fängslad
med flera av partiets medlemmar, och har i dag svårt att lita
på vad han ser.
– Jag oroar mig för huruvida
det här kommer att bestå. Det
kan förändras när som helst, jag
litar inte på regeringen.
Innan Aung Moe Lwan greps
var han engagerad i civilsamhället och vårdade hiv-patienter på ett kloster. Under den så
kallade saffransrevolutionen
2007, då en våg av protester riktades mot den styrande militärjuntan, kom regimen och
fängslade munkar och NLDanhängare. Till slut tog de även
honom.
– Jag dömdes till åtta år och tillbringade fyra av dem i fängelse.
Aung Moe Lwan släpptes
2011. Sedan dess har Burma
frigett hundratals politiska
fångar. Men samtidigt sitter
över 400 personer nu och väntar på åtal och rättegång, enligt
stödorganisationen Assistance
Association for Political Prisoners Burma (AAPP).
På AAPP:s kontor sitter den
före detta politiske fången och
studentaktivisten Htin Aung,
som beviljades amnesti 2011.
Nu vill han rösta, men vet fortfarande inte om det går.
Han kan få vänta förgäves.
Valkommissionen har fått stark
kritik för brister i röstlängderna.
Namn är felstavade eller saknas helt. Det står också klart att
vissa grupper undantas. Av alla

Burmas oppositionsledare Aung San Suu Kyi och hennes parti NLD har stort stöd inför det stundade valet i Burma.
I centrala Rangoons bostadskvarter delar NLDS:s kampanjarbetare ut material och information om valet som den
nuvarande militärstödda regeringen har lovat ska hållas i början av november. foto: Anna K Eriksson/TT

”Jag oroar mig för
huruvida det här
kommer att bestå.
Den före detta politiska fången
Aung Moe Lwan som fängslades
2008.

röstberättigade befaras mer än
tio procent inte få rösta, säger
Shantana Shahid på Svenska
Burmakommittén.
– De mest utsatta är folkgruppen rohingya och människor i
konfliktområden som Kachin
och norra Shanstaten, migrantarbetare och flyktingar som
befinner sig utomlands och de
som är politiska fångar.
I dag är Aung Moe Lwan fri
men minnen av rädsla, slag och
tortyr finns kvar. Han ska rösta,
och funderar mycket på vad
utgången blir.
– Om NLD vinner kan de ta
bort systemet med politiska
fångar. Men vi vet å andra sidan
inte om de lyckas organisera en
regering efter valet.
Hur ska du rösta?

– Jag röstar på NLD.

Anna Karolina Eriksson/TT

Suu Kyi och NLD
■■ Aung Sang Suu Kyi, född
1945, personifierar den politiska
oppositioneni militärstyrda
Burma. Hon satt i husarrest
1989–1995 och 2000–2010.
■■ I valet 1990, då det första på 30
år, vann hennes parti NLD en jordskredsseger. Men militärjuntan
vägrade lämna ifrån sig makten
och oppositionen förföljdes.
■■ 2010 hölls åter val, som dock
bojkottades av NLD. Året därefter
började militären släppa ifrån sig

Politiska fångar i Burma
■■ Drygt 1 100 politiska fångar har
frigivits i Burma sedan maj 2011.
■■ Men under augusti månad
2015 satt fortfarande ett hundratal
fängslade – och ytterligare ca
400 personer väntar på åtal och
rättegång.
■■ I slutet av september satt
96 politiska fångar fängslade i
Burma, och 466 aktivister väntade

Två turkiska
journalister gripna

Reformkrav pressar
Grekland

Mystisk hetta från
katastrofplatsen

■■Turkiet Två turkiska journalister har gripits, anklagade för att
ha planerat en statskupp i Turkiet,
efter att de kritiserat president Recep
Tayyip Erdogans seger i helgens
parlamentsval. USA uttryckte på
måndagen oro över att medierna
inte kunnat rapportera fritt i samband
med valet, kritik som tillbakavisas
av regeringen i Ankara. Samtidigt
trappar den turkiska regeringen upp
kampen mot den kurdiska rörelsen
PKK och turkiskt stridsflyg har återupptagit bombningarna av PKK:s
baser i norra Irak. TT-AFP-Reuter

■■Grekland Trycket på Greklands koalitionsregering, som har
155 av 300 röster i parlamentet,
blir allt hårdare. En rad omstridda
beslut måste i veckan godkännas
i parlamentet i Aten för att euro
zonens finansministrar ska kunna
fatta beslut om nya nödlån. Frågan
om slopade skattelättnader för över
en halv miljon grekiska bönder
har liksom en rad andra politiskt
känsliga frågor skjutits upp till sista
minuten. Parlamentets omröstning
om förslaget blir på torsdag. TT

■■Ryssland  Egyptens president
Abd al-Fattah al-Sisi avfärdar påståendena om att Islamiska staten (IS)
skulle ligga bakom helgens dödliga
flygkrasch i Sinai, som krävde över
200 människoliv. Två svarta lådor
kan sitta inne med svaren och
undersöks som bäst. En amerikansk
satellit registrerade kraftig hetta
från samma plats och vid samma
tidpunkt som kraschen, uppger
en källa inom USA:s försvars
departement. Det tyder på att något
skett i närheten av flygplanet som
exempelvis en bomb. TT-AFP

Ryska och egyptiska utredare undersöker olycksplatsen i Sinaiöknen.
foto: AP/TT

en del av makten och i fyllnadsvallen 2012 valdes Suu Kyi in
i parlamentet.
■■ Efter valet den 8 november
ska det nya parlamentet utse ny
president. Suu Kyi kan inte bli
vald, eftersom det enligt författningen är förbjudet för personer
med utländska barn eller makar att
inneha ämbetet. Hennes barn har
utländska medborgarskap.
■■ Suu Kyi fick Nobels fredspris
1991.

på rättegång på grund av sina
politiska aktiviteter. Under samma
månad släpptes 15 personer.
■■ Fångar, inklusive politiska
fångar, får inte rösta i valet.
Källa: Sveriges ambassad i Bangkok, Assistance Association for
Political Prisoners Burma och
Svenska Burmakommittén.

”Människor på
marken misslyckas
ibland med att höra
varandra, och se
varandra. Här i rymden är det omöjligt.”
Den ryske kosmonauten Oleg
Kononenko om att leva tillsammans
med fem andra på Internationella
rymdstationens (ISS) begränsade
yta. ISS firar nu 15 år som boplats
för människor i rymden. TT
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PÅ LEDARBLOGGEN JUST NU

”Det är inte skolstorleken som är kärnan i skolproblematiken. Det är kompetensbristen och
styrningsbristen ...” BLOGGAR.SN.SE/LEDARBLOGGEN
Politisk redaktör: Olof Jonmyren 0155-767 79, olof.jonmyren@sn.se. SN:s ledarsida delar Centerpartiets grundvärderingar.

Inlägg utifrån

Jävla hora. Gå och dö. Internet svämmar över av liknande
kommentarer riktade mot unga. Vuxenvärlden måste förstå
och bekämpa det.

”LO stöder det
största hotet
mot välfärden”
Kvalitetsfrågorna
får en tydligare roll
i den här
utredningen.
Bilden är arrangerad, men så här kan det se ut. Hatet på nätet är en angelägenhet för både barn och vuxna. Vi får inte låta
tystnaden äta upp oss. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ingen ska få höra
att de borde dö
Sju kränkningar om dagen. 2 555 negativa kommen-

tarer om året. Det är vad 14-årige Andreas får utstå,
enbart via internet. I serien Morgans mission i SVT har
tittarna fått följa honom och hans kompisar i klass 8c
i Ystad. Det är skådespelaren Morgan Alling som givit
sig in i den beryktat stökiga klassen för att arbeta mot
mobbning. Det sista avsnittet handlade om just näthat.
I dag är det No hate-dagen. Därför ska vi ut och
kärleksbomba nätet, manifestera mot hatet och göra
internet bättre. Det är Statens medieråd som ligger
bakom och deras undersökningar visar att ungefär 15
procent av tonårsföräldrarna uppger att deras barn
blivit mobbat eller hotat via internet.
Enligt anti-mobbningsorganisationen Friends uppger dock var tredje ung att de blivit utsatta för kränkningar online. Program som Morgans mission och
även Uppdrag gransknings nya satsning #hatet visar
också att vidderna av kränkningarna är långt värre än
de flesta vuxna anar.
En av de värsta sidorna för kränkningar är
ask.fm där man kan ställa anonyma frågor till varandra. Sidan är precis som många andra översvämmad av grova förolämpningar. En del kommuner, däribland Nyköpings, har valt att blockera ask.fm från
skolans nätverk.
Risken finns att sådana förbud vaggar in vuxna i en
falsk trygghet. Men som en skola säger, det är en tydlig markering som naturligtvis måste kompletteras
med diskussioner om problematiken. För när mobbning flyttat från skolans korridorer ner i elevernas

mobiler krävs mer än någonsin att fenomenet belyses.
Lärare, föräldrar och eleverna själva måste ta sitt
ansvar för vad som händer både i och utanför klassrummet. Dessutom krävs en mindre nonchalant
attityd från ägarna av dessa sajter. Det borde finnas
samarbeten med skolor där de är med och sponsrar
och utvecklar metoder för att bli bättre internetanvändare.
För många vuxna har inte hängt med i utvecklingen

och är därför oförmögna att ge barnen de verktyg som
behövs för att förhålla sig till kränkande beteende på
internet. Program som Morgans mission bör kunna
vara underlag för diskussion. Lyft upp kränkningarna från anonyma internet och kom fram till gemensamma förhållningssätt.
Det kan hjälpa den tysta massan att kliva fram och
säga ifrån. Som en av tjejerna i 8c säger: ”Tystnaden
äter upp oss, då vinner mobbarna.” Kränkningarna
måste sluta, men tills den dagen kan en stöttande
skara klasskompisar som bevisar motsatsen var guld
värd. Då måste man kunna prata om det och förstå det
orimliga i att sprida näthat.
Två och ett halvt tusen negativa kommentarer per
år. Hur får det en att känna sig när man sammanfattar
sitt 2015? Vilken inställning gör det att man påbörjar sitt nya år med? Man behöver inte umgås med alla.
Man behöver inte ens tycka om alla. Men man behöver
visa varandra ömsesidig respekt. Det är ett obestridligt faktum som vi måste sluta kompromissa med.

Johanna Lundgren Gestlöf

Civilminister
Ardalan Shekarabi meddelar
via Dagens
Nyheter att
regeringen gör
om direktiven
till utredningen
om privat företagande inom
vård, skola och
omsorg. Precis
som formuleringen var den
tidigare utredningen, som en
riksdagsmajoritet har förkastat,
en kamp mot
kapitalism och
inte ett värnande
om kvalitet. Till
saken hör att om
inte Shekarabi
lyckas ändra
direktiven riskerar han att ställas inför misstroendevotum
i riksdagen.

LO:s kampanj mot Sverige
demokraterna ter sig ganska
oseriös. Den kritik som organisationens vice ordförande
framför handlar om allt ifrån
grova räknefel till renodlade
påhitt. Vad som ligger bakom
detta desperata utspel kan inte
vara annat än att toppar inom
den socialdemokratiska, fackliga rörelsen har svårt att hantera våra framgångar i opinionen och vårt ökade stöd inom
LO. Vår ståndpunkt gällande
vinster i välfärden lades under
partiets valkonferens
i mars 2014, och har inte ändrats sedan dess.
Att Sverigedemokraterna 

i år valde att rösta på Alliansens utredningsförslag i frågan, berodde inte på att förslaget var särskilt bra, utan på
att de utredningsdirektiv som
regeringen föreslog höll en hel
bransch som gisslan.
I det läget valde partiet att
lyssna till oron hos 15 000
företag, 200 000 sysselsatta
och nästan 400 000 kunder,
genom att besluta om bredare
utredningsdirektiv. Till skillnad från Vänsterpartiet och LO
är mångfald, valfrihet och konkurrens viktigt för oss i den här
frågan.
Att lagstifta om ett offentligt monopol är en usel idé. Det
vore olyckligt för den enskilde
konsumenten att vara förpassad åt ett enda alternativ.
Att Tobias Baudin tycker att

det är konstigt att man inom
ramen för riksdagsuppdraget
träffar olika intresseorganisationer eller representanter för
arbetsmarknadens parter får
stå för honom. Det tänkte jag
fortsätta med och jag har även
gjort klart att jag gärna har
en dialog också med LO. Det
borde rimligen ligga i deras
intresse att förse mig som lagstiftare med åsikter och information.
Att anslaget till kommunerna är lägre i vår budget beror på en kombination
av utgiftsminskningar och
intäktsökningar på andra håll
i statsbudgeten, där bespa-

LO:s kampanj mot oss är oseriös.
I stället stöder LO regeringens
ansvarslösa politik, skriver Oscar
Sjöstedt (SD).
Foto: Pontus Lundahl/TT

ringar på en minskad invandring förklarar merparten. Där
återfinns minskade kostnader för skola, sjukvård, försörjningsstöd, boendeinsatser,
kommunala arbetsmarknadsåtgärder med mera. Om det är
LO:s uppfattning att kommunsektorn inte drabbas av ökade
utgifter som ett resultat av
nuvarande invandring ligger
bevisbördan på Tobias Baudin
och övriga fackpampar. Denna
uppfattning delas knappt av
någon annan.
I Sverigedemokraternas bud-

get finansierar vi en rättighet att växla upp till heltid för
alla ofrivilligt deltidsanställda
i den offentliga sektorn. Det
skulle medföra ytterligare
25 000 helårsarbetskrafter inom välfärden. Tillsammans med satsningar på kompetens- och vidareutveckling, inte minst genom en
vidaresatsning på omvårdnadslyftet, borgar det för en
högre lön, vilket tillsammans
med andra åtgärder syftar till
att göra vård- och omsorgsyrkena betydligt mer attraktiva.
Att som regeringen, med
stöd av LO, driva västvärldens
mest omfattande invandring
per capita utgör däremot ett
konkret hot mot välfärden, vilket inte minst blev tydligt av
det besparingsdekret som nyligen gick ut från finansministerns kansli.

Oscar Sjöstedt (SD)

ekonomisk-politisk talesperson

Klippt
P M Nilsson i Dagens industri (opol). Varför ska
borgerliga sympatisörer ge bort fyra år till vänstern för
att möjligen vinna en ny sådan period? I bästa fall är
de moderata utspelen nu ett sätt att höja priset inför en
större förhandling med S. I sämsta fall har moderaterna
ohjälpligt fastnat i en värld som gick förlorad 2014 då SD
blev ett ännu större parti [...].

Barbro Hedvall i Corren (borg). Scenen är Angela
Merkels – för hur länge? Flyktingarna har givit natio
nalisterna i östra Europa och välfärdsvärnarna i västra
en protestchans. På sikt riskerar de hela EU-projektet
med fri rörlighet och gemensam marknad. Men på något
outtalat sätt väntar vi oss att Angela Merkel ska reda ut
också denna kris.

Nya Wermlands-Tidningen (kons). En av de mer
anstötliga delarna med DÖ var att den tvingade oppositionen att lägga sig platt för en kraftig vänstergir, och det
gäller enligt Tobé fortfarande. Sedan spelar det ingen
roll om landet körs i botten av vänsterpolitik, bara Löfven
har hela sitt regeringsunderlag! M fortsätter att göra så
att V får inflytande.

Clara Sandelind i Ystads Allehanda (lib). Svensk
välfärd är inte en mänsklig rättighet. Om man vill kan
man inskränka invandrares ekonomiska och sociala
rättigheter tills de har börjat bidra till samhället utan att
kränka någons grundläggande rättigheter. Rätten till asyl
är däremot en grundläggande rättighet.
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hundra ord
Hundra ord om din förening ska
handla om föreningsaktiviteter som
ägt rum för högst sju dagar sedan
när de skickas in till Södermanlands
Nyheter. Bidragen publiceras sedan
normalt inom tre utgivningsdagar.
Skriv in själv på www.sn.se/skriv.

■■Nyköpings BS: Omgång 1:3
av Bröderna Gustafssons Vandringspris spelades måndagen den
26 oktober. Det blev delad seger i
omgången. Bo Lind/Bengt Hallgren
och Paul Lundin/Bo Stenström
slutade på exakt samma poäng.
På tredje plats placerade sig Maud
Bergkvist och Birgit Forsberg. Resultat i procent: 1) Lind/Hallgren och
Lundin/Stenström 62,5, 3) Bergkvist/
Forsberg 60,0, 4) Ingegerd Ramberg/Per Gudmundsen 56,9, 5) Billy
Gustafsson/Christer Fridell 53,8, 6)
Berth Åndberg/Ove Johansson 48,8.
■■SPF Seniorerna Björkvik:
Vid vår månadsträff 26 oktober
i Sockenstugan föreläste Pyret
Backman om hälsa med fokus på
medicin, mat och motion. Pyret
har arbetat med äldre i vården och
vidareutbildat sig i att få människor i
balans. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946,
är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”, inte endast frånvaro av
sjukdom och funktionsnedsättning.
Medicin skall förbättra vår livskvalitet och därför samarbetar Pensionärernas riksorganisation (PRO),
SPF Seniorerna och Apoteket AB för
att äldre ska få en bättre läkemedelsbehandling. På internetsidan
Koll på läkemedel har de sammanställt den ”Olämpliga listan” över
läkemedel som äldre personer bör
vara försiktiga med eller till och med
undvika. Du kan själv kontrollera
med din läkare att alla mediciner är
nödvändiga och att det är relevant
dos du får. När det gäller mat skall vi
äta en allsidig kost så vi får i oss alla
vitaminer och näringsämnen som
vi behöver så att vi fyller behovet
av: Fett, proteiner, kolhydrater,
vitaminer, mineraler och vatten. Fett

ger energi och vitaminer medan
protein är cellernas byggstenar.
Kolhydrater ger snabbt energi och
behövs för ämnesomsättningen.
Mineraler och vatten behövs för att
få en fungerande kropp. Motion
ökar välbefinnandet och motverkar
åderförkalkning samt minskar risken
för hjärt- och kärlsjukdomar. När du
motionerar – gå så du blir lite svettig
men inte fortare än att du kan prata
med promenadkompisen. Alla fick
vi något att ta med oss till resten av
våra liv!

■■Textilhistoriska gruppen i Nyköping: Textilhistoriska
gruppen i Nyköping ordnande
21 oktober ett seminarium på
Grand i Nyköping med rubriken
”Textil&Miljö”, samma rubrik som
den utställning som föreningen producerat och som nylgen har visats
på NK-villan med stor framgång.
Medverkande på seminariet var
miljöingenjör Malin Berglund från
Nyköpings kommun som berätade
om textil insamling i kommunen och
klädbytardagen tidigare i år som var
ett rejält lyckokast och vad denna
dag innebar för miljön. . Anna Fråne
från IVl redovisade en rad fakta om
textil retur och avfallshantering , inte
minst var textilierna tar vägen efter
att ha hamnat i insamlingslådor. Professor Gunnar Henriksson från KTH
underhöll i 1,5 timma om nya textilier
av gamla kläder, här är mycket på
gång i nuläge i Sverige som kommer
att uppmärksammas snart nog!
■■Föreningen Östra Sörmland HjärtLung: 27 oktober
hade HjärtLung Öppet hus med
Ingegerd Lundqvist som visade oss
medicinsk Qigong. 16 personer kom
och deltog i aktiviteten. Sedan bjöds
det på hembakad kladdkaka och
kaffe. Alla tyckte det var en trevlig
eftermiddag.
■■Klubb Maritim i Oxelösund: Återigen en fullsatt lokal,
då fd lotsen Lennart Forsström
berättade om lotsyrkets strapatser
och faromoment. Och förstås dess
ljusa sidor. Det är ju inte vem som
helst som klättrar upp för en fartygs-

Professor Gunnar Henriksson från KTH medverkade på Grand 21 oktober i
samband med Textilhistoriska gruppens seminarium Textil&Miljö.

Trosa BS spelade.

Arbetsslussen gästas av Spel
dosan. Foto: Marita Niemelä

Foto: kent wäppling

Foto: Torbjörn andersson

intressant föreläsning på temat
Alaska – vildmark i förändring. Hon
berättade och visade bilder från
en unik vildmark med många stora
vilda djur. Landskapet är likt norra
Skandinavien men större, mer dramatiskt och kallare. Aktiv vulkanism
ledde 1964 till en stor jordbävning
med åtföljande tsunami. Alaska är
USA:s största delstat, glesbefolkad, ca 700 000 invånare. Dålig
infrastruktur, få vägar. Hundspann
och flyg gäller. Klimatpåverkan har
försämrat livsbetingelserna för de
stora djuren. Stora isavsmältningar
av tidvattenglaciärer och sommarisar pga högre vattentemperatur.
Vid en oljekatastrof 1989 spreds
stora mängder olja som delvis är
kvar efter 20 år. Uppskattat föredrag,
många åhörare och frågor.

sida på en nerisad lotslejdare och
sedan tar hand om ett stort fartygs
manövrering genom farledsavsnitt
och förtöjning i hamn. Det krävs
kunskap och erfarenhet. Det krävs
social kompetens och strikt initiativförmåga. Sjöfartsverket är numera
det största rederiet i Sverige med
alla lotsbåtar och övriga arbetsfartyg. Lennart Forsström är affärsområdeschef på Sjöfartsverket, för
lotsningen i Sverige. En verksamhet
som är i högsta grad affärsinriktad.
■■Arbetsslussen: Ett fullsatt
kafé bjöds på en musikalisk resa
av Lennart wantzin och gruppen
speldosan. Musiken började tidigt
för honom i Helsingborg och sedan
har det bara fortsatt. Säg vad den
mannen inte spelat och gjort.
Publiken både njöt och sjöng med
under hans resa. Lennart delade
ut instrument och lät oss alla vara
med i orkestern till kubanska toner.
Att Lennart sjöng Beatles och Björn
Afselius var en självklarhet. Publiken
trivs verkligen på slussen när det
blir så här bra. Välkomna åter både
musiker och publik.

■■Nyköping-Oxelösunds
Soroptimistklubb: Månadens möte och tillika årsmöte för
Nyköping-Oxelösunds Soroptimistklubb hölls hemma hos Karin, och
nästan alla slöt upp. Vi bjöds på god
mat och njöt av trevliga samtal. Efter
maten hölls själva årsmötet och
inkommande klubbpresident och ny
styrelseledamot valdes. Diskussioner hölls om viktiga frågor, bl. a.

■■SPF Seniorerna Nyköping:
Journalisten Lena Näslund höll en

Söderberg 202,1 p 3) Inger Nygård/
Signe von Esch 199,5 p 4) Lottie/Leif
Lundmark 196,2 p 5) Margareta/PerOlof Viterstedt 185,2 p 6) Christina
Lindberg/Kurt Edvardsson 185,0 p
7) Margaretha von Plomgren/Gunilla
Ramen 173,4 p 8) Harry Tällö/Bengt
Ljungcrantz 169,9 p

klubbens ekonomi och hur vi kan
bli fler medlemmar. Därefter höll vår
nyaste syster sitt egoföredrag. Det är
alltid spännande att höra en syster
berätta om sin uppväxt, utbildningar
och arbeten på vägen tills hon hamnat här i Nyköping.
■■GNESTA BK: Partävling
2015-10-27 3 Bord 6 Par 1)Hans
Eklund-Kerstin Persson 59 2)Folke
Persson-Sune Sundholm 56 3)Lennart Stenkvist-Pär Westersthål 53 4)
Peggy Forsberg-Dick Hägglund 46
5)Lennart Eriksson-Thomas Heruo
43 6)Curt Larsson-Gunilla Källmyr 43.

■■Nyköpings BS: Onsdagens
kvällstävling vanns av Bo Ytterström
och Peter Rosén. På andra plats
slutade Solweig Pettersson och
Roy Krantz. Resultat i procent: 1)
Ytterström/Rosén 61,1, 2) Pettersson/Krantz 57,9, 3) Karin Hamqvist/
Janicke Junker 54,8, 4) Cecilia
Johansson Ström/Barbara Stesser
50,8.

■■Trosa BS: Tisdagen den 27/10
spelades barometer 14 par medel
var 156 p 1) Lars Haglund/Svante
Wångberg 206 p 2) Ingegerd
Hermansson/Kent Wäppling 201 p
3) Ingvar Holmer/Sune Sundholm
Gnesta BK 180 p 4) Else/Anders
Kovacs 173 5) Örjan Svensson/Arne
Johansson 172 6) Cecilia Mörner/
Leif Hansson 165 p 7) Per Bergsten/
Bengt Hallgren 164 p. Torsdag den
29/10 spelades barometer med
handikapp 17 par deltog medel var
167,9 p. Segrade gjorde Ingegerd
Hermansson/Inga Kristiansson
203,9 p 2) Fredrik Broberg/Åke

■■SPFbridge Oxelösund: P-O.
Jonsson och Ronny Persson tog
hem segern i torsdagens tävling
den 29 oktober. Andraplatsen
tog Ingegerd Ramberg och Per
Gudmundsen. Resultat i procent: 1)
Jonsson/Persson 62,2, 2) Ramberg/
Gudmundsen 61,3, 3) Anita Johansson/Jan Johansson och Göran
Svärd/Thor Sagfors 59,1, 5) Per-Åke
Lundell/Mats Johnsson 54,5, 6)
Beryl Jonsson/Inger Eriksson 53,6,
7) Bengt Grinell/Ove Söder 47,7.

väder
Lokalprognos i dag kl. 13

Sverige i dag

Nyköping
Torsdag
Södertälje

Flen

+10

+11

+10

+9
Fredag

Gnesta

Halvklart till mulet
väder.

+9
Vagnhärad

Vrena

Runtuna
Stigtomta

Trosa

+11

Lördag

+12

Tystberga

Oxelösund

Nävekvarn

Mulet men mest
uppehåll.

+11

+11

Buskhyttan

Nyköping

Lokalprognos i kväll kl. 19
Södertälje

+7

Flen

+7

Runtuna
Stigtomta

+7

Trosa

Tystberga
Nyköping

Oxelösund

Nävekvarn

+7

Buskhyttan

07.15

07.18

Ner

15.55

15.53

23.52
13.49

Kustväder
Sandhamn - Landsort
Morgon
Middag
Kväll

5 m/s
5 m/s
3 m/s

Landsort - Häradskär

2-5 m/s

Morgon
Middag
Kväll

6 m/s
5 m/s
3 m/s

--:-14.09

+13

7

+13

9

+25

11

12
-15 -10 -5 ±0 +5 +10 +15 +20 +25 +30

Sverige i går
+9
Kalmar
+12
Visby
Jönköping +8
Norrköping +9

Karlstad
Borlänge
Gävle
Sundsvall

+8
+11
+11
+9

Östersund +8
+12
Umeå
+10
Luleå
+5
Kiruna

Vädertoppen i går*
Svealand

Sverige
-3 ˚C Älvdalen
+11 ˚C Söderarm
V 11 m/s Idre Fjäll
- mm -

+18

+23

Destinationer från Skavsta Flp i morgon

11

10

Kallast
Varmast
Blåsigast
Nederbörd

+18
+20

10

+8
+9
+8
+8

+9

+5
+10

+16

8

9

Stockholm
Göteborg
Malmö
Växjö

+6

+9

+10

5
6

12
Upp
Ner

+9

+6

i dag i morgon
Nyköping

Vagnhärad

3

7

Måne

Gnesta

Vrena

+7

+7

Upp

+3

+3

4

8

i dag i morgon

Europa i dag

3

6

Sol

2-5 m/s

lör

2

4

Mulet väder och
något regn.

fre

1

Götaland och Svealand
får växlande molnighet
och uppehåll. I
Norrland väntas en
hel del klara
1
områden men i
2
fjällen moln
och regn
eller
5
blötsnö.

Söndag

Nyköping

+11

Mulet men i stort
sett uppehåll.

tor

Kallast
-3 ˚C Älvdalen
Varmast
+14 ˚C Kuggören
Blåsigast NV 22 m/s St Sjöfallet
Nederbörd
17 mm Katterjåkk
*under perioden kl 19-13

Alghero
+18 moln
+21 moln
Alicante
+23 sol
Antalya
Barcelona +18 moln
+11 moln
Belgrad
+18 moln
Beziers
+20 mulet
Biarritz
+13 mulet
Bremen
+18 moln
Brindisi
+16 mulet
Bryssel
Budapest +11 sol
+13 sol
Bukarest
+16 moln
Chania
+22 moln
Cypern
Düsseldorf +15 moln
+6 mulet
Gdansk
Karlsruhe +16 sol
+11 sol
Katowice
+10 sol
Krakow
Köpenhamn +9 mulet
Las Palmas +24 sol

London
Lublin
Malaga
Mallorca
Malta
Marseille
Milano
Paris
Pisa
Poznan
Rhodos
Rijeka
Rom
Skopje
Teneriffa
Thessaloniki
Warsawa
Venedig
Vilnius
Zadar

+15
+4
+22
+20
+21
+18
+17
+17
+18
+6
+21
+16
+20
+16
+26
+17
+3
+14
+7
+18

mulet
mulet
sol
moln
moln
moln
moln
mulet
mulet
mulet
sol
sol
moln
sol
sol
sol
mulet
moln
mulet
sol
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Skissuppdraget
på nya skolan
■■ Tre konstnärer fick upp
draget att ta fram en idéskiss för
utsmyckning av Svalsta förskola.
■■ Tema för uppdraget var
universum.
■■ Uppdraget gick ut i maj.
Juryn, bestående av Eva
Josephson, förskolechef Birgitta
Haglund, samt pedagogen Char
lotte Axelsson, föll för konstnären
Torbjörn Johanssons skiss.
■■ Torbjörn Johansson arbetar
som bildkonstnär, med skulptural
färg, ljus och video.
■■ Sedan 2009 har han haft
separatutställningar i Bangkok,
Paris, Stockholm och Trondheim,
och deltagit i samlingsutställ
ningar i Berlin, New York, Rom
och Tokyo.
■■ Under sommaren 2012 deltog
han i Moderna museets utställ
ning Explosion.
■■ Konstverket är beräknat att
vara på plats i förskolans matsal
i januari 2016.

Stockholmkonstnären Torbjörn Johansson med en modell av vinnarbidrag som ska smycka Svalstas nya förskola som invigdes i augusti. Torbjörn säger att han genast fattade tycke för
den luftiga matsalen som hans färgsprakande mobil ska pryda. Foto: Therése Jansson

Konst med inspiration av kosmos
– Det känns jättekul att ha fått
det här uppdraget. Det är en fin
miljö med fina material och
högt i tak och jag kände omedelbart lust att skapa när jag
klev in här, säger han.

Den bleka höstsolen står lågt i den luftiga matsalen
på Svalsta nya förskola. När strålarna träffar den
laminerade glasskivan uppstår en symfoni av
färger. Torbjörn Johanssons vinnarbidrag kommer
bli en hit bland förskolebarnen, konstaterar för
skolechefen Birgitta Haglund.
– Det är en lång process som när-

mar sig slutet, säger Eva Josephson, konst- och utställnings
ansvarig på Nyköpings kommun som tillsammans med
förskolechefen Birgitta Haglund och pedagogen Charlotte
Axelsson valde ut Stockholmskonstnären Torbjörn Johanssons reflekterande glasmobil
som vinnarbidrag.
När Nyköpings kommun
uppför en ny offentlig byggnad
är 0,5 procent av byggkostnaden vikt till utsmyckning. Under

Hans vinnande bidrag är en slags

uppförandet av Svalsta förskola
bjöds tre konstnärer in för att
delta i en idéskisstävling som
avsåg ett eller flera konstverk på
valfri plats i förskolans matsal.
Inbjudan skickades ut i maj och

temat för uppdraget var ”universum”.
– Matsalen heter Kosmos och
de olika avdelningarna på förskolan är uppkallade efter Polstjärnan, Orion, Plejaderna och
Andromeda, berättar Birgitta
Hedlund.

Mobilen består av fem glasskivor, där varje skiva bryter och reflekterar ljuset
i tre olika nyanser.

Torbjörn Johansson bor
i Stockholm och har varit verksam som konstnär under lång
tid och har haft separatutställningar runt om i världen. Den

här dagen är han på en blixtvisit
i Svalsta för att kolla upp de sista
detaljerna innan det slutgiltiga
arbetet med glasmobilen tar vid
hemma i ateljén.

mobil som består av fem runda
glasskivor i olika storlekar som
i sin tur kommer spegla och
reflektera tre färger vardera på
matsalens väggar när de sitter
på plats.
Som komplement kommer
det sitta fem stycken plexiboxar
i olika storlekar på väggen vid
den öppna trappan i matsalen,
där meteoritformade skulpturer ska bryta ljuset och ge ytterligare reflexer i lokalen.
– Vi tycker att Torbjörn
Johansson uppfyllde temat väl
och hade en känsla för rummet
från början. Det var tydligt att

han visste vad han ville, menar
Eva Josephson.
– Jag tycker mycket om boxarna med ”rymdskrot” i trappan och tror de kan fånga barnen med sina glittrande former,
säger Birgitta Haglund.
Eva Josephsson instämmer:
– Det är tidlöst och pekar mot
framtiden, samtidigt som det är
något vi inte har sett förut, säger
hon.
I januari är det tänkt att konst-

verket ska vara på plats och Birgitta Haglund tror att skolans
140 barn kommer bli positivt
överraskade.
– Jag är jätteglad att vi fått
vara med i den här processen.
Det är en underbar skola där
miljön anpassats helt efter barnen. Torbjörn Johanssons konstverk blir pricken över i:et.
Jenny Palmqvist

Rituellt och rogivande med magiska röster
Musik
Vocal Weaves
Av och med Karin Höghielm,
sång, röst, slagverk, blockflöjt
och loopstation
Aulan, Nyköpings folkhögskola

K

onserten i går kväll hör
till det märkligaste jag
varit med om. Ändå
var förhandsinformationen korrekt, så
långt ord kan beskriva alla de
oväntade klangerna och den
omväxling som var möjlig trots
att det bara var en person som
återskapade en timslång komposition i många delar på en
timmes tid.
Karin Höghielm är säkert
okänd för de flesta men har stu-

derat många olika instrument
och sångstilar plus komposition.
Det gladde mig att den mänsk-

liga rösten var i centrum. Stycket
kallas ju för en vokal väv, och
började med låga brummande
bordunröster, munkar lät det
som, och så sång live genom
mikrofon med efterklang.
Men Karin Höghielm var
också suverän på att spela in
ljudslingor, många på varan-

dra, som återkom i loopar, så
att klanger och rytmer skapade
spännande mönster.
Avstressande var det och
meditativt, men mest växte
det till en manifestation för en
gränslös värld. Så vickade hon
fram en rytm av 4 plus 2 på en
mbira (ett litet afrikanskt plingande tumpiano). Gurglingar
kom till och skvalpet av vatten i
en flaska, och känslan blev mer
av 3 plus 3. Rösten lät som något
jojkande. Med mollkänsla.

Hela aulan fylldes sedan av
glada övertoner och något slags
afrikanskt sångsätt, spänt och
för full hals. Ännu inga begripliga ord, men sång över några
toner på skolorgel, kanske.
Och sökande spel på en ensam
blockflöjt. Från en tid utan
brådska.
Sedan åter stor glädje med en
trummas haltande tretakt och
bjällerklang, innan volymen
gick ner och jag inte trodde

mina öron när jag hörde Sometimes I Feel i djupt altläge. Med
pauser emellan kom resten: Like
A Motherless Child.
2Limu, limu, lima tog oss
till svensk fäbod med kulning,
före kulmen med ett medeltida hackbrädes plingande över
kvintborduner och fler och fler
röster med vibratovärme till
orden Kyrie Eleison, Herre förbarma dig.
Fride Jansson
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Ungdomskväll på NK-villan

Missa inte ”Annie” på webben

Fiolårets vinnare av Livekarusellen, Pwned by gravity är
ett av banden som spelar på NK-villans ungdomskväll, i kväll,
onsdag. Lewerine och New wave soceity deltar också i
NK-villans premiärsatsning för ungdomar.

I kväll är det premiär på musikalen ”Annie” på Culturum
i Nyköping. Ett längre förhandsreportage publicerades
i fredagstidningen och går nu att läsa på SN-webben. Vi
recenserar naturligtvis även kvällens premiärföreställning.

Thriller
på teatern

Hallå där
Gunnela Zätterström, tapetserare på Bryggeriet
i Nyköping har satt tyg på en av stolarna i den
pågående Erik Chambert-utställningen
i Norrköping.

Berätta om
Chambertstolen!

Är känslorna äkta eller är de bara en bieffekt av
medicinen? Den brittiska dramatikern Lucy Prebble
har skrivit manuset till den psykologiska thrillern
”Effekten” som i kväll spelas på Nyköpings teater.
Vagabonden Peter och psykolog

studenten Frida deltar i ett med
icinskt experiment för en ny
antidepressiv medicin. Men i
samma takt som känslor upp
står mellan Peter och Frida
havererar också experimentet.
I samarbete med Örebro läns
teater sätter Riksteatern upp
föreställningen Effekten på
Nyköpings teater i kväll.
Föreställningen beskrivs som
en upptäcktsfärd som går rakt
genom både hjärna och hjärta,
där de unga ”försökskani
nerna” deltar i ett medicinskt
forskningsexperiment för en
anti-depressiv medicin.
Under tiden forsknings
studien pågår isoleras paret helt
från omvärlden.
Vardagen i den isolerade kli

– Det var en kvinna som kom

till mig med en fåtölj som
behövde tapetseras om. Det
visade sig vara möbelsnick
aren och formgivaren Erik
Chamberts dotter.

niken består av strikta regler
där alla måltider intas under
bestämda tider, inga telefon
samtal, rökförbud och absolut
inget sex. När känslor och att
raktion uppstår mellan paret,
äventyras hela studien.

Hur ser den ut?

– Det går inte riktigt att
klassificera den som möbel,
utan är ett mellanting av
fåtölj och stol och klädd i
Norrköpingstyget som jag
satte dit. Dottern blev väldigt
nöjd med slutresultatet i alla
fall.

Den brittiska unga dramatikern

Lucy Prebble har skrivit pjäsen.
Hennes verk har spelats i över
90 länder.
I Sverige spelades hennes pjäs
Enron (från 2009) med stor
framgång på Örebro länstea
ter 2010 och Stockholms Stads
teater 2011.
I kvällens föreställning med
verkar Isabelle Moreau, Per
Burell, Frida Beckman och Peter
Eggers.
Jenny Palmqvist

Har du själv varit på utställningen?

Peter Eggers och Frida Beckman spelar patienterna Peter och Frida
i teaterföreställningen ”Effekten” på Nyköpings teater. Föreställningen
beskrivs som en upptäcktsfärd som går rakt genom både hjärna och
hjärta. Foto: urban jörén/riksteatern

– Jag passade på att se
utställningen. Erik Chambers
formgav mycket spektakulära
möbler. Utställningen visar
att han var väldigt produktiv
under sina verksamma år och
rymmer allt från möbler, mat
tor och textilier i flera rum.
den är absolut värd att se

Gratulera på Fars dag!
Gratulera din pappa på Fars dag genom
en annons i Södermanlands Nyheter
lördag 7 november.
Boka senast torsdag 5 november kl. 10.00.

70:inkl. bild

sms/mms

Skriv SN FAR och
ditt meddelande till
nummer 72001

sn.se

Klicka på
annonsera

Kundservice
Fruängsgatan 4,
Nyköping

Din annons publiceras
i tidningen och på
sn.se med möjlighet
att dela på facebook
och twitter.
Välkommen med
din annons!

KONTAKT | Tel: 0155-767 20 | E-post: prenumeration@sn.se | Webb: sn.se | Adress: Fruängsgatan 4 , Nyköping

även för Nyköpingsbor, i syn
nerhet med tanke på att han
var verksam vid NK-möbler
under en tid i sin karriär.
Har du själv deltagit i några
utställningar med dina alster?

– Textilt har jag varit med
på några utställningar. Jag
har även tapetserat många
möbler i offentlig miljö, men
det är en helt annan sak.
Jenny Palmqvist

jenny.palmqvist@sn.se 0155-767 25
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Folk omkring oss

Han tyckte att Nyköping behövde en egen deckare, och skrev en själv.
För första gången sätts gästabudsstaden på den svenska deckarkartan,
i kriminalromanen Den som ger av Mats Lundgren.

Debuterande deckarförfattare
vill sätta Nyköping på kartan

P

å en snirklig väg ut
mot Tjuvholmen ligger Mats Lundgrens
hus. Framför den stora
uteplatsen breder
naturen och havet ut sig. Det
var hit han och hustrun AnnLouise flyttade för tre år sedan,
när de bytte hans gamla hemstad Gävle mot Nyköping.
Hustrun växte upp i Oxelösund, men föddes som
trettonde generationen lotssläkt på Häradskär i Gryts skärgård. Där uppe i fyren friade
han, och där nedanför fyren
gifte de sig. Och där, vid skärgårdsstugan nere vid havet satt
de en sommar för två år sedan.
De hade varit på ön några
veckor och Mats hade precis läst
klart sista sidan i en av semesterböckerna som han hade plöjt
igenom under sommaren.
– Finns det inte någon
kriminalroman som utspelar sig i Nyköping, frågade han
Ann-Louise.
– Nä, svarade hon, men skriv
en du!
Den dagen skrev han sida ett
i sitt livs första roman.

Uppe i Gävle hade paret renoverat ett gammalt kulturhus
och all ledig tid hade gått åt
till att snickra på bostaden.
I Nyköping hade Mats Lundgren plötsligt betydligt mer tid
över, som han kunde använda
till att skriva den kriminalroman han själv hade velat läsa.
Allra mest har han skrivit på
tåget till och från jobbet
i Stockholm.
– När jag började skriva var
jag lyckligt aningslös, hur svårt
kan det vara?
Handling och karaktärer
kom han på bit för bit, men
ganska snart blev han varse vad
han gett sig in på.
– Jag skrev utan att ha en
plan. Det räckte väldigt långt,
men sedan tänker man dramaturgiskt och då föll hela historien samman när jag flyttade
händelser i tid.
För att komma vidare anlitade han en professionell
dramaturg. Erfarenhet från
att driva projekt sedan ungdomsåren visade sig användbart för att knyta samman
historiens alla trådar. Temat
kretsar kring hur mobbning
och förtryck påverkar människan och vad det får för
konsekvenser.
– Jag blev mobbad av några
större killar i mellanstadiet.
Genom åren har jag gått flera
ledarskapsutbildningar och
insett hur mobbningen format
mig till den jag är. I min roman

Som nyinflyttad i Nyköping började Mats Lundgren fundera över om det inte fanns någon kriminalroman som utspelade sig här. Nu har han skrivit en själv.

Jag skrev utan att
ha en plan. Det
räckte väldigt
långt, men sedan
tänker man dramaturgiskt och då föll
hela historien
så har jag byggt vidare på de
insikterna.
Huvudkaraktären är en anti-

hjälte, som egentligen inte är
polis.
– Poliserna i svenska
kriminalromaner är alla
stöpta ur ungefär samma
koncept. Jag ville komma bort
från den ensamma gubben

Foto: Anna-Karin Lampou

Mats Lundgren
Ålder: 57 år.
Yrke: Förpackningsutvecklingschef på Ericsson.
Barndom: Född i Ångermanland,
uppvuxen i Gävle.
Bor: I Nyköping.
Familj: Hustrun Ann-Louise, två

vuxna barn, tre barnbarn.
Intressen: Umgås med frun, sova
middag, fika och en engelsk Ford
från 1970.
Aktuell: Debuterar med kriminalromanen Den som ger.

med problem, säger Mats.
Intrigerna utspelar sig i en
av Nyköpings båthamnar och
dess omgivningar. För att polismiljön skulle bli trovärdig tog
han experthjälp från polis
huset.
– Jag gick till receptionen
och sa ”Hej jag håller på att
skriva en kriminalroman, jag
måste ha hjälp”.
Nyköpingspolisen Johan
Bodin blev en viktig rådgivare.
Så även hustrun och språkkonsulten Ann-Louise som har
hjälpt till med det språkliga formatet. Att boken ska vara lätt

att ta till sig har varit viktigt.
– Den är dedikerad till mig
själv. När jag läser en bok vill
jag att den ska vara lättläst.
Den ska ha språkligt bra flyt,
vara grafiskt lättillgänglig och
spännande.

Den som ger av Mats Lundgren. Lokala formgivaren Jakob Wintzell och
illustratören Charlotte Bäckström har tagit fram bokomslaget till Nyköpings
första kriminalroman. Foto: Anna-Karin Lampou

Den två år långa processen att
koka ihop en roman utifrån
detta recept har varit en väl förborgad hemlighet. När han
lade upp den nytryckta boken
på fikabordet på jobbet blev
kollegorna mållösa.
– Det landade inte, säger
Mats, som hade hemlighållit

sitt författarskap även för
familjen.
Barnen fick reda på det
först när boken damp ned i
deras brevlådor runt om i Sverige. Nu har han fått mersmak
och tänker fortsätta att skapa
kriminalhistorier på tåget upp

mot Stockholm.
– Den här gången ska jag
tänka igenom hela historien
i förväg. Nu ska jag göra precis
tvärtom.
Anna-Karin Lampou
Fotnot: På tisdag recenseras Den
som ger på SN:s kultursidor.

17

onsdag 4 november 2015

Fyller du år?

Dagens namn
Sverker
Namnet är fornsvenskt med osäker betydelse. En teori är att ursprunget är Svartger som kan betyda ”det
svarta spjutet”. Det finns i dag cirka 1 800 som bär namnet, varav omkring 800 har Sverker som tilltalsnamn.

Frossa i släktforskning
■■ Den här veckan sänder UR
samtiden flera föreläsningar
från Släktforskardagarna
som hölls i Nyköping i som
ras. Tillställningen lockade
över 7 000 besökare till Ros
valla där Kunskapskanalens
tv-team följde aktiviteterna.
Den som missade någon av
talarna har nu chansen på
nytt att följa föreläsning
arna med ämnen som ”tor
pare, statare och backstugu
stittare”, ”saltets pris” och
”släktforska med DNA”.

Det hände då
■■ För 10 år sedan, 2005,
meddelade Japan att ett
varningssystem för jord
bävningar skulle installeras
kommande år. Samma dag
fylldes under solnedgången
havet utanför Phuket i Thai
land av brinnande ljus, för
att hedra offren för tsunamin
föregående år. Ytterligare
minnesceremonier hölls
under det kvarvarande året.
■■ För 35 år sedan, 1980, vann
Ronald Reagan USA:s presi
dentval och slog den sittande
presidenten Jimmy Carter. Val
deltagandet var knappt mer
än 50 procent. Den förre skå
despelaren Reagan hade varit
konservativ guvernör i Kali
fornien och under 1950-talet
arbetat för Joseph McCarthy
i utskottet för "oamerikansk
verksamhet" som förföljt
påstått vänsterfolk.
■■ För 60 år sedan, 1955, visa
des en föreställning av Sha
kespeares "Hamlet" i svensk
tv. Ännu var dock inte sänd
ningarna särskilt vidlyftiga.
Tv började sändas på prov
1949 från Tekniska högskolan
i Stockholm men reguljära
sändningar inleddes inte för
rän 1956. I och med fotbollsVM i Sverige 1958 blev tv vanli
gare i svenska hem men sänd
ningarna nådde inte hela lan
det förrän på 1960-talet.

Namn vi minns

■■ För 128 år sedan, 1887, föd
des den svenska skådespela
ren Signe Wirff. Hon debute
rade på scen 1918 och på film
1921 i Victor Sjöströms nyska
pande film "Körkarlen" efter
Selma Lagerlöfs roman. Sedan
var Wirff med i ett 30-tal fil
mer, bland annat Ingmar
Bergmans "Kris", "Luffaren
och Rasmus" efter Astrid Lind
grens berättelser och "Giftas"
året innan hon avled 1956.

Stora och små nyheter om människor är något av det
mest lästa i tidningen. Vi vill gärna uppmärksamma din
födelsedag här på Personligtsidorna, antingen i en
liten notis eller i en större artikel. Hör av dig!
Anna Karin Lampou, redaktör

JubiLar

90

Som fyraåring vann hon sin första sångtävling. I dag
fyller Sveriges mesta operaprimadonna 90 år.

”Jag är fortfarande med i smeten”

S

om fyraåring vann hon
sin första sångtävling
och därmed första
priset – en stor ballong.
– Då beslöt jag mig
för att bli sångerska. För att få
en stor ballong till, säger Sve
riges mesta operaprimadonna
Kjerstin Dellert.
Hon bor med man och hund
i ett 1700-talshus, inrett med
mycket konst och en ansenlig
mängd uppstoppade djur. Hon
äger också 3 000 böcker – hen
nes pappa började som bok
handlare – men biblioteket är
inhyst i en huslänga på gården.
Klippböcker och svartvita
fotografier ligger framme, för
Kjerstin Dellert håller på att
sortera sitt liv. Det är ett liv som
har bjudit på både det ena och
det andra och gett bra mate
rial för memoarerna, som hon
utkom med under titeln ”I för
troende” för ett antal år sedan.
Den innehåller både toppar och

dalar: ett självmordsförsök, en
komplicerad relation till mam
man, stora scenframgångar
och ett imponerande umgänge
med diverse skönandar – hon
hinner under intervjun helt
apropå nämna namn som Vil
helm Moberg, Viveca Lindfors
och Birgit Nilsson.
Och så kärleken till maken
Nils-Åke Häggbom. Förhål
landet väckte skandal, bero
ende på åldersskillnaden på
16 år. Hur skulle det gå, und
rade folk.
– Och nu har vi varit gifta i
48 år. Det var häromdagen, vi
kikade på varandra och sa, ”ska
vi ta 48 år till? Ja, det gör vi!”

Hon har aldrig varit rädd för

andras tyckande, utan har tagit
sig ton på alla möjliga sätt.
Haft en och annan vågad scen
kostym, och kastat bh:n när
kvinnorörelsen växte sig stark.
– Då fick jag ett brev med
en gammal bh i som var halvt

Ska vi ta 48 år till?
Ja, det gör vi!

Kjerstin Dellert, operadiva och teaterchef, håller på att sortera sitt liv. I dag firar hon 90-årsdagen på sin teater Confidencen.

uppbränd, och det stod ”vi
hatar dig”. Men, det finns så
många konstiga människor. De
har ett sämre liv än vad jag har.
Hennes eget har varit fyllt
av musik. Hon inledde kar
riären som operettstjärna i
Göteborg, men kom sedan till
Stockholmsoperan och blev
kvar där i 27 år. Hon har sjungit
över hundra huvudroller, fått
operor komponerade åt sig,
har uppträtt med internatio
nella stjärnor som Mario del
Monaco och Jussi Björling.
Och när karriären på operan var
slut, då skaffade hon sig en ny
som teaterchef på Confiden
cen. Hon upptäckte den bort
glömda rokokoteatern 1976,
och återskapandet är hennes
verk. Hon är fortfarande dess
chef, och 90-årsdagen firas där.
Det senaste decenniet har
hon drabbats av både stroke
och cancer.
– Det är en underlig känsla,

egentligen, att man går och bär
på en dödlig sjukdom. Men jag
funderar aldrig på det, säger
Kjerstin Dellert.

– Jag känner stor tacksamhet
över att livet har varit som det
har varit, och fortfarande är.
Jag menar, ännu är jag ju fak

Foto: Maja Suslin

tiskt med i smeten. Och det är
ganska roligt. (TT)
Malin Eijde

Kjerstin Dellert
Namn: Kjerstin Dellert.
Fyller: 90 år den 4 november 2015.
Gör: Operasångerska, skåde
spelerska, teaterchef för
Confidencen.
Priser i urval: HM Konungens
medalj, 8:e storleken i Serafimer
ordens band, Medaljen för
tonkonstens främjande, Natur &
Kulturs kulturpris, Illis Quorum,
Stockholms stads Bellmanpris.
Bor: I Ulriksdals slottspark i Solna.
Familj: Maken Nils-Åke Häggbom,
före detta balettchef på Operan.

Sonen Thomas, konstnär, barn
barnen Oscar och August.
Så firar jag födelsedagen:
Mottagning på Confidencen på
dagen, och en middag på kvällen.
Om att fylla 90: ”Det är vidrigt!
För det tar mig ett steg närmare
döden.”
Läser: ”Jag är en stor läsare och
läser flera böcker på en gång. Just
nu läser jag om Vilhelm Mobergs
”Din stund på jorden”. Jag läser
ofta om böcker, då upplever man
dem på ett helt nytt sätt.”

Dagens ros

till den underbara

till personalen på Opalen, för god
omvårdnad av vår pappa Rune.
Thom och Yvonne.

personalen på IVA, Nyköpings
lasarett.
Leif Kraths anhöriga

till den underbara
personal på IVA, Nyköpings
lasarett
Leif Kraths anhöriga

Grattis Åsa

William Ceder

Grattis Filippa 5 år

Dagens Ros

Stort grattis Åsa på födelsedagen. Önskar Fredrik och våra
barn Nathalie, Linus & Emilia.

Grattis i efterskott på 11-årsdagen världens bästa Wille önskar
mamma, pappa, Melvin och
Malte.

Idag fyller vår älskade prinsessa
5 år. Stort grattis på din dag önskar mamma, pappa och lillebror
Melker.

till Hasse, Kvists el. för snabb
leverans och installation av
kylskåp.
MBA

till Mia
Hemtjänsten öster. För dig är
inget omöjligt. Stort tack
I-M

Min innerligt älskade Make
Vår käre Pappa,
Morfar och Svärfar

Stig Berglund
* 20 januari 1935
Nyköping
den 23 oktober 2015
ASTRID
Ann-Christine och Roland
Joakim
Linda
Släkt och vänner
Du lämnade oss hastigt i stor
sorg och saknad,
vi hade hoppats på flera fina år
med Dig vår älskade Stig.
Du kommer alltid vara med
oss.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av de närmaste

Till Minne av
vår älskade bror

Eventuell uppvaktning
undanbedes på min högtidsdag
Ingrid Nilsson
Torggatan, Gnesta

Kenneth Linder
6 månader av saknad
Systrarna med familjer
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Krönika

Hösten
– ett tecken
på möjlig
heter

Musik att luta sig mot
i höstmörkret
»» Tufft och motigt i november? S.N.U.S. har botemedlet. När höstmörkret

faller över Sörmland finns det få saker som lyser upp tillvaron bättre än musik.
Här är ungdomsredaktionens låtlista.

M

ed hösten framme
ställer vi om oss helt.
I samband med att
löven faller och temperaturen sjunker så höjer vi höstkänslan till max – vi köper
doftljus som luktar fallande
löv (hur nu det luktar) och
kompenserar vädret med tio
nya filtar.
Men utöver det, vad är
det vi egentligen behöver
ställa om oss till? Mörkret?
Knappast! Vi är konstant
omgivna av artificiellt ljus
– överallt. Hemma lyser alla
lampor, ute är alla vägar
belysta, till och med skogen
är upplyst.

Farzaneh Veghar
Downtown – Macklemore
– Tycker att låten är så usel fast så
skön, lite beroendeframkallande. Jag
lovar, man känner typ abstinensen.

Andrea Lagnöhed
Hur kan du säga saker – Hov1
– Den gör mig otroligt peppad och
den är också skön att lyssna på när
man är ute och springer.

Moa Martinsson
Tangled Vine - Andreas Moe
– Främst för det mysiga gitarrspelandet som tillsammans med Moes
fantastiska stämma gör den till den
ultimata höstmyslåten.

Nicole Bechara
Sorry – Justin Bieber
– Just för att den är så olik hans
musik från tidigare år. Han har
verkligen lyckats med sin förändring
vad gäller musik.

Alva Johansen
Ett sista glas - Miriam Bryant
– Hon har imponerat på mig
i Så Mycket Bättre. Hennes tolkning
av Sven-Bertil Taubes låt kommer gå
på repeat i mina hörlurar resten av
hösten.

Maja Glysing
Hello – Adele
– Rysningar genom hela låten.
Simple as that.

Noah O’Rourke Drevfjäll
Chicago – The Delta Saints
– Favorit i höstmörkret. En grym
blues/rocklåt med skön rytm.

Rasmus Markström
Sorry – Justin Bieber
– Det är verkligen inte min smak
men jag tycker att den är väldigt bra.

Ilham Abdi
Sorry – Justin Bieber
– Den är så energifull och peppande, med skön rytm. Passar
perfekt till hösten.

Mario Gabrail
Here – Alessia Cara
– Har ett höstigt sound och en lite
lugn känsla. Motsatsen till en låt
som handlar om fest, alkohol och
sådant strunt.

Moa Rudsäter
Keep On Bopping – The Boppers
– Bryt av mot höstdeppet med en
riktig vårlåt. Mer glatt och Greaseklingande än så här blir det inte!
Bopop o bopop o bopop...

Bella Lindvall
Sergels torg – Veronica Maggio
– Spelas på repeat året runt. Både
för att den passar till alla tillfällen och
för att Maggios texter alltid slår
huvudet på spiken.

Isak Lundin
Broken Arrows – Avicii
– Den får mig på gott humör hela
tiden, oavsett hur jag mådde innan.

Karolina Tunon
Alone Together – Fall Out Boy
– Passar utmärkt att springa till, träna
till eller bara lyssna till. Muntrar upp
i höstmörkret med lite högre tempo.

Kajsa Widmark
Show Me Love – Sam Feldt
– När du inte kan sova får låten dig
att känna som att det bara är du som
finns på denna jord. Stänger du
ögonen är det en sommarkväll
och fåglarna kvittrar.

Fortfarande är allt jag hör

hur lite vi orkar med hösten.
Men vi har inget svar på
varför. Inget riktigt svar
i alla fall. Vi orkar inte ställa
om oss, vi orkar inte med allt
arbete som kylan innebär,
vi orkar inte boka ännu en
solsemester.
Så varför får vi det att låta
som att vi inte orkar samla
ved innan den stora vintern
kommer? Som att vi måste
hamstra på oss mat medan
vi kan, eller som att vi måste
vandra söderut innan vi
fryser ihjäl?

Det jag vill komma fram till
är egentligen inte att vi ska
sluta tänka på hösten som
en förändring, utan mer att
vi borde se den som en positiv förändring. Ett tillfälle att
ta i akt. Vi har blivit så vana
med våra små i-landsproblem att dem enda tillfällen
vi tar i akt är att överdriva
varje petitess och bagatell
som står i vår väg.
Så i stället för att ställa om
oss till höstklimatet bör vi
väl helt enkelt ställa om oss
själva i vårt tänkande. I stället för att fokusera på det
dåliga, så bör man tänka
på att vi lever i sådant välstånd att allt vi behöver göra
för att hålla oss varma är att
höja värmen på elementet.
Sluta se hösten som ett

tecken på sämre tider och
mörker, och börja
se på den som
en nystart
och ett
tecken
på möjligheter.

Farzaneh
Veghar

Lista: Ta dig ur höstdeppen!
»» Hösten är nu här, till vissas sorg och till vissas

glädje. Om du hör till de människor som föredrar
sol, värme och ljusare dagar bör du följa
några av dessa tips.
Filmer & serier – När det är fint
väder på sommaren kan man
lätt må lite dåligt över att sitta
hemma för länge och kolla på
filmer eller serier. Men nu när
det är mörkt och kallt har man
en perfekt orsak att ta hem en
kompis, köpa lite Ben & Jerry
och sitta ner i soffan för att kolla
på favoritserien en hel dag.
Höstpromenad – Om du i stället väljer att trotsa det kalla väd-

ret och hellre är utomhus är en
mysig promenad det bästa som
finns. Att gå bland de färgade
löven med en person som du
verkligen tycker om är ändå ett
fint sett att spendera dagen på.
Picknick – Bara för att det är lite
kyligt ute behöver det inte innebära att picknick är uteslutet.
Klä på dig varma kläder och åk
ut till ett fint ställe med fin utsikt.
Ta med några vänner och sätt

dig bland löven på en filt. Drick
lite varm choklad, ät några bullar
och njut av de härliga färgerna.

Mysigt hemma – Lägg dig ner
i ett varmt bad och tänd några
mysiga doftljus. Välj dofter helt
beroende på ditt humör så att
du känner dig avslappnad.
Drick ditt favorit-te och läs en
bok under tiden. Kanske tycker
du hellre om att bara stänga
ögonen en stund eller lyssna på
musik (ta gärna en titt på våra
låttips här ovanför).
Planera – Om nu inget av ovan-

nämnda förslag lockar, så är
antagligen hösten inget för dig.
Vilket leder till det sista tipset –
planera in något kul som du och
några vänner, eller familjen, kan
hitta på. Åk på en shoppingdag,
åk på spa eller gör något så
enkelt som att gå på bio. Se till
att ha något att längta efter.
Nicole Bechara
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Gottfridsson missar handbolls-EM
Jim Gottfridsson, spelmotor i handbollslandslaget, missar sannolikt EM i
Polen i januari. Jim Gottfridsson skadades i en match med sitt tyska
klubblag Flensburg i Champions League i mitten av oktober. – Han har en
fraktur på ett ben i ena foten, på samma ställe som han opererats två
gånger tidigare, säger Daniel Jerrhag, läkare för landslaget. TT
Sportchef: Tomas Larsson Biträdande sportchef: Björn Andersson Kontakta oss: 0155-767 60, sporten@sn.se

Sörmlandsfyran  OIK satsar vidare i jakten på division 3

Strand ny OIK-tränare
Fotboll  Oxelösunds
IK tränas kommande
säsong av Urban Strand.
Klubben förlänger även
med skyttekungen
Pontus Holmström.
– Vi är otroligt glada
över att Urban kommit
in, säger Ari Ruohonen
i OIK:s sportgrupp.

Novemberdiset hängde som blöt

filt över Ramdalen när Oxelösunds IK hade kallat till presskonferens – och det var en nöjd
Ari Ruohonen som inledde
presskonferensen med att lyfta
fram tidigare tränaren Andreas
Hillukkala jobb i klubben – för
att sedan berömma lagets nya
tränare och betydelsen av kontraktsförlängning med klubbikonen och lagkaptenen.
– Två år på rad har vi snubblat
på målsnöret till division 3. Med
Urban har vi första viktiga pusselbiten på plats och till nästa
säsong får det bli tredje gången
gillt. Han är en aktad tränare och
som många spelare tycker om,
säger Ruohonen och fortsätter:
– Pontus är en ikon i Oxelösund. Han är inte bara en bra
fotbollsspelare men också utåt
sett mot ungdomarna.
Ari Ruohonen förtydligar att

anställningen av Strand kommer som en naturlig följd av att
Andreas Hillukkala får svårt att
hinna med fotbollen vid sidan
av sitt jobb, men också för att
hans kontrakt löpte ut efter
säsongen.

Shakhtars Oleksandr Hladkiy gör
1–0 till hemmalaget. Foto: TT

MFF
kraschade
mot Sjachtar
Fotboll Malmö FF fick
det tungt i Champions
League-matchen mot
Sjachtar Donetsk.
Matchen slutade 4–0.
Ari Ruohonen välkomnar Urban Strand in i klubben. Efter två sabbatsår är han redo att bli tränare igen. Även Pontus Holmström blev klar för Oxelösunds
IK. Foto: Therése Jansson

Staben runt Urban Strand
kommer inte att förändras.
Strand, som har förflutet som
tränare för Hargs BK, Nyköpings BIS och IFK Nyköpings
damlag, förklarar att en av
nycklarna till att nå division 3
är träningarna.
– Alla måste vara där. Det
handlar om att alla måste träna,
och alla måste prestera på träningarna, säger Strand, som
förespråkar ett aggressivt för-

svarsspel och passningsorienterat anfallsspel.
– Jag är inte mycket för gamla
Barcelona-stilen med rullande
för rullandet skull. Jag hatar att
förlora. Hatar man att förlora
tillräckligt mycket så tränar man
tillräckligt bra att undvika det
alltför ofta. Det känns jättebra
att vara här.
Pontus Holmström, lagkapten och skyttekung, hade tidigare valt att spela vidare med

OIK – oavsett men är nöjd över
att få Strand som tränare. Nu
har skrivit på för ett till år.
– Jag hade säkert varit kvar
ändå men det gjorde beslutet
jättelätt – så det klart att det spelar roll att Urban tar över. Luften
gick helt ur mig efter kvalförlusten och jag har inte haft lust att
tänka på fotboll efter det. Men
jag bestämde mig på tre sekunder att fortsätta när jag hörde att
Urban skulle ta över, säger han.

Urban Strand
■■ Ålder: 53
■■ Tidigare klubbar som tränare: Hargs BK Nyköpings BIS,
IFK Nyköping.

OIK startar upp försäsongsträningen i januari.
Thomas Bennelind

thomas.bennelind@sn.se

Skoglundbiljetterna var heta i början
Boxning Det var hårt tryck
i början av biljettförsäljningen till matchen den 19
december mellan Nyköpingsboxaren Erik Skoglund och amerikanen Derek
Edwards, som startade vid
lunchtid på tisdagen.
Första halvtimmen var det väldigt många av de mest trogna
fansen som ”slogs om” de bästa
platserna. Det svalnade sedan,
men efter en handfull timmar
var ändå hälften av de 3000
platserna sålda.
– Jag förstår att det inte är
riktigt samma tryck som förra
gången eftersom det kom
snabbt inpå det att matchen
blev klar och försäljningen nästan inte har annonserats ut
ännu. Jag tror att det är mest
Nyköpingsbor som har köpt
biljett och det känns kul att de
mest trogna fansen är så heta,
säger Erik Skoglund.
Blir det slutsålt?

– Ja, det tror jag – men det tar
nog någon vecka.
Erik är på väg hem från ett

uppföljningspass med fystränaren David Wahlgren.
– Och allt såg skitbra ut. Det
var skönt, säger Erik.
Det har funnits gott om tid
att fundera över Edwards uttalande:
– Jag kommer att stoppa
honom senast i femte ronden.
Erik tycker att det låter som en

vettig taktik.
– Skulle jag vara i hans ställe
så skulle jag se den största chansen att försöka stoppa mig så
länge det finns kraft i slagen.
Visst, hans höger kan vara farlig senare också, men absolut
inte på samma sätt.

På hemmaplan lyckades
Malmö FF slå Sjachtar
Donetsk med 1–0. På bortaplan hade MFF det betydligt tuffare. Sjachtar Donetsk
tog som förväntat kommandot redan från start och tog
också ledningen i den 29:e
minuten. Oleksandr Hladkyj
nickade bollen rakt på Johan
Wiland som släppte retur,
som Hladkyj sedan själv
kunde sätta i mål.
Två minuter in på den
andra halvleken ökade hemmalaget på ledningen till
2–0 på straff, efter det att Kári
Árnason dragit ner Alex Teixeira när denne var på väg
mot mål från vänsterkanten.
Dario Srna satte säkert
straffen bakom Wiland.
Inbytte Eduardo nickade
in 3–0 i den 55:e minuten,
efter det att Árnason misslyckats med att rensa bollen
bort från Malmös straffområde. Och Alex Teixeira stötte
in 4–0 på en ny Wiland-retur
efter det att Malmö gett bort
bollen till Srna på vänsterkanten.
Malmö FF tvingades till ett
tidigt byte när Oscar Lewicki
åkte på en otäck skada
redan i den tionde minuten.
Lewicki och Taras Stepanenko
satsade båda tufft i en duell,
och Stepanenkos armbåge
träffade Lewicki i ansiktet. TT

Är det oftast i fjärde–femte som
slagen kroknar lite?

– Ja, normalt sett är det där
någonstans. Men man kan
tömma krafterna redan i första.
Eller som Lolenga Mock när han
tokrusade i tredje och blev helt
slut sen. Sedan kan man kan ha
som enda taktik att spara på
krafterna i början. Det gäller att
följa sin gameplan och inte förivra sig...

Biljetterna till nästa stormatch på Rosvalla började säljas under gårdagen. Runt hälften fanns kvar efter några
timmar. Foto: Sandra Nordin

Den viktiga och fyra veckor
långa sparringperioden börjar
17 november.
– Tanken är att hyra in boxare
med bra klass redan från början

den här gången.
Förutom Skoglund match är
det bekräftat att även Anthony
Yigit, Oscar Ahlin, Otto Wallin
och Hampus Henriksson – plus

att det ryktas om att en match
för Klara Svensson just är klar.
Tomas Larsson

tomas.larsson@sn.se 0155-767 48

Oscar Lewicki drog på sig en
hjärnskakning i början av
matchen.
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Gapinskis underskrift dröjer – nytt på ingång
Det går lite oroväckande segt för Griparna med att få den väntade underskriften av förra säsongens bästa förare, Tomasz Gapinski. – Jag förstår att
det är många som är ivriga. Men framåt torsdag, senast fredag hoppas jag
att ha Gapinski klar även skriftligt – plus kanske en gubbe till, säger
Griparnas ordförande Percy Lundkvist på tisdagen.
Sportchef: Tomas Larsson Biträdande sportchef: Björn Andersson Kontakta oss: 0155-767 60, sporten@sn.se

IFK NYKÖPING ÅKTE TILL SOLBACKA Asylsökande var duktiga på att spela volleyboll

Jag ville så
hemskt gärna
spela svenska
nationalsången
innan matchen
men jag får det
inte att fungera

Missa inte
Fler av Sandra
Nordins bilder
från en rätt
speciell
volleybollkväll på
www.sn.se/sport

Hazem Hamdosh
möter bollen som
kommer från
motståndarlaget
IFK Nyköping.
Foto: Sandra Nordin

De lirar match över alla gränser
Volleyboll  Det ligger spänning i luften när de
båda lagen värmer upp. Men när Hazem Hamdosh
tar ett flera meter högt hopp och smashar blir
det alldeles tyst i idrottshallen vid Solbacka.
– Jag var med i Syriens U19-lag och spelade med
ett lag i den högsta ligan. Sen kom kriget och jag
har inte spelat volleyboll på tre år, berättar Hazem.
Det är beckmörkt ute när IFK
Nyköping kommer till idrottshallen vid Solbacka, strax utanför Stjärnhov. När en av IFKspelarna häller ut en kasse med
bollar hinner bollarna inte ens
landa innan de tagits i spel. Bashar Sahyohni står och meckar
med stereoanläggningen som
troligen sett sitt bäst-föredatum för länge sen.
– Jag ville så hemskt gärna
spela svenska nationalsången
innan matchen men jag får det
inte att fungera, säger han och
sveper handen ursäktande över
de föråldrade kablarna.
Lagen ställer upp sig och spelet börjar. Nivån mellan de bägge
lagen är jämn och spelet är riktigt spännande. Hazem Hamdosh utmärker sig rejält, både
med sina höga hopp och sina
hårda servar. Publiken som sitter
längs väggarna i hallen applåderar varje gång han gör poäng.
– Jag kan spela med vilket
lag som helst, bara jag får spela
igen, säger Hazem Hamdosh
och berättar att han fått möjligheten att vara med och träna
med Södertelge Volleybollklubb
två gånger sen han kom hit.
Det är inte ens en vecka sen Per

Skyllberg från IFK Nyköping
fick höra från en bekant att de

boende på Solbacka asylboende
tränar volleyboll i princip varje
dag.
– Jag tyckte det lät jättespännande och dessutom fick jag
informationen om att de skulle
vara riktigt duktiga, speciellt
en, säger Per och nickar mot
Hazem. Han tog upp idén med
styrelsen och ringde Bashar som
han haft kontakt med tidigare.
Matchen förblir jämn och när

det femte setet spelas är det
jämt tills sista bollen. Till slut
blir det Solbackalaget som tar
hem segern. Men spelsuget tar
inte slut där. Det spelas två nya
set med blandade lag. Stämningen är god, publiken och de
spelade applåderar oavsett vilket lag som tar poäng.
– Det här var ännu roligare än
jag trodde, säger Per Skyllberg
efter matchen när alla spelare
tar varandra i hand och tackar
för en bra match.

Det var väldigt snällt att de kom hit och spelade med oss. Jag önskar alla
idrottslag kunde komma hit och spela med oss så de kunde lära känna oss.
Basket, fotboll, ja alla sporter, säger Bashar Sahyoni när han tackat sina
motspelare för en god match.

Hans Kyvö hjälper Ismael Mamo upp efter han räddat en boll.

Per Skyllberg överlämnar en IFK-vimpel och en volleyboll till Hazem
Hamdosh som ett tecken på deras uppskattning.

Även publiken hade en riktigt rolig kväll under de lättsamma matcherna som
spelades i Solbackas idrottshall utanför Stjärnhov.

Per har dessutom fått en idé:

– Vi tänker bjuda in Hazem
att spela med oss nästa helg när
vi ska spela turnering och kanske kan vi bjuda in honom som
gästtränare, om han vill det förstås, säger han.
Sandra Nordin

sandra.nordin@sn.se 0155-767 87
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Stort polistillslag mot tysk fotboll

SN tipsar om direktsänd tv-sport

Polis har genomfört en husrannsakan på det tyska
fotbollsförbundet DFB:s huvudkontor i Frankfurt. Tilllslag
har gjorts även mot flera av förbundstopparnas privatbostäder. Åklagarmyndigheten misstänker skattebrott i
samband med VM 2006. TT

TV4 Sport, 18.25 Nice–Nantes. Ligue 1.
Viasat Sport, 20.30 Chelsea–Dynamo Kiev. Champions League.
1.05 Toronto Maple Leafs–Winnipeg Jets. NHL.
Viasat Fotboll, 20.00 Bayern München–Arsenal. Champions League.
Viasat Hockey, 20.30 Roma–Bayer Leverkusen. Champions League.

Försenat Gnesta spurtade i sista
Hockeytvåan  Vid
ställningen 4–1 slutade
Gnesta IK åka skridskor,
och det höll på att straffa
sig mot Linden. Men i
tredjeperioden i derbyt
vände allt igen. GIK
vann till slut matchen
med 7–4.
GIK fick en något annorlunda

■■ Första perioden: 1–0
(9.23) Michael Bernergård
PS, 1–1 (16.06) Mattias Olersbacken (Elmeri Kotro, Erik
Gustavsson), 1–2 (17.44) Erik
Gustafsson(Joakim Larsson),
■■ Andra perioden: 1–3 (4.23),
Marcus Ojell, 1–4 (5.54) Marcus
Ojell (Marcus Ekstrand), 2–4
(15.16) Jim Gustafsson, 3–4
(18.47) Jesper Karlsson.
■■ Tredje perioden: 4–4 (0.43)
Alexander Larsson, 4–5 (2.05)
Marcus Ekstrand (Marcus Ojell),
4–6 (3.49) Jesse Narva (Mattias
Olersbacken) PP1, 4–7 (14.04)
Elmeri Kotro (Jesse Narva, Mattais Olersbacken).
■■ Skott, totalt: 31–39.
■■ Utvisningar, Linden: 6x2
minuter. Gnesta: 3x2 minuter.
■■ Domare: Tony Swärdhammar.
■■ Publik: 110.

kim Larsson noterades för en
assist.
Men efter två snabba av Marcus Ojell i inledningen av den

Spel

resultat

Övriga lopp på Solvalla

Amerikansk fotboll

Tips övriga lopp
Lopp 1: 1 Galvanize ’Em (Peter G Norman) –
5 Cantona Mearas – 6 Papillon Face. Outs. 4
Ekavir.
Lopp 2: 4 Order by Keeper (Ulf Ohlsson)
– 6 Twigs Voici – 5 Rolling Stones. Outs. 10
Costatantisoldi.
Lopp 3: 1 Tenedor (BJörn Goop) – 12 Amanda
Vang – 7 Jeppas Picasso. Outs. 11 Pottermore
Broline.
Lopp 4: 9 Banthechocolate (Ulf Ohlsson) – 2
Tweet Hanover – 7 Tibell Jubb. Outs. 11 Fly
by Ellen.
Lopp 5: 5 Mellby Caddy (Kim Moberg) – 4
Digger Lord – 2 Fast Amore. Outs. 10 Love
Younathan.
Lopp 6: 4 Bonjour Shangri La (Fredrik Linder)
– 3 Enjoy Boko – 10 Cummin. Outs. 1 Excellent Boko.
P-A Johansson

NFL
Carolina–Indianapolis

AXEVALLA
Dagens dubbel
DD–1: 3 Vergilius Boko (7,88)
DD–2: 1 Montgomery Hill (3,30)
Strukna nr 6 och 9. Odds: 28,12
V64–raden
1–7–1–14–3–1 (lopp 4–9)
6 rätt: (424,2) 10 584 kr.
5 rätt: (8 545) 82 kr.
4 rätt: (126 442) 11 kr.
UMÅKER
Lunchdubbeln
LD–1: 3 Quakerman (1,46)
Strukna nr 12 och 14
LD–2: 6 Stepping Gigolo (3,47).
Odds: 4,90

Spel
Matchen
4: Chicago–Los Angeles 4–2 Odds: 15,10
5: Toronto–Dallas 4–1 Odds: 35,00
1: Real Madrid–Paris SG 1–0 Odds: 9,08
2: Sjachtar Donetsk–Malmö FF 4–0 Odds: 19,01
3: Manchester U–Moskva 1–0 Odds: 7,13
5: Benfica–Galatasaray 2–1 Odds: 6,13
6: Astana–Atletico Madrid 0–0 Odds: 26,68
9: Djurgården–Lukko 1–2 Odds: 24,31
10: Blues–HV71 3–1 Odds: 22,76
11: Eisbären Berlin–Skellefteå 2–5 Odds: 12,16
12: Litvinov–Frölunda 2–1 Odds: 31,59
13: Tappara–Luleå 2–1 Odds: 16,65
14: Vita Hästen–AIK 2–2 Odds: 14,60
15: Västerås–Oskarshamn 2–3 Odds: 37,08
Bomben
1: A Sundsvall–Mora 0–2, B Chicago–Los
Angeles 4–2, C Toronto–Dallas 4–1, Odds:
98 749,20
2: A Djurgården–Lukko 1–2, B Eisbären Berlin–Skellefteå AIK 2–5, C Västerås–Oskarshamn 2–3, Odds: 6 079,53
Powerplay, måndag 2 november
2, X, 1, X, 1, 2, 1, 2.
Utdelning, 8 rätt odds: 2 777.71
Tisdag 3 november
1, 1, 1, 2, 2, X, 2, 1.
Utdelning; 8 rätt odds: 4051.45

Lotterier
Keno
3 12 13 16 18 19 20 21 22 26 30 31 36 39
43 46 61 65 67 69. 
Kung Keno: 21

■■ Trav  Nyköpingshästen
Chantal Velvet har haft en
lång sjukperiod med bland
annat hovbensfraktur och
virus. Men på Mantorp på
måndagskvällen kom det
sexåriga stoet tillbaka i vinnarcirkeln, och det med
besked.
Örebrokusken Linda Sedström körde ett perfekt lopp i
andra par utvändigt, Chantal
Velvet tackade för det genom
att sprinta undan med sex
längder på lätta hovar.
Tränaren Ulf Bertilsson
har här ett formkort som
måste passas i de flesta sammanhang framöver.

Linden–Gnesta IK 4–7
(1–2, 2–2, 1–3)

start på tisdagens match. Bussen lämnade Gnesta i senaste
laget och körde sedan vilse i
Eskilstuna.
– De dök inte upp förrän vid
tio över sex, säger tränaren
Owe Holmberg som fick stå och
vänta på sina killar.
Men väl på plats var GIK laddat. Visserligen släppte man
in ett mål i numerärt överläge
i den nionde matchminuten,
men efter det gjorde man fyra
framåt.
– Vi hade bra skridskoåkning, släppte puck bra, hade bra
chanser. Det såg stabilt ut, säger
Gnestatränaren.
Till och med målvakten Joa-

Trav

Nyköpingshäst var
vass på Mantorp

29–26

Basket
Basketligan herrar
Umeå–Malbas
Uppsala–BC Luleå
Södertälje
7
Borås
6
Norrköping
6
Nässjö
6
Sundsvall
5
Uppsala
7
BC Luleå
6
Malbas
6
Jämtland
7
Umeå
7
Örebro
7

7
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1

80–86
79–84
0582– 455 14
1551– 484 10
2452– 425 8
2462– 441 8
2419– 405 6
4547– 545 6
3486– 484 6
4448– 463 4
5567– 612 4
6503– 598 2
6546– 651 2

Basketligan damer
Norrköping–Luleå
Luleå
8
Umeå Udominate 8
Telge
7
Sallén
7
Visby
7
Mark
6
Norrköping
8
Alvik BBK
8
BG Fryshuset
7
Akropol
6

8
7
5
4
4
3
2
2
1
0

66–93
0733– 496 16
1612– 469 14
2507– 437 10
3514– 457 8
3496– 532 8
3444– 480 6
6519– 636 4
6467– 584 4
6437– 530 2
6344– 452 0

Fotboll
Champions League herrar, grupp A
Sjachtar Donetsk–Malmö FF
4–0 (1–0)
1–0 Oleksandr Hladkyj (29), 2–0 Dario Srna (48
str), 3–0 Eduardo (55), 4–0 Alex Teixeira (73).
Utv, Malmö FF: Kari Arnason (89).
Varningar, Sjachtar Donetsk: Taras Stepanenko, Dario Srna, Oleksandr Kutjer. Malmö
FF: Yoshimar Yotun.
Domare: Ovidiu Hategan, Rumänien.
Real Madrid–Paris SG
1–0 (1–0)
1–0 Nacho (35).
Zlatan Ibrahimovic spelade hela matchen för
Paris SG.
Real Madrid
4 3 1 0
7– 0 10
Paris SG
4 2 1 1
5– 1 7
Sjachtar Donetsk 4 1 0 3
4– 8 3
Malmö FF
4 1 0 3
1– 8 3
Champions League herrar, grupp B
PSV Eindhoven–Wolfsburg
2–0 (0–0)
1–0 Jürgen Locadia (55), 2–0 Luuk de Jong

Tuntränare
till Runtuna
■■ Fotboll  På tisdagskvällen
blev det klart att Henrik Denninger tar över som ny tränare
för RIK. Denninger kommer
närmast från IK Tun men har
tidigare representerat Runtuna
som spelare, skriver klubben
på sin hemsida. Runtuna IK
slutade på tionde plats i Sörmlandsfyran.

NBIS- och IFKspelare i cup

Niclas Claesson försöker ta sig förbi Lindenförsvaret i tisdagsderbyt.

Foto: Niklas Holm

andra perioden, ändrades
karaktären av matchen.
– Det var precis som om vi
tyckte att allt var klart. Vi började göra konstiga misstag, slutade spela enkelt. Vi krånglade

till allt. Det är något vi måste
jobba på, säger Owe.
oden kom så kvitteringen till
4–4, men efter mål av Marcus

Ulrika Gustafzon Cummings

(86).
Manchester U–CSKA Moskva
1–0 (0–0)
1–0 Wayne Rooney (79).
Pontus Wernbloom spelade hela matchen för
CSKA Moskva.
Manchester U
4 2 1 1
5– 4 7
PSV Eindhoven 4 2 0 2
6– 6 6
Wolfsburg
4 2 0 2
4– 4 6
CSKA Moskva
4 1 1 2
4– 5 4

Publik: 4 593.
TPS–Storhamar
4–3
(0–3, 3–0, 1–0)
TPS: Jerry Ahtola, Petteri Nummelin, Oskari Siiki, Ilkka Pikkarainen. Storhamar: Eirik Skadsdammen, Mikael Zettergren, Martin Rønnild.
Publik: 4 238.

Örkelljunga
Linköping
Vingåker
Sollentuna
Tierp
Södertelge
Falköping
Habo

Champions League herrar, grupp C
Benfica–Galatasaray
2–1 (0–0)
1–0 Jonas (52), 1–1 Lukas Podolski (58), 2–1
Luisao (67).
Utv, Benfica: Nicolas Gaitan (85).
FC Astana–Atletico Madrid
0–0
Publik: 29 231.
Benfica
4 3 0 1
7– 4 9
Atletico Madrid 4 2 1 1
7– 2 7
Galatasaray
4 1 1 2
5– 7 4
FC Astana
4 0 2 2
2– 8 2
Champions League herrar, grupp D
Sevilla–Manchester C
1–3 (1–3)
0–1 Raheem Sterling (8), 0–2 Fernandinho
(11), 1–2 Benoit Tremoulinas (25), 1–3 Wilfried Bony (36).
Mönchengladbach–Juventus
1–1 (1–1)
1–0 Fabian Johnson (18), 1–1 Stephan Lichsteiner (44).
Utv, Juventus: Hernanes (53).
Oscar Wendt spelade hela matchen för Mönchengladbach.
Manchester C
4 3 0 1
8– 5 9
Juventus
4 2 2 0
5– 2 8
Sevilla
4 1 0 3
5– 7 3
Mönchengladbach4 0 2 2
2– 6 2

Ishockey
Champions Hockey League,
åttondelsfinal, första matchen
Eisbären Berlin–Skellefteå AIK 2–5
(0–2, 1–1, 1–2)
Eisbären Berlin: Bruno Gervais, Laurin Braun.
Skellefteå AIK: Tim Heed 2, Erik Forssell, Andrew Calof, Jimmie Ericsson.
Publik: 4554.
Djurgården–Lukko
1–2
(0–1, 1–0, 0–1)
Djurgården: Linus Hultström. Lukko: Sami Lähteenmäki, Ilkka Mikkola.
Publik: 978.
Blues–HV71
3–1
(2–0, 1–1, 0–0)
Blues: Jari Sailio, Eero Somervuori, Kim Hirschovits. HV71: Simon Önerud.
Publik: 3 045.
Litvinov, Tjeckien–Frölunda
2–1
(0–0, 1–0, 1–1)
Litvinov, Tjeckien: Karel Kubat, Robin Hanzl.
Frölunda: Andreas Johnson.
Publik: 1 125.
Tappara–Luleå
2–1
(1–0, 0–0, 1–1)
Tappara: Otto Rauhala, Jani Lajunen. Luleå:
Christopher Mastomäki.
Publik: 3 903.
Liberec–Davos
3–5
(1–3, 1–1, 1–1)
Liberec: Branko Radivojevic 2, Michal Repik.
Davos: Andres Ambühl 2, Dario Simion, Dino
Wieser, Marcus Paulsson.
Publik: 7 148.
Sparta Prag–Kärpät
4–2
(0–1, 2–0, 2–1)
Sparta Prag: Daniel Pribyl, Michal Cajkovsky,
Lukas Cingel, Jaroslav Hlinka. Kärpät: Markus
Nutivaara, Jani Hakanpää.

I inledningen av den sista peri-

Hockeyallsvenskan
Västerås–Oskarshamn
2–3
Vita Hästen–AIK
2–3
Första perioden: 0–1 (2.38) Fredrik Hynning
(Nicklas Heinerö, Emil Lundberg), 0–2 (3.39)
Andreas Hjelm (Christian Sandberg).
Andra perioden: 1–2 (18.48) Joachim Nermark (Marcus Eriksson).
Tredje perioden: 2–2 (6.47) Tobias Liljendahl.
Fjärde perioden: 2–3 (4.59) Emil Lundberg.
AIK
18 12 1 5 68– 47 38
Västerås
20 11 4 5 58– 47 38
Oskarshamn
20 10 5 5 49– 51 36
Tingsryd
17 8 5 4 43– 35 33
Bik Karlskoga 19 8 4 7 68– 60 31
Pantern
19 9 2 8 40– 39 30
Almtuna
19 7 5 7 49– 51 28
Vita Hästen
19 6 7 6 48– 45 26
Mora
20 6 4 10 46– 48 25
Asplöven
19 5 6 8 51– 58 25
Leksand
19 6 4 9 45– 54 23
Timrå
19 6 3 10 41– 51 23
Björklöven
18 7 1 10 42– 46 22
Sundsvall
20 4 5 11 41– 57 21
Hockeyettan Östra
Södertälje–Huddinge
Södertälje
13 13 0 0
Hudiksvall
12 7 2 3
Visby-Roma
12 7 2 3
Huddinge
13 7 2 4
Haninge
12 4 6 2
Åker/Strängnäs 12 5 2 5
Vallentuna
12 4 3 5
Hammarby
12 4 2 6
Wings HC
12 4 1 7
Väsby
12 3 2 7
Sollentuna
12 3 1 8
Tierp
12 0 1 11
Division 2 östra B
Hanviken–Mälarh/Bredäng
Linden–Gnesta
Nynäshamn–Trångsund
Tumba
9 8 1 0
Hanviken
10 6 2 2
Gnesta
10 6 1 3
Trångsund
10 6 0 4
Södertälje AIF
9 4 0 5
Linden
10 3 0 7
Mälarh/Bredäng 10 2 1 7
Nynäshamn
10 1 1 8
NHL
Vancouver–Philadelphia
Chicago–Los Angeles
Toronto–Dallas

2–0
74– 21
55– 34
54– 33
53– 30
46– 41
47– 43
35– 46
37– 48
42– 56
30– 40
31– 49
21– 84

39
25
25
24
20
18
16
14
13
12
11
2

3–4
4–7
2–6
49– 21
46– 30
45– 29
44– 35
44– 44
32– 55
27– 49
29– 53

25
22
19
18
12
9
7
5

4–1
4–2
4–1

Tennis
PARIS
ATPdubbel, första omgången: Robert Lindstedt, Sverige/Dominic Inglot, Storbritannien–
Rafael Nadal, Spanien/Leander Paes, Indien,
6–3, 6–4.

Volleyboll
Elitserien herrar
Habo–Hylte/Halmstad
Hylte/Halmstad 6 5 0 1
Falkenberg
5 4 0 1

■■ Fotboll  Helgen den 6–7
november spelas distriktcupernas gruppspel i Kumla
för 16-åriga
pojkar och
flickor. I Sörmlands pojklag representerar Axel Frank
och Fahad Nur
Nyköpings BIS.
Signe Dirke.
På flicksidan
är Signe Dirke,
Ebba Tengroth-Landqvist
och Hanna Friberg uttagna
från IFK Nyköping. Sörmland möter Örebro och Östergötland. Gruppsegraren
går direkt till slutspelet som
avgörs den 15–17 januari.
Tvåorna spelar kval i december, där segrarna går vidare
till slutspelet.

1–3
17– 5 16
13– 6 11

Ekstrand, Jesse Narva och en
styrning av Elmeri Kotro var
ordningen återställd igen.
ulrika.cummings@sn.se 0155-767 47

5
5
4
4
5
5
4
5

3
3
3
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
1
2
3
4
3
5

9–
9–
10–
9–
9–
5–
4–
3–

6
9
6
8
11
12
10
15

9
9
8
7
6
3
3
0

Sena resultat hittar du på
www.sn.se/sport/spelresultat

försvar är bästa anfall
Gripen VS
stortorparna if
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Holsters drömträff kan prisas
Fotboll Förra året skog
Fredrik Holster till mot förra
laget Sundsvall. På sensommaren i år slog Nyköpingsspelaren i Assyriska
till med en ännu snyggare
volleyträff från långt håll.

Nu har det senare målet, som

kom mot numera allsvenska
Östersund den 1 augusti och
betydde viktiga 2–0, nominerats som ett av de tio snyggaste
2015 i svensk elitfotboll.
Det pågår en omröstning på
fotbollskanalen.se där de tre
som har fått flest röster nomineras till fotbollsgalan, där årets
mål röstas fram av tittarna.
– Det är sjukt kul att vara
nominerad. Det är faktiskt
skönt att få ett bevis på att andra
tycker att något som man har
gjort på fotbollsplanen är riktigt snyggt, säger Holster.
Och man kan knappast kalla
det en slump. Målet mot Sundsvall året innan kom från vänsterkanten och det mot Östersunds när bollen mera centralt
i planen kom emot Fredrik och
studsade upp.
– En jävla kanon! Det blev

sjukt snyggt eftersom det var en
volley på 35 meter, säger Holster
spontant.

De tio målen som är
nominerade

Bollen hade fullt tryck även när

den kom fram till målramen
och med den höga bågen var
den helt otagbar.
– Det är en otrolig känsla att
få en sådan träff. Det händer
inte...mera än någon gång per
år, skrattar Holster.
Han minns forfarande bollträffen – i detalj.
– Det är en sådan där gång
som man inte känner att bollen
vidrörs. Benen gör allt jobb, det
är en sådan jäkla känsla.
Borde ni spelare inte nöta långskott ännu mera på träning med
tanke på utdelningen på de här
två drömträffarna?

– Visst, man kan alltid lägga
mera tid och prioritera att
skjuta på träning. Men det är
svårt att sätta i system att träna
en hel massa långskott. Målvakterna på den här nivån är bättre
och bättre. Det blir viktigare att
nöta moment som har högre
procentuell utdelning – som
inlägg.
Känns det inte som att konkur-

Fredrik Holster har för vana att få drömträffar mot lag som sedan avancerar till allsvenskan...

rensen om ”årets snyggaste
mål” är extra hård i år?

– Jo! Det finns en massa mål
som är sjuka träffar, många jättesnygga, säger Holster.
Är Gustaf Nilssons cykelspark
mot Halmstad favorit?

– Det är absolut snyggt i alla
fall och Falkenberg hade ju ett
till...
Fyra i superettan får ni vara
nöjda med va?

– Absolut, det var bra säsong.
Det var inte så mycket att göra

Foto: K-G Z Fougstedt

åt Sirius på tredjeplatsen efter
deras grymma hemmasvit.
Och så var ni ju ett par pinnhål före Syrianska...
– ...fy fasen ja, det är första
målet före säsongsstart.
Hur är ditt kontraktsläge?

■■ Stefan Rodevåg (Falkenberg
mot Häckenj).
■■ Gustaf Nilsson (Falkenberg
mot Åtvidaberg).
■■ Ronny Sabo (J-Södra mot Frej).
■■ Patrik Ingelsten (Gais mot BP).
■■ Omar Eddahri (AFC United
mot BP).
■■ Simon Skrabb (Åtvidaberg
mot Gefle).
■■ Pauline Hammarlund (Piteå
mot Örebro).
■■ Gaelle Enganamouit Eskilstuna United mot Hammarby).
■■ Nahir Besara (Hammarby mot
Djurgården).
■■ Fredrik Holster (Assyriska mot
Östersund).
■■ Länk till, Holsters mål: kolla in
sn.se/sport!

– Det går ut i november. Vi får
se hur det blir nästa år. Jag har
gjort mitt, en bra säsong. Men
att bli kvar i Assyriska är helt
klart ett alternativ.
Tomas Larsson

tomas.larsson@sn.se 0155-767 48

Ödesmatch för
Mourinho
■■ Fotboll Båda leder
lag som vacklar i Champions League – men pilarna
pekar i olika riktningar
för Arsène Wenger och
José Mourinho.
Arsenals manager njuter av en stigande formkurva medan Chelseatränaren slåss för sitt
jobb i ödesmatchen mot
Dynamo Kiev.
Det råder ingen tvekan om vilket lag som
står inför den tuffaste fotbollsmässiga utmaningen
i onsdagens Champions
League-omgång.
Arsenal vann visserligen senast mot Bayern
München men det är en
sak att tämja det tyska
storlaget på hemmaplan
och en annan att ta poäng
på Allianz Arena.
Då ser det betydligt
enklare ut för Chelsea,
som tar emot Dynamo
Kiev på Stamford Bridge.
TT

Tänderna
ett problem
för spelare

■■ Fotboll De tjänar
mycket pengar, men verkar inte lägga dem på
att betala tandläkarräkningar. Närmare 40 procent av de professionella
fotbollsspelarna i Storbritannien har problem med
karies, visar en ny studie.
Därmed är deras tandhälsa sämre än hos andra
britter i samma ålder.
I vissa fall är problemen
så allvarliga att prestationen på planen påverkas.
Nära hälften av spelarna
i studien, som publiceras
i British Journal of Sports
Medicine, uppger att
tandhälsan oroar dem och
en femtedel att det påverkar livskvaliteten.
– De flesta verkar medvetna om problemen, men
av olika anledningar väljer de att inte söka vård,
säger forskaren Ian Needleman, som är ansvarig för
studien. TT

Jobb
Platsannonser från ett 40-tal dagstidningar.

Nyköpings kommun söker

Biträdande
rektor.
Vi söker en biträdande rektor till
Nyköpings gymnasium Tessin.
Läs mer på www.nykoping.se

Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköpings kommun.
Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Lär
med lust

för dig mellan 18-100
Vi erbjuder kurser i:
• Läderhantverk
• Natur & ekologi
• Samhälle & historia
• Friskvård & psykologi
• Skrivande på distans
• Gymnasieförberedande
studier

Ansök före 3 decj
Antagning fram till
kursstart i mån
av plats

Nyköpings Folkhögskola
www.nykoping.fhsk.se

Fontänhuset Nyköping är en del av Fountain House
organisationen, en världsomspännande social och
arbetsinriktad samt medlemsburen rehabiliteringsmodell
för människor med psykisk ohälsa.

Fontänhuset i Nyköping söker

handledare

till administrationsenhet på heltid
Kvalifikationer: Vi vill att du har en socionomutbildning eller likvärdig kompetens.
Upplysningar: Verksamhetschef Harrieth Ekroth, 0721 70 81 31, 0155-26 81 40,
e-post: harriet@fontan.se
Styrelseordförande Mikael Malm, 0767 61 58 31, e-post: mikael.malm@skl.se
Tillträdestid: Snarast efter överenskommelse.
Ansökan: Sista ansökningsdag 2015-11-25
Ansökan med styrkt meritförteckning och referenser ställs till;
Stiftelsen Fontänhuset Nyköping, Harrieth Ekroth, Lilla Strömgatan 3,
611 34 Nyköping
Vi tar även emot ansökan via e-post: harriet@fontan.se
För vidare info se vår hemsida www.fontan.se eller www.sverigesfontanhus.se

BRAVIDA VS NYKÖPING UTÖKAR!
Vi växer så det knakar och söker nu erfarna

VS MONTÖRER
Ansök redan idag på vår hemsida bravida.se/jobb
eller kontakta Jan Eriksson 0155-256 910
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Jobb

MOTOR

Djur & Tillbehör

Köp & Sälj

Säljes

Bil

Köpes

Platsannonser från ett 40-tal dagstidningar.

Allt i bilväg köpes
Ikea Skinnsoffa

MG Redovisning söker

Redovisningskonsult
Söker dig med 2-5 års arbetslivserfarenhet från redovisningsbyrå. Du är engagerad, självständig, positiv och har god
hand med kunder
Du kommer att ansvara för kunduppdrag med löpande
bokföring, moms- och arbetsgivardeklarationer, löner,
bokslut, inkomstdeklarationer och årsredovisningar.
Heltid/deltid efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan
senast den 30 november till
joakim@mg-redovisning.se

På lokus.se hittar du fler annonser.

Academicum söker lärare i
svenska/svenska som andraspråk
för att undervisa akademiker.

För mer info www.academicum.se
eller kontakta
mikael.persson@academicum.se

Har undulatungar till försäljning, en hane och en hona,
är syskon och ska säljas
tsm. Säljs till en person som
har en bur med lagliga mått.
Pris 400:-. Mail:
isabell-johansson@live.se

PRYLAR
Auktioner & Loppis
Köpes

Auktioner
i Stallarholmen. Auktionsgods mottages, hämtas.
köpes. Även dödsbon.
Tel 0152-210 70

Biltillbehör
Säljes

4 st dubbdäck

Språklärare sökes

Undulatungar

Dubbdäck Nokian
Hakkepelitta 5 Hakkepelitta 5 dubbdäck till Subaru
Forester på original Lm-fälg
215/65 R16, körda 2 säsonger. Kanonskick 3000 kr.
070-886 97 54.

Vitrinskåp

Hobby & Fritid
Köpes

Vykort köpes

3 sektioner. Höjd 1,85 bredd
3,0m. Teakfaner, 300:-,
070-5204968

Skrivna/oskrivna. Även
vissa böcker, äldre fotografier, frimärken, serietidningar.
072-8701136

Säljes

Mönsterdjup 9 mm. 185/70
R14. Pris 700:- Tel 0729135187

Takräcke
Takräcke i aluminium
passande till Subaru med
takrails. Ej använda, 1600:-,
070-591 96 39.

Garageport

Dubbdäck
4 st Gislaved Nordfrost
215x65x16 på plåtfälgar
och navkapslar passande
nyare Volvo. 2 st halvbra, 2
st lite sämre, 500:-,
072-2151046

Säljes

16” 185 55 16 till Suzuki.
Fälgar Advanti Racing. Däck
Nokia Nordman. Bra pris.
Tel 070-799 44 88.

Barnsjuksköterska

Ny kvar i kartong, säljer på
grund av sjukdom. Nypris
4 500 kr, nu 3 000 kr.
Tel: 070-064 82 85.

Gul bäddsoffa+ grön fåtölj
i mkt bra skick. Kan säljas
separat, 1350:-.
070-549 99 25.
Webbnr: 7323886

Allt är av Intresse oavsett
Skick Märke & Miltal. Från
årsmodell 02-2015. Hämtas
i hela Länet Betalning sker
som ni Önskar. MVH Rickard Florin.
Ring 070-812 04 86.

Bondsågat virke

Duschdörrar
Duschdörrar ouppackade.
Skagen, raka, klarglas,
80X90. Går att fälla inåt.
Nypris 6450 kr. Nu 2500 kr
eller bud, 073-735 12 92.

3-sits soffa och två fåtöljer
i mörkblått mjukt äkta
skinn, säljes tillsammans
med matchande soffbord.
4.500:-, 070-5574071
Webbnr: 7323328

Vinterhjul

Säljes

Spis

Adventsljusstake

Bätte begagnad spis (häll)
ej induktion med 3 plåtar,
500:-, 073-7656346

Ljusstake Fantasi av Erik
Höglund. Den större modellen som bilden.
0155-255254
Webbnr: 7322964

Grovplåtslagare och Maskinoperatörer

Gamla reklamskyltar
Indesit kyl och frys

Vard 10-18
Lörd 10-14
Bergshammar 0155-580 14

För dig som behöver studera
gymnasieförberedande

Läs baskursen

Baskursen är en del av allmän
kurs. Vi läser tematiskt och
dessutom svenska, engelska
och matematik.

Ansök före 3 december
Nyköpings Folkhögskola
www.nykoping.fhsk.se

MAZDA6
– UTMANAR PÅ ALLA SÄTT

RABA
23.400TKT
AUTOMA R
T
AWD

JUST NU: AWD MED AUT.
FRÅN 279 900:(ORD. PRIS 303 300:-)

För dig som behöver studera gymnasieförberedande

Läs baskursen

Lär mer om erbj.
på mazda.se

Antagning fram till kursstart i mån av plats

183X60, rostfri, A klass,
som ny. Avhämtning Nyköping eft.ök. 900:-,
073-9653239

Övrigt
Musikinstrument
Skänkes

www.aabil.se, Hemgårdsvägen 6
Nyköping, 0155-28 40 00
Må–to 10–18, fr 10–17, lö 10–13

Nyköpings Folkhögskola www.nykoping.fhsk.se

Permobil med 2 Nya batterier 12 Volt. 45 Amp.
Finns i Trosa, 13500:-.
070-555 27 55.

JUST NU: AWD MED AUT. FRÅN 279 900:ORD. PRIS 303 300:-)
Läs mer om erbjudandet på mazda.se

BOSTAD
Fritidshus
Uthyres

Möblerad stuga
med året runt standard
uthyres omgående i
Oxelösund, 50 kvm, 0703684151.

Köpes

Fiskeprylar, knivar
Spö, rullar, drag, napp och
nytt, sameknivar, jaktknivar
köpes. Hämtas omgående,
073-7302257

Hyresrätt
Uthyres

Sjöutsikt Julita
Ljus o trevlig 2 rok, 73 kvm
ledig Nybble 3:1. Hyra
5473:-. Ring Karin
070-739 54 98.

Piano bortskänkes
Ostämt piano bortskänkes
mot avhämtning.
070-9513087

Möbler & Inredning
Furusäng

Se fullständiga villkor på mazda.se. Priserbjudandet gäller t.o.m. 2015-12-31.

Söker gamla emalj, plåtskyltar, godis, bensin, kaffe,
o liknande typ lanthandel,
bensinmack, 1910-60-tal.
070-733 27 81.

Webbnr: 7323323

Säljes

Baskursen är en del av allmän kurs. Vi läser tematiskt
och dessutom svenska, engelska och matematik

Ansök före 3 december

Permobil Calypso

Övrigt
Säljes

Ansökan skickas via e-post till:
kjell@larssonkjellberg.se
rickard@larssonkjellberg.se
Sista ansökningsdag:
16 november 2015
Frågor:
Kjell Hallqvist, Grovplåtslagare,
0155-29 29 93.
Rickard Stenholm, Maskinoperatör,
0155-29 29 97.

Allt är av Intresse oavsett
Skick Märke & Miltal. Från
årsmodell 02-2015. Hämtas
i hela Länet Betalning sker
som ni Önskar. MVH Rickard Florin.
Ring 070-812 04 86.

Övriga Fordon

Friktionsdäck på fälg Nokian
Hakkapelitta 8, 195/65-15,
ca 7 mm kvar. Hjulen med
fälgsida, bultmönster 5/110,
2.500:-, 070-1686552

– ev kredit löses eller billigare bil
och pengar emellan.
Välkommen till en bra affär!

Bil köpes

Möbler & Inredning

Röjt på
vinden?
Sälj dina
prylar
i tidningen
och på
webben.

BILAR
PES
KÖ
kontant direkt

Köper allt inom Bilar. Fr 002015 De blir en Smidig
& Säker Affär på plats.
Mvh Jimmy Larsson,
076-899 32 77.

Köpes

Dagavdelningen på Vrinnevisjukhuset

AB Larsson & Kjellberg är i ett skede där vi behöver
förstärka vår personalstyrka på svets- och plåtverkstaden
samt i vår nya maskinverkstad.
Till svetsverkstaden söker vi grovplåtslagare som har flera
års erfarenhet inom området. Du ska kunna läsa ritningar.
Till maskinverkstaden söker vi operatörer som har flera
års dokumenterad erfarenhet av styrda svarvar och/eller
fräsar. Styrsystem Fagor, Fanuc eller Heidenhain.
Vill du veta mer om Larsson & Kjellberg gå in på:
www.larssonkjellberg.se

Köper allt inom Bilar. Fr 002015 De blir en Smidig
& Säker. Affär på plats.
Mvh Jimmy Larsson,
076-899 32 77.

Bil köpes

Kök, Bad & Tvätt

Nya dubbdäck

Bäddsoffa Fåtölj

Fina skinnmöbler

Snygg unisexcykel

Köper din Bil idag

Köper din Bil Idag

Ett parti bondsågat virke i
prima skick. 2 tum 4- 2 tum
8 långa längder. Säljes till
högstbjudande. Lörd. 7/11
kl 12. Norra Västermo.
070-330 37 49.

Cykel

Dubbdäck

Garageport vit. Motorstyrd.
Mått 2.10 x 2.40. Använd
1.5 år. Mycket fräsch,
073-735 12 92.

Säljes

Läs mer på
www.regionostergotland.se/jobb

Ring för snabb hämtning.
Allt av intresse.
Även järnskrot hämtas.
Tänk på naturen.
Tel 070-592 07 15.

Hus & Trädgård

Dubbdäck

www.academicum.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 november 2015.

- Skrotbilar -

Webbnr: 7324212

175/65. Passar bla till Opel
Astra. Körda 2 vintrar. Pris
1000:-. 070-6090999

4st dubbdäck utan fälg.
Michelin Dim 205/55/R16.
Rest. mönsterdjup 7-8mm.
072-928 50 30.

Vi behöver förstärka vårt team med fler kompetenta
medarbetare - är du en av dem?

Brun tre sittsoffa som ny,
2.500:-, 070-9513087

äv. Dieselbil, fr. 98-2015
oavsett modell, låg- el. högmil, små def. utgör ej hinder.
Hämtas omg.
Tel. 076-9270286

90x200. Passar barn och
ungdom, 500:Tel. 073-6305348

Uthyres Nyköping
Silver o guld
framförallt mynt men även
smycken, bestick, medaljer,
klockor plus annat, frimärken samt vykortsamlingar är
också av intresse Köpmangatan 23 eller slå en signal,
016-13 54 87.

till ickerökare. Centralt
väster, 130 kvm i kulturhus
1700-tal. Toppstandard,
parkeringsplats med värme,
månadshyra 11500:-. Tillträde 1/2-2016. Skicka svar
till:kundservice@sn.se eller
SN, 61179 Nyköping. Märk
svaret ACJ3335. Vi skickar
svaret till kund.
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peugeot.se

AUTOMAT PÅ KÖPET

Vad har hänt Lio?
Burma choklad 1 år. Mycket
tillgiven, chippad. Försvann från Sothönsvägen,
Rosenkälla 28/10. Ring
0155-218296. Tacksam för
alla tips!

GÄLLER ALLA 308 5D OCH 308 SW

För dig som behöver studera
gymnasieförberedande

Läs baskursen

Baskursen är en del av allmän
kurs. Vi läser tematiskt och
dessutom svenska, engelska
och matematik.

Ansök före 3 december
Nyköpings Folkhögskola
www.nykoping.fhsk.se

Lär
med lust

4MATIC på köpet!
4MATICpåpåköpet!
köpet!
4MATIC

Nyköpings Folkhögskola
www.nykoping.fhsk.se

ACTIVE PureTech 130 automat
184.900 kr
KOSTNAD/MÅN 1.496 kr*
KAMPANJPRIS

Välkommen in! mercedes-benz.se/erbjudanden
Vinterpaket
endast 9.900 kr.
Motor- och kupévärmare samt uppvärmbar vindrutespolare.
4MATIC fyrhjulsdrift
0 kr.

4MATIC fyrhjulsdrift
Vinterpaket

Vi erbjuder kurser i:
• Läderhantverk
• Natur & ekologi
• Samhälle & historia
• Friskvård & psykologi
• Skrivande på distans
• Gymnasieförberedande
studier
Antagning fram till
kursstart i mån
av plats

PEUGEOT 308 5D

Med vår permanenta fyrhjulsdrift tar du dig fram på alla typer av väglag. Nu bjuder vi på
4MATIC när du köper en ny Mercedes-Benz med automatlåda. Hos oss hittar du fler erbjudanden
som gör vintern roligare att ta sig igenom. Välkommen in! mercedes-benz.se/erbjudanden
Med vår permanenta fyrhjulsdrift tar du dig fram på alla typer av väglag.
Med vår permanenta fyrhjulsdrift tar du dig fram på alla typer av väglag. Nu bjuder vi på
Nu bjuder
påen4MATIC
när du med
köper
en ny Mercedes-Benz
med automatlåda.
4MATIC
när du vi
köper
ny Mercedes-Benz
automatlåda.
Hos oss hittar du fler erbjudanden
som
gör
vintern
roligare
ta sig
igenom. Välkommen
mercedes-benz.se/erbjudanden
Hos
oss
hittar
duatt
fler
erbjudanden
som
vintern roligare att ta sig igenom.
4MATIC
fyrhjulsdrift
0 kr.in!gör

för dig mellan 18-100

Ansök före 3 decj

Prisexempel

0 kr.

endast 9.900 kr.

Motor- och kupévärmare samt uppvärmbar vindrutespolare.
Vinterpaket
endast 9.900 kr.

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 2015. Automat på köpet, värde 15.000 kr. Ord. pris: 214.900 kr. Peugeots nybilsgaranti
inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först inträffar. Bränsleförbrukning blandad körning
4,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2 114 g/km. *Förmånlig finansiering genom Peugeot Finans. Grundar sig på 30%
kontantbetalning, 48% i restvärde samt 3,99% ränta. Löptid 36 månader. Effektiv ränta: 4,89%.Vi reserverar oss
för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Motor- och kupévärmare samt uppvärmbar
vindrutespolare.

PEUGEOT 308 SW
Erbjudandet gäller vid ordertecknande av en ny mercedes-benz.se/4MATIC under perioden 1 sep–30 nov 2015.
Gäller ej GLC & V-Klass och enbart under förutsättning att man beställer automatlåda till ordinarie pris. Bränsledeklaration blandad körning enl.
EU-norm: C-Klass Kombi 4,3-7,8 l/100 km, CO2 114-182 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.
Erbjudandet gäller vid ordertecknande av en ny mercedes-benz.se/4MATIC under perioden 1 sep–30 nov 2015.
Ringvägen
58, Nyköping
• 0155-44
31 00
Gäller ej GLC & V-Klass och enbart under förutsättning att man beställer
automatlåda till ordinarie
pris. Bränsledeklaration
blandad körning
enl.
Euro 6.Mån-fre
Bilen på bilden
är extrautrustad.
EU-norm: C-Klass Kombi 4,3-7,8 l/100 km, CO22 114-182 g/km. Miljöklass
Öppet:
9-18,
lör 10-14

Förmåner För
prenumeranter

Klubb Livsform

arja Saijonmaa

Som medlem i SNs Klubb Livsform får du den kunskap, de
redskap och den inspiration du behöver för att må så bra
som möjligt!
Ordinarie pris: 3 mån 350:-, 6 mån 450:-, 12 mån 690:-

I februari började Oxelösund ingå i Finskt
Förvaltningsområde, detta firas med en Finsk kulturvecka
7 – 14 november 2015. Invigningen sker på Koordinaten
och avslutas med en stor konsert med den finska musikdrottningen Arja Saijonmaa tillsammans med musiker.

Må så bra som möjligt.

med pLuS: 25% rabatt.

Logga in på PLUS för mer information

Ringvägen 58, Nyköping • 0155-764 40 • Mån-fre 9-18, lör 10-14

www.bilcenter.com

www.stenbergsbil.com

aKtueLLa
erBJuDanDen

Lörd 7 nov kl 15, St Botvids Kyrka Oxelösund.

med pLuS: 165:-/p. Ord 190:-/p. Spara 25:-.

Grottmannen med robert Samuelsson
Lördag 20 nov kl 19.30, Nyköping Teater

Grottmannen är en varm, pricksäker och hysteriskt rolig enmans-show
om olikheterna mellan män och kvinnor.

med pLuS: 270:-/p. Ord 290:-. Spara 20:Logga in på PLUS för mer information

the Finnmark Story om Dan
anderssons liv och leverne.

Fred 13 nov kl 19-22, IOGT Godtemplargården
Musik-quiz med priser! Alkoholfri servering och snacks.

med pLuS: 70:-/p. Ord 100:-/p. Spara 30:Logga in på PLUS för mer information

annie – en musikal med nYmOS.
Lördag 7 nov kl 19.30, Culturum Nyköping

SN PLUS har nu glädjen att kunna erbjuda en specialföreställning av musikalen Annie med NYMOS endast för SN:s
läsare lörd 7 nov kl 19.30. Först till kvarn. Biljetter säljes på:
SN-kontoret, Fruängsgatan 4 A i Nyköping.

med pLuS: 220:-/p. Ord 320:-/p. Spara 100:-/p.
Logga in på PLUS för mer information

Härlitg!a
hös
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NYKÖPINGS BINGO
Folkets Park, Träffen

Ö

Öknaskolan
Lördag 7 nov
kl. 10 - 14

(lokal Hjorten)

Bisspelet 10.000:inom 59 drag
Fotbollsjacken 23.000:inom 55 drag
www.bissarna.se

ppet Hus

Gymnasievalet för dig som gillar djur,
natur och teknik! Du kan plugga jakt,
djur, trädgård, häst, lantbruk och
naturvetenskap! Kom och träffa elever,
lärare, syv och rektor!

Välkommen!
www.oknaskolan.se

Fyll luckorna från gymnasiet

Läs allmän kurs
Nyköpings Folkhögskola
www.nykoping.fhsk.se

För dig som behöver studera
gymnasieförberedande

Nyköping Teater
20 November 19.30
Biljetter Nyköpingsguiden
& Turistbyrån

Baskursen är en del av allmän
kurs. Vi läser tematiskt och
dessutom svenska, engelska
och matematik.

Ansök före 3 december
Nyköpings Folkhögskola
www.nykoping.fhsk.se

Program 4–5 nov
Crimson Peak

Pan

The Intern

Äventyr, Hugh Jackman
Komedi, Robert De Niro
18.15
(11 år) On 13.30, 18.15
(Btill)
Paranormal Activity To 18.15

The Martian

Dimension - 3D:

Everest

Dramathriller
21.15

Antagning fram till
kursstart i mån av plats

Nyköping

Läs mer och köp biljetter på sf.se eller i appen

Skräck av G Del Toro
21.15
(15 år) 5: The Ghost

Ansök före
3 december

på Culturum i Nyköping

Läs baskursen

BIOSTADEN
Sörmlands Naturbruk
En del av Landstinget Sörmland

Musikalen

Torsdag 5 november
kl 18.45

Sci-Fi action, Matt Damon
Skräck av Gregory Plotkin 17.30
(11 år)
(15 år)
(11 år) 20.45

Kommande filmer

Spectre

LasseMajas
detektivbyrå
– Stella Nostra

En underbar jävla jul
Action, Daniel Craig
13 Nov
On 14.00, 17.30, 20.45
To 17.30, 20.45
(11 år) Komedi av Helena BergFamiljeäventyr
ström m Robert Gustafsson
On 13.30
(Btill) Så ock på Jorden
Drama av Kay Pollak
The Hunger Games:
Maze Runner:
18.15
(11 år) Mockingjay del 2
The Scorch Trials
18 Nov
Sci-Fi action av Wes Ball
Taikon Dokumentär
21.15
(15 år) On 13.30
(Btill) Sci-Fi äventyr, J Lawrence

0
14 nov kl 19.3 17.00
,
13
,
12
,
11
,
7
l
: 4, 6,
, 15 nov k
Föreställningsdatum
l 15:00 och 8
k
v
o
n
14
,
7
:
Matine
Pris inkl serviceavgift:

Upp till 10 år 60 kr • 11-20 år 170 kr • Vuxna 320 kr • SN PLUS 260 kr • ICA 260 kr

Köp biljetter på: www.culturum.com, Culturum, Rosvalla, Turistbyrån, Koordinaten, ICA
(längst ner på alla sidor)

ANNIE: Book by THOMAS MEEHAN. Music by CHARLES STROUSE. Lyrics by MARTIN CHARNIN.

Original production directed by Martin Charnin. Originally produced by Irwin Meyer, Stephen R. Friedman, Lewis Allen, Alvin Nederlander Associates Inc.,
The John F. Kennedy Center for Performing Arts, Icaros Productions. Based on ”Little Orphan Annie”® by permisson of the Tribune Media services Inc.
This amateur production is presented by arrangement with JOSEF WEINBERGER LTD. on behalf of MUSIC THEATRE INTERNATIONAL of NEW YORK.

hälsar välkommen till

SÖRMLANDSSALONGEN 2015

Höstkampanj!
Höstkampanj!

Brenderup
Brenderup
släpkärror
släpkärror

LH1509
LH1509

Bioprogrammet finns även på sn.se

med
mednätgrindar
nätgrindar

Vernissage lördag 7 november
Landshövding Liselott Hagberg inviger
utställningen kl 13.00

NYKÖPING
NYKÖPING
– Gasverksvägen
– Gasverksvägen
9 9
TelTel
010-556
010-556
2525
5050
www.lantmannenmaskin.se
www.lantmannenmaskin.se

ESKILSTUNA KONSTMUSEUM
Portgatan 2, Munktellstaden, Eskilstuna. 016-710 13 69
Öppet: tisdag–fredag kl 11–16, lördag–söndag 12–16

Välgjorda arbeten utföres!

MACE SPEAKERS PRESENTERAR

För snabb service
Utnyttja
Rut/Rot-avdraget!

KUNSKAPSSEMINARIER FÖR DIG OCH HELA ARBETSGRUPPEN

015526 94 36

Jönåkers Golfklubb
Kallar till Budgetårsmöte,
tisdagen den 24 november
kl 18.30 i Olrog-salen på
Culturum. Dagordning samt
övriga möteshandlingar
finns att tillgå på klubbens
kansli en vecka innan mötet.

20 NOV LISEBERGSTEATERN GÖTEBORG
26 NOV OSCARSTEATERN STOCKHOLM
4 DEC SLAGTHUSET MALMÖ

13 NOV GRAND HÔTEL STOCKHOLM
18 NOV CLARION HOTEL POST GÖTEBORG

9 DEC BERNS STOCKHOLM

MAGDALENA GERGER* | MALOU VON SIVERS | ANDERS BORG
HANS ROSLING* | LARS-JOHAN JARNHEIMER*** | LOTTIE KNUTSON
MICAEL DAHLEN | SUSANNE EHNBÅGE | ELAINE EKSVÄRD

ELAINE EKSVÄRD | MORGAN ALLING | MÅRTEN ANDERSSON
MICAEL DAHLEN | PG WETTSJÖ | ANNIKA MALMBERG

PRO Brandkärr

Nyköpings Folkhögskola
www.nykoping.fhsk.se

ARRANGÖR

99%
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER
WWW.MACESPEAKERS.SE • 08-22 20 10

PARTNERS
O GE N V
Ä
SK

N

Läs allmän kurs

BOKA IDAG!
..............

Fyll luckorna från gymnasiet

HANS ROSLING* | ROBERT GUSTAFFSON | JOHAN RHEBORG*
MAGDALENA FORSBERG | ÖZZ NÜJEN** | RENATA CHLUMSKA
MIA TÖRNBLOM** | GÖRAN ADLÉN | PETER MAGNUSSON

VI
-

Dans på Hjorten, Träffen,
Nyköping. Fredag 6/11 kl.
13.00-16.00 spelar ingez
upp till dans. PRO och SPF
välkomna. Ta gärna med en
vän. Medlemskontroll. Kaffe
och macka finns att köpa.
Lotterier.
Välkomna till en trevlig eftermiddag.
Danskommittén.

2 0 15

NÖJ

DA D
E

LTAG
INFORMATION
ARE
Det ingår för-och eftermiddagskaffe, tilltugg, förfriskningar,
överraskningar, utlottning av fina priser, mingel, Champagne, DJ
och saxofonist. På Inspirationsdagarna och Ledarskapsdagarna
ingår också frukost, lunch och sångerska. Välkomna till en
utbildningsshow utöver det vanliga!
* Endast Stockholm ** Endast Göteborg & Malmö *** Endast Göteborg
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DALSJÖ, GNESTA Hästgård i Sörmland

Ridbana

BRANDHOLMEN 5 rok, 150 kvm

Fantastisk natur

Havsutsikt från alla våningsplan

Livskvalité

3 sovrum och en svit

PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 116 kvm. EP 63 kWh/m²/år. VISAS To 5/11 17.00-17.30. Sö 8/11 13.00-13.30.
Spinnakergatan 18. MÄKLARE Jenny Sjöberg 0155-20 95 79.

SMS:A 111307 TILL 71122

PRIS 3 300 000 kr/bud. VISAS Sö 15/11 12.00-13.00. Torsåker Dalsjö Idinge 1. NYKÖPING Emma Winblad von Walter
0155 20 95 85.

VARUDEKLARERAT*

OPPEBY 5 rok, 103 + 58 kvm

Öppen spis

VARUDEKLARERAT*

Garage

SMS:A 110952 TILL 71122

Nybyggt stall och boninghus

SMS:A 110591 TILL 71122

VILLOR

SMS:A 111300 TILL 71122

GÅRDAR

OXELÖSUND MASTVÄGSOMRÅDET 4 rok, 95 + 15 kvm

Fiber

Fint renoverad

PRIS 2 050 000 kr/bud. TOMT 880 kvm Tomtarea 880 m² (friköpt).. EP 158 kWh/m²/år. VISAS Sö 8/11 13.45-14.30.
Ti 10/11 16.30-17.00. Granvägen 17. MÄKLARE Andreas Stiglund 0155 20 95 82.

Garage

Närhet till bad och förskola/skola

PRIS 1 250 000 kr/bud. TOMT 362 kvm. EP 181 kWh/m²/år. VISAS Lö 7/11 12.45-13.20, öppen visning. Må 9/11,
ring för tidsbokning. Styrbordsvägen 5. MÄKLARE Jenny Sjöberg 0155-20 95 79.

SMS:A 109768 TILL 71122

BOSTADSRÄTTER

OPPEBY 3 rok, 66,5 kvm, vån 1

Helrenoverad

Endast en halvtrappa upp

Balkong i sydväst

SMS:A 111141 TILL 71122

SMS:A 111192 TILL 71122

PRIS 825 000 kr/bud. AVGIFT 3 676 kr/månad. EP 149 kWh/m²/år. VISAS Må 9/11 16.30-17.00. Ti 10/11
17.30-18.00. Regeringsvägen 3. MÄKLARE Tobias Karlsson 0155-20 95 83.

CENTRALT VÄSTER 5 rok, 126 kvm

5:a med atmosfär

100 m till Storgatan

STENKULLA 3 rok, 65 kvm

Öppen spis

Låg avgift

PRIS 1 890 000 kr/bud. AVGIFT 4 845 kr/månad. EP 180 kWh/m²/år. VISAS Sö 8/11 12.00-12.30. Må 9/11
17.00-17.30. Bagaregatan 50. MÄKLARE Johan Isoz 0155 20 95 84.

Inglasad balkong

Helkaklat badrum

PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 3 603 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme, vatten och Kabel-TV. EP 172 kWh/m²/år.
VISAS Sö 8/11 12.45-13.15. Må 9/11 18.00-18.30. Jupitervägen 3. MÄKLARE Andreas Stiglund 0155 20 95 82.

NYKÖPING/OXELÖSUND BAGAREG. 21 0155-20 95 80 GNESTA V STORG. 9 0158-131 10 TROSA Ö LÅNGG. 37A 0156-260 20 WWW.SVENSKFAST.SE
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SMS:A 98501 TILL 71122

BOSTADSRÄTTER

OXELÖSUND CENTRALT 3 rok, 75,5 kvm

STENKULLA 1 rok, 32 kvm

Inglasad balkong

Fiber

PRIS 350 000 kr/bud. AVGIFT 3 541 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme, vatten och Kabel-TV. EP 130 kWh/m²/år.
VISAS Sö 8/11 15.00-15.30. Må 9/11 17.00-17.30. Oxelögatan 22 B. MÄKLARE Andreas Stiglund 0155 20 95 82.

PRIS 350 000 kr/bud. AVGIFT 1 944 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme, vatten och Kabel-TV. EP 131 kWh/m²/år.
VISAS Sö 8/11 12.00-12.30. Jupitervägen 2. NYKÖPING Andreas Stiglund 0155 20 95 82.

BOSTADSRÄTTER GNESTA

SMS:A 111261 TILL 71122

VILLOR GNESTA

VARUDEKLARERAT*

VAGNHÄRAD - SUND 5 rok, 107 kvm

Högt och soligt läge

Möjlighet till parkering med elstolpe

Öppen spis m kassett

SMS:A 18166 TILL 71122

Fiber

SMS:A 105549 TILL 71122

onsdag 4 november 2015

SUCCÉN FORTSÄTTER! AVGIFTSFRITT I 6 MÅNADER! 3 rok, 82 kvm.

Nära bad i sjö och pool

PRIS 1 875 000 kr/bud. TOMT 2 264 m² (friköpt). Natur- och trädgårdstomt. EP 122 kWh/m²/år. VISAS Sö 8/11
14.45-15.30. Norra Sundsvägen 117. TROSA Maria Kåbring 0701-44 35 99.

Nu endast 11 st 3:or kvar, i övre plan med balkong
PRIS 1 582 000 kr. AVGIFT 3 460 kr/månad inkl värme, vatten, basutbud för TV och 10 mbit bredband.
EP 99 kWh/m²/år. VISAS Sö 8/11 12.00-12.30. Skördegången 4 . TROSA Maria Kåbring 0701-44 35 99.

Gå på visning dygnet runt
Med vår nya tjänst 3D-visning kan du utforska bostaden när du vill, var du vill.
Upplevelsen blir nästan som i verkligheten.
Se tjänsten på bostäder med märkningen 3D-visning på svenskfast.se

NYKÖPING/OXELÖSUND BAGAREG. 21 0155-20 95 80 GNESTA V STORG. 9 0158-131 10 TROSA Ö LÅNGG. 37A 0156-260 20 WWW.SVENSKFAST.SE
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www.skandiamaklarna.se

vi gjorde det! vi har samlat in en miljon!
TILL ER FRÅN
SKANDIAMÄKLARNA

1 000 000 kr
SkandiaMäklarna i Nyköpings bidrag

57 000 kr
SkandiaMäklarna i trosas bidrag

10 000 kr

I oktober har 1 000 kr för varje
såld bostad gått till Cancerfondens
Rosa Bandet-kampanj.
Vi på SkandiaMäklarna i Nyköping
och Trosa har samlat in hela
57 000 kr och 10 000 kr!
Tack alla ni som sålt er
bostad med oss!
skandiamaklarna.se/rosabandet

ARNÖ — KONTOR/VERKSTADSFASTIGHET

Industrifastighet med centralt läge i Nyköping. 464 kvm i gott skick med 3.234 kvm friköpt tomt.
Ytterligare byggrätt.

Fastighet med ca 70 kvm verkstad/lager och ca 120 kvm kontor och personalyta. Fastigheten
slutbesiktad 2013. Ca 15 bilplatser på tomten.

UTGÅNGSPRIS 5 000 000 KR/BUD BYGGÅR 1978 TOMTAREA 3 234 KVM ADRESS GASVERKSVÄGEN 30
VISAS ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE MÄKLARE HÅKAN THELIN 070-731 75 17

UTGÅNGSPRIS 2 750 000 KR/BUD BYGGÅR 2013 TOMTAREA 1 477 KVM ADRESS FINNTORPSVÄGEN 3A
VISAS ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE MÄKLARE HÅKAN THELIN 070-731 75 17
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KUNGSHAGEN — INDUSTRIFASTIGHET MED YTOR FÖR EGEN VERKSAMHET

SIK IG
T

BERGSHAMMAR — EXKLUSIVT - DUBBELGARAGE - SKOGSTOMT - FLYTTA BARA IN

HAGALUND — ATTRAKTIVT, LUGNT LÄGE - HÄRLIG SKOGSTOMT

PRIS 3 425 000 KR/BUD BOAREA 154 KVM ANTAL RUM 5 ROK BYGGÅR 2006 TOMTAREA 1 019 KVM ADRESS HILLEDALSVÄGEN
10 EP 183 KWH/M²/ÅR VISAS TIS 10/11 KL. 17.00, SÖN 15/11 KL. 11.00 MÄKLARE MARGARETHA STRÖMGREN 070-773 59 06

PRIS 3 675 000 KR/BUD BOAREA 160/35 KVM BIAREA 60 KVM ANTAL RUM 5 ROK BYGGÅR 1996 TOMTAREA 1 707 KVM ADRESS
HÖGVÄGEN 25 VISAS TORS 5/11 KL. 16.30, SÖN 8/11 KL. 11.00. MÄKLARE MARGARETHA STRÖMGREN 070-773 59 06

rekommenderas
av villaägarnas
riksförbund.

skandiamäklarna Nyköping/Oxelösund, Brunnsgatan 38, 0155-45 50 00
skandiamäklarna trosa/gnesta, Östra Långgatan 2, 0156-132 45
nykoping@skandiamaklarna.se, trosa@SKANDIAMAKLARNA.SE
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NYKÖPING LANDET — BEKVÄMT BOENDE MITT I NATUREN

BUSKHYTTAN — STOR 50-TALSVILLA MED BRA PLANLÖSNING.

PRIS 2 495 000 KR/BUD BOAREA 127 KVM ANTAL RUM 4 ROK (VARAV 3 SOVRUM) BYGGÅR 1990 TOMTAREA 3 451 KVM
ADRESS NÄSSELKÄRR NYSÄTER 1 VISAS ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE MÄKLARE PATRIK PERSSON 070-849 84 97

PRIS 1 895 000 KR/BUD BOAREA 149 KVM BIAREA 59 KVM ANTAL RUM 7 ROK (VARAV 4 SOVRUM) BYGGÅR 1958 TOMTAREA
843 KVM ADRESS RUNDVÄGEN 10 VISAS SÖN 8/11 KL. 14.00, MÅN 9/11 KL. 17.00 MÄKLARE PATRIK PERSSON 070-849 84 97

OXELÖSUND JOGERSÖ — RYMLIGT OCH SJÖNÄRA

JÖNÅKER LANDET — VÄLSKÖTT FRITIDSBOSTAD MED STOR TOMT

PRIS 3 495 000 KR/BUD BOAREA 120 KVM ANTAL RUM 4 ROK BYGGÅR 2003 TOMTAREA 2 475 KVM ADRESS SJÖBOVIKSVÄGEN
11 B EP 130 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 8/11 KL. 11.00, MÅN 9/11 KL. 17.30 MÄKLARE DARYOUSH DELFI 073-625 50 13

PRIS 1 300 000 KR/BUD BOAREA 78 KVM ANTAL RUM 3 ROK (VARAV 1 SOVRUM) BYGGÅR 1939 TOMTAREA 3 625 KVM ADRESS
OTTMARK 1 VISAS TORS 12/11 KL. 17.00, SÖN 15/11 KL. 11.00 MÄKLARE ANDREAS CARLQUIST 070-849 84 95

5:A ÖSTER — EFTERLÄNGTAD STOR LÄGENHET I ETAGE MED ETT CENTRALT LÄGE

4:A HARG — POPULÄRT BOENDE I GENOMGÅENDE GOTT SKICK

PRIS 2 995 000 KR/BUD AVGIFT 5 242 KR BOAREA 126 KVM ANTAL RUM 5 ROK ADRESS ÖSTRA KYRKOGATAN 48 C
EP 147 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 15/11 KL. 11.00, MÅN 16/11 KL. 18.00 MÄKLARE DARYOUSH DELFI 073-625 50 13

PRIS 795 000 KR/BUD AVGIFT 6 633 KR BOAREA 107 KVM ANTAL RUM 4 ROK BYGGÅR 1989 ADRESS BORGDALSGÅNGEN 9 EP
111 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 8/11 KL. 16.15, MÅN 9/11 KL. 17.00 MÄKLARE ANDREAS CARLQUIST 070-849 84 95

4:A CENTRALT VÄSTER — MARKPLAN MED GARAGE OCH PARKERINGSPLATS

3:A BRANDHOLMEN — LUGNA OCH TRIVSAMMA BRANDHOLMEN

PRIS 2 375 000 KR/BUD AVGIFT 6 056 KR BOAREA 102.5 KVM RUM 4 ROK BYGGÅR OKÄNT VÅN 1 ADRESS BRUNNSGATAN 28 C
EP 120 KWH/M²/ÅR VISAS SÖ 8/11 KL 15.00, TI 10/11 KL 17.00 MÄKLARE ANDREAS CARLQUIST 070-849 84 95

PRIS 1 975 000 KR/BUD AVGIFT 4 997 KR BOAREA 85 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 2006 VÅNINGSPLAN 2 ADRESS
KAPTENSGATAN 5 EP 39 KWH/M²/ÅR VISAS TORS 5/11 KL. 17.15, SÖN 8/11 KL. 11.30. MÄKLARE ANNA GÖTHÉUS 070-7727721

rekommenderas
av villaägarnas
riksförbund.

skandiamäklarna Nyköping/Oxelösund, Brunnsgatan 38, 0155-45 50 00
skandiamäklarna trosa/gnesta, Östra Långgatan 2, 0156-132 45
nykoping@skandiamaklarna.se, trosa@SKANDIAMAKLARNA.SE
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3:A ÖSTER — TRIVSAM LÄGENHET PÅ ANDRA VÅNINGEN

3:A BRANDHOLMEN — NÄRHET TILL STADSFJÄRDEN OCH ROSVALLA

PRIS 995 000 KR/BUD AVGIFT 4 616 KR BOAREA 69.5 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 1945 VÅNING 2, EJ HISS ADRESS
RINGVÄGEN 31 AVISAS SÖN 15/11 KL.11.00, MÅN 16/11 KL.17.00 MÄKLARE ANNA ENGSTRÖM 073-326 38 66

PRIS 1 995 000 KR/BUD AVGIFT 4 363 KR BOAREA 88 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 2012 VÅN 2 ADRESS HANDBOLLSVÄGEN
1A, VÅN 2, LGH 1604 VISAS TORS 5/11 KL. 18.15, SÖN 8/11 KL. 12.30. MÄKLARE ANNA GÖTHÉUS 070-772 77 21

3:A HARG — RADHUS FÖR BARNFAMILJEN

3:A BRANDHOLMEN — NYTT MED HÖGT OCH FINT LÄGE

PRIS 995 000 KR/BUD AVGIFT 5 749 KR BOAREA 93.5 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 1992 ADRESS VÄVARSTIGEN 90
EP 118 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 8/11 KL. 12.00, MÅN 9/11 KL. 18.45 MÄKLARE DARYOUSH DELFI 073-625 50 13

PRIS 1 695 000 KR/BUD AVGIFT 3 330 KR BOAREA 76 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 2015 VÅNINGSPLAN 4
ADRESS AKTERVÄGEN 5 VISAS TORS 5/11 KL. 16.15, SÖN 8/11 KL. 10.30. MÄKLARE ANNA GÖTHÉUS 070-772 77 21

SÅLD

3:A OXELÖSUND CENTRALT — VÄLSKÖTT BOSTAD MED STOR INGLASAD BALKONG

2,5:A ÖSTER — TREVLIG BOSTAD ENDAST EN HALV TRAPPA UPP

PRIS 510 000 KR/BUD AVGIFT 4 288 KR BOAREA 78.3 KVM ANTAL RUM 3 ROK VÅNINGSPLAN 2 ADRESS ESPLANADEN 28 EP 103
KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 1/11 KL. 13.45, ONS 4/11 KL. 17.00 MÄKLARE ANDREAS CARLQUIST 070-849 84 95

PRIS 750 000 KR/BUD AVGIFT 3 306 KR BOAREA 66.4 KVM ANTAL RUM 2,5 ROK VÅNING 1, EJ HISS ADRESS RINGVÄGEN 24
EP 77 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 8/11 KL. 11.00, MÅN 9/11 KL. 18.15 MÄKLARE PATRIK PERSSON 070-849 84 97

2:A OXELÖSUND CENTRALT — TRIVSAM BOSTAD MED HELKAKLAT BADRUM

2:A SVALSTA — VÄLPLANERAD MED RADHUSKÄNSLA. EGEN SOLIG UTEPLATS

PRIS 225 000 KR/BUD AVGIFT 3 861 KR BOAREA 65 KVM ANTAL RUM 2 ROK BYGGÅR 1960 VÅNINGSPLAN 2 ADRESS SJÖGATAN
10 BEP 154 KWH/M²/ÅR VISAS ONS 11/11 KL. 17.00, SÖN 15/11 KL. 13.00 MÄKLARE ANDREAS CARLQUIST 070-849 84 95

PRIS 345 000 KR/BUD AVGIFT 3 925 KR BOAREA 67.7 KVM ANTAL RUM 2 ROK ADRESS TEGELVÄGEN 1 S EP 49 KWH/M²/ÅR
VISAS SÖN 8/11 KL. 14.00-14.30, TIS 10/11 KL. 17.30-18.00. MÄKLARE ALEXANDER KJELLSTRÖM 070-733 01 88

rekommenderas
av villaägarnas
riksförbund.

skandiamäklarna Nyköping/Oxelösund, Brunnsgatan 38, 0155-45 50 00
skandiamäklarna trosa/gnesta, Östra Långgatan 2, 0156-132 45
nykoping@skandiamaklarna.se, trosa@SKANDIAMAKLARNA.SE
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skandiamäklarna Nyköping/Oxelösund
0155-45 50 00 & trosa/gnesta 0156-132 45
www.skandiamaklarna.se

Tapeter

Ordinarie priser
OPPEBY
— VÄLPLANERAD
PENTHOUSE-ETTA MED SUPERSNYGGT KÖK
från
239:/rulle

PRIS 395 000 KR/BUD AVGIFT 2 379 KR BOAREA 39 KVM ANTAL RUM 1 ROK VÅNINGSPLAN 3 ADRESS REGERINGSVÄGEN 11, 3
TR EJ HISS VISAS SÖN 8/11 KL. 13.00, MÅN 9/11 KL. 17.30. MÄKLARE ALEXANDER KJELLSTRÖM 070-733 01 88

CENTRALT TROSA — ÄNTLIGEN EN 4:A MED SOLIG BALKONG!
UTGÅNGSPRIS/BUD 2 750 000 KR/BUD AVGIFT 5 740 KR BOAREA 89 KVM BYGGÅR 2011/2012 VÅNINGSPLAN 2 ADRESS
SKÄRLAGSGATAN 38 L VISAS SÖN 8/11 KL. 11.30-12.15, MÅN 9/11 KL. 17.30-18.00. MÄKLARE KARIN ESBERG 070-428 42 84

Gäller hela
ECO/Borås-

SÅLD

tapeters
sortiment
förutom
Borosan och
Decorama.

Vill du Veta hur
din bostad står sig
på marknaden?

Så här går det till: skandiamaklarna.se/redo

4:A VAGNHÄRAD — CENTRALT OCH RYMLIGT PARHUS I FINT SKICK!
PRIS 795 000 KR/BUD AVGIFT 5 312 KR BOAREA 116 KVM ANTAL RUM 4 ROK BYGGÅR 1987 ADRESS STATIONSVÄGEN 8 C
EP 147 KWH/M²/ÅR VISAS TORS 5/11 KL. 17.30-18.00, LÖR 7/11 KL. 12.00-12.30. MÄKLARE EMMA ERLANDSSON 070-760 33 16

Kampanjpriserna gäller t.o.m. 151107. Går ej att kombinera med andra erbjudanden/rabatter.

Klinker

Tapeter
Tapeter
Ordinarie
dinarie priser

20x20 Altamira grå,
brun eller grafitgrå.
Ordinarie pris
199:- /kvm

Ordinarie priser
från 239:- /rulle
från 239:- /rulle

Kakel

20x20 vit vågig
20x20 vit blank
25x40 vit blank
Ordinarie pris
199:- /kvm
Gäller
endast
lagervaror.

90:-

Kampanjpriserna gäller
t.o.m. 151107.
Går ej att kombinera med
andra erbjudanden/rabatter.
en/rabatte .

halvblank, vit och tonad vit
1 liter. Ordinarie pris 280:- /liter
Gäller endast

90:i rabatt
/rulle

i rabatt
/kvm

Gäller endast lagervaror.

Servalac Aqua

Gäller hela
Gäller hela
ECO/BoråsECO/Boråstapeters
tapeters
sortiment
sortiment
förutom
förutom
Borosan
Borosanoch
och
Decorama.
Decorama.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. 151107. Går ej att kombinera med andra erbjudanden/rabatter.

Var dags
Kampanjpriserna gällerinspiratör
t.o.m. 151107.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden/rabatter.
Sedan
1925Klinker

20x20 Altamira grå,
brun eller grafitgrå.
Ordinarie pris
199:- /kvm

GUMSBACKENS KÖPCENTRUM, NYKÖPING
0155-20 26 50 www.holmgrens.nu
Vardagar 06.30-18, Lördag 09-14

32

onsdag 4 november 2015

FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Veckans visningar
Område och adress

Utgångspris

Rosenkälla, Hägervägen 81

Radhus

Tystberga, Rönnvägen 6

Kedjehus

Arnö, Rosenhillsvägen 5 A

BR 4:a

Markplan

Väster, Sågaregatan 4 A

BR 4:a

Vån 1 av 3

Öster, Allhelgonavägen 10 B

BR 3:a

Vån 2 av 3, hiss

Väster, Borgaregatan 19 B

BR 1:a

Vån 2 av 3

2:a Nyköping | Brandkärr Brandkärrsvägen 144

Utgångspris 325 000 kr Avgift 3 373:-/mån (inkl värme, VA, Kabel-TV, prel. hushållsel) Boarea 71 kvm
Vån 1 Stenkulla,
av 6 (Hiss) Energiprestanda
16011
kWh/kvm år Visas Sön 12/1BR
13.00-13.30
Tis 14/1
Jupitervägen
3:a
Vån17.00-17.20
2 av 3
Mäklare Andreas Stiglund 0723- 17 60 70

Bostaden visas

2 050 000:-

Sön 8/11

13.00-13.45

975 000:-

Sön 8/11

15.00-15.30

1 250 000:-

Sön 8/11

11.30-12.00

775 000:-

Sön 8/11

12.15-12.45

895 000:-

Sön 8/11

14.00-14.30

435 000:-

Sön 8/11

11.30-12.00

2,5:a Nyköping | Centralt Öster Tullportsgatan 35 C

Utgångspris 725 000 kr Avgift 3 659:-/mån (inkl värme, VA, prel. hushållsel och kabel-tv)
Boarea 63,5 kvm Vån
1 av000:3 (Hiss) Energiprestanda 149
Lör 11/1 14.00-14.30
750
OnskWh/kvm
4/11 år Visas
16.30-17.00
Sön 12/1 15.00-15.20 Mäklare Anders Wallén 0708-201 790

1:a Nyköping | Centralt Öster
Stockholmsvägen
A
Se mer info på fastighetsbyran.se/nykoping
alt.7fastighetsbyran.se/oxelosund
eller ring 0155-28 60 40 / 0155-373 00
Välkommen till denna charmiga lägenhet med
fastighetsbyrån:
säljer
bostäder
· har bäst lokalkännedom · vet vad din bostad är värd · har flest köpare
genomgående trägolv och
högt iflest
tak i hus
från

1932. Ljusa materialval genom hela lägenheten
och stilrent renoverat badrum. Bra centralt läge
på Öster i stabil förening. Avgift på 2 671 kr!

Jens slagskott
Veckanshjälper
mäklare
Jens Öhling
dig att ta din
bostadsaffär
Jens
slagskott
i mål.
Utgångspris 425 000 kr
Avgift 2 671:-/mån (inkl värme, VA och kabel-tv)
Boarea 40,5 kvm Vån 2 av 4
Energiprestanda 100 kWh/kvm år
Visas Tor 9/1 17.00-17.20 Sön 12/1 12.45-13.05
Mäklare Mikaela Karlsson 070-5752074

5:a Nyköping | Slottsdammen Tre Bröders väg 6

Utgångspris 4 400 000 kr Avgift 8 948:-/mån (inkl värme, VA, kabel-tv och bredband) Boarea 182 kvm
Vån 4 av 5 (Hiss) Energiprestanda 100 kWh/kvm år Visning Lördag 11/1 - Ring för bokning!
Mäklare Mikaela Karlsson 070-5752074

Nyköping | Rosenkälla Hägervägen 81

Utgångspris 2 050 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 95 kvm Tomt 226 kvm
I populära Rosenkälla Radhus i ett plan, södervänd uteplats, carport i länga. Byggt 1964
Visas Sön 8/11 13.00-13.45 Mån 9/11 18.00-18.45
Mäklare
Anders
jens
har
de Wallén 0708-201 790

hjälper dig
att ta din
bostadsaffär
i mål.

senaste sjutton åren mäklat fastigheter i
Stockholm med omnejd, ofta i ett högre prissegment.
Han är noggrann, tillmötesgående, kunnig och
brinner lite extra för att sälja villor och radhus.
Efter sommaren kommer Jens börja jobba hos oss
på Fastighetsbyrån i Nyköping och Oxelösund.
Innan
han en strålande
3:a Nyköping | Brandkärr Brandkärrsvägen
160Jens blev mäklare, hade
Oxelösund
| Ramdalen Vallsundsvägen 10 B
karriär som ishockeyspelare med landslagsmeriter
Utgångspris 350 000 kr Avgift 3 767:-/mån (inkl värme, VA, kabel-tv och hushållsel) Boarea 83 kvm
Utgångspris 1 475 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 140 kvm Tomt 266 kvm
frånSönOS
VM. Nuförtiden tillbringar
hani barnfamiljsbra läge med nära till skola och till Ramdalens IP. Byggt 1974
Vån 1 av 6 (Hiss) Energiprestanda 160 kWh/kvm år Visas
12/1och
14.30-15.00
Övrigt Stort radhus
Mäklare Mikaela Karlsson 070-5752074
Energiprestanda 57 kWh/kvm år Visas Sön 12/1 13.30-14.00 Mäklare Lennart Andersson 0708-16 92 13
fortfarande en hel del tid i ishallen
– dock inte på
elitnivå, utan med Tre Kronors veteranlag.
3:a Oxelösund | Oxelösund
På Fastighetsbyrån har vi flera personligheter
Nytorgsgatan 11
som alla brinner för att både hjälpa dig med din
Högst upp i hus med hiss är denna 3:a om 79
kvadratmeter belägen. Rymlig och möblerbar
bostadsaffär och vid sidan om det att till exempel
hall, två rejäla sovrum samt balkong som
spela golf, experimentera i köket och segla.
erbjuder eftermiddagssol och som är vänd mot
innergård. Lägenheten är i visst
Välkommen till oss när det är dags att sälja
renoveringsbehov. Välkommen!
– vi har en mäklare och personlighet för alla!

Boka På gång. Det
värsta som kan hända
är att en mäklare får
jobba gratis

Boka vår kostnadsfria tjänst På gång. Då gör vi klart allt praktiskt inför en eventuell
försäljning av din bostad, så du snabbt kan komma ut på marknaden om det väl blir dags.
Vi tar hand om fotograferingen och gör klart annonser samt prospekt. Om du vill kan vi
också lägga ut bostaden som På gång på vår sajt och kolla av intresset på marknaden.

Oxelösund | Oxelösund Skrakvägen 2 D

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Utgångspris 4 200 000 kr Rum 8 rum, varav 3-5 sovrum Boarea 120 kvm + 120 kvm Tomt 3 935 kvm
Byggt 1970 Energiprestanda 51 kWh/kvm år Visas Sön 12/1 11.00-11.30
Mäklare
Charlotte Vrethammar 072-317
600155-28
22
NYKÖPING/OXELÖSUND
TEL:
60 40 / 0155-373 00 WWW.FASTIGHETSBYRAN.SE

Utgångspris 150 000 kr
Avgift 4 130:-/mån (inkl värme, VA och basutbud
kabel-tv)
Boarea 79 kvm Vån 3 av 3 (Hiss)
Energiprestanda 129 kWh/kvm år
Visas Tor 9/1 15.45-16.15 Lör 11/1 12.00-12.30
Mäklare Mikaela Karlsson 070-5752074

våra medarbetare: jens · charlotte · sofia · mikaela · lena · josefine · charlotte · anders · pernilla · lennart
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Sudoku

ZITS

svår

Av JERRY SCOTT/JIM BORGMAN

©2008 Zits Partnership Distr. KFS/Bulls

HJÄLP! JAG GLÖMDE
HELT ATT JAG SKULLE
HÄMTA PAPPA KLOCKAN
17.00!

JAG SKULLE HÄMTA PAPPA
IGÅR, OCH DET GLÖMDE JAG
OCKSÅ TOTALT!

BLEV HAN
ARG?

VI FÅR SE.

HELT
FÖRSTÅELIGT.

HÄLGE

4

9
6 4
7 3
2
1
2
5 1 8

2 3
8

6

Av LARS MORTIMER

4
6

7

9
3 2

6

8

1

Var och en av siffrorna 1-9 ska finnas med i varje vågrät
och lodrät rad, såväl som i varje låda om 3x3 rutor.

Gårdagens lösningar

Av Lise myhre

7
1
4
6
9
2
5
8
3

6
3
9
5
8
7
2
4
1

5
4
2
3
6
9
8
1
7

9
7
1
8
2
5
4
3
6

8
6
3
7
4
1
9
2
5

3
5
8
2
1
6
7
9
4

4
2
6
9
7
3
1
5
8

1
9
7
4
5
8
3
6
2

2 7 6 5
8 1 3 4
5 4 9 2
1 6 5D 3
M Y S
3D 9A 8L 6A
4 2T 7I 9
6K 5O 2K 8B
S T A
7 8 4 1C
9 33 1 7H

TRÄD
FÖRFÄKTADE

SÅNT

DOFT I
KÖKET

© www.pibfeatures.com

Nemi

2
8
5
1
3
4
6
7
9

SAKTA
FALLA

GÖRS
LINNE AV

TITAN

ORGELMÄSTARE

RECEPTSAMLING

IVÄG

tisdag

ENHET
FÖR
MOTORVOLYM

november

9
7
1
8E
K
2
5L
4O
3C
6U

8
6
3
7
O
4L
1I
9K
T
2
5B

ÄVEN DU
OCH JAG
ANNORLUNDA

LINDRAR
SKOGSKISSE

RÖTA

KOPPAR

KICKAR
MED FOTSPETSEN
BETA

3
5
Ä
8
A
2
M
E1
6
N
7
U
9
T
E4

TAS SOM
REGEL
FÖR
HUSKÖP
ETUI

MAKA
UTAN MAN

KARTKLUBB
BÖNESLUT

HAR
KLART
FÖR SIG
MOSSIG

4 1
S K
2 K9 A
6 A7 K
9 L4 A
L
7 A5 R
3 D8 U
V1 E3 T
R
O
5 6
Å A R
R8 T2
B
A
N
K
L
Å
N

elvis

REKLAMPLATS
DANSCARINA

SARAS
OCH ABRAHAMS
SON

Av tony och maria cronstam – November *

FRISK
RÄL PÅ
ORIGI- NÄR ALLA
NALSKA
SPRÅKET
FRAM
SMÖRFÄRGAD

PROFETNAMN

TRÄFFA
PÅ

NORSKA
KUNGAR

PROMENADGYMPA

VASS PÅ
LIE

SOVPLATS
OKOKT

PÅ PÅ
TEVEN

VITT OM
BROTT

* medelålders plus Av Sven-Bertil Bärnarp – december
PONDUS Av FRODE ØVERLI – januari

ROSUTSKOTT

onsdag

Optimism du känner tycks vara
lite orealistisk, varför en eller
annan besvikelse möjligen lurar
runt hörnet.
Lyckofärg grön; lyckotal 3
Oxen
21/4–21/5

En lämplig dag för Oxen bidrar till
att överbrygga klyftor och
meningsmotsättningar!
Lyckofärg vit; lyckotal 7

Tvillingarna
22/5–21/6

Något får dig att ifrågasätta
någons sanningsenlighet.
Tecknen råder dig att inte dra för
snabba slutsatser.
Lyckofärg brun; lyckotal

Kräftan
22/6–23/7

Önsketänkande tonar fram i
Kräftans tecken. En dag då
fallgropar lurar om du inte är
uppmärksam.
Lyckofärg svart; lyckotal 2
Lejonet
24/7–23/8

Du stöter på motstånd i en
speciell angelägenhet, och
möjligen får du göra avkall på
vissa egna intressen.
Lyckofärg röd; lyckotal 11
Jungfrun
24/8–23/9

Missförstånd och gräl lurar i
vassen. Var lite observant så kan
du förmodligen kväva ett och
annat i sin linda.
Lyckofärg blå; lyckotal 1

LOCHNAMN
PORTPREFIX
HAFT
SOM SIN
EGEN

FÖREBUD
OM NÅT
PÅ
POSTEN

Horoskopet Av Per Rundqvist
Väduren
21/3–20/4

MORAL

HÄSTUNGE

Vågen
24/9–23/10

Något du önskat en tid kan nu
snart gå i uppfyllelse – men först
efter att ett missförstånd ordnats
upp!
Lyckofärg orange; lyckotal 10
Skorpionen
24/10–22/11

Planer måste troligen genomföras tidigare än det var tänkt.
Utsikterna är dock goda för att
allt ska gå i lås.
Lyckofärg rosa; lyckotal 9
Skytten
23/11–22/12

Tecknen råder nu Skytten att slå
av lite på tempot – du får faktiskt
mer uträttat på det viset!
Lyckofärg guld; lyckotal 4

Stenbocken
23/12–20/1

4

DOM I
SKRIFT

KNÄCKT
SKAPLIGT
RESULTAT
PÅ GOLFHÅLET

MÖJLIG
TANKE

november

Trassel av något slag indikeras i
dagens tecken – möjligen
rörande hjärtats affärer.
Lyckofärg gul; lyckotal 12

Vattumannen
21/1–19/2

Skriftliga överenskommelser och
ekonomiska angelägenheter bör
just nu ägnas extra försiktighet
och allt finstilt kontrolleras noga.
Lyckofärg grå; lyckotal 6
Fiskarna
20/2–20/3

Ett viktigt avgörande stundar.
Förmodligen gäller det vissa
ändrade levnadsvillkor – kanske
byte av jobb eller bostad.
Lyckofärg silver; lyckotal 8

Lär med lust
för dig mellan 18-100
Vi erbjuder kurser i:

• Natur & ekologi • Läderhantverk
• Samhälle & historia • Friskvård & psykologi
• Skrivande på distans
• Gymnasieförberedande studier

Ansök före 3 december

Antagning fram till kursstart i mån av plats

Nyköpings Folkhögskola www.nykoping.fhsk.se

SLOG
MED EN
NICK

LÄR SKA
SÖKA
MAKA

MÅNGA
I KRYSSET

ANDRA
PERSON
SKRYMSLEN

Dagskrysset
SOM PÅ
NORDPOLEN

7
1

ASTAT

© www.pibfeatures.com

Serier

6
3
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tvguide
DELA DINA
EGNA KLIPP

REALITY

GENRE

TV-CITATET

playtablå

Samtliga bönder i ”Bonde söker fru” kramar välkommen
med slappt hängande vänsterarm. Illa!

Kareem: Minority of one

Steffo Törnquist, programledare, på Twitter

dokumentär från 2015.
Berättar om basketlegendaren Kareem
Abdul-Jabbars liv och
karriär.

Har du filmat något kul, spännande eller viktigt
med mobilen? Eller bara gjort en liten film
om vad som helst? Dela ditt klipp med andra
genom att ladda upp det på sormlandstv.se!

Guppy

Brita testar att ha Stefan står inför
Kodjo som partner ett besvärligt val

SENASTE
INSLAGEN
 e Rondellenruinen
S
från ovan

 är rivs järnvägsbron
H
i Strängnäs

HBO NORDIC Amerikansk

” Vi ställer upp”kampanjen avslutad

I veckans avsnitt av ”Flickvän på försök” provar programledaren Brita Zackari
att vara ihop med komikern
och radioprofilen Kodjo
Akolor. Bland annat blir det
stå-uppkomik och ett
radiobesök.
SVT1 21.30

Det har blivit dags för det
första valet för tre av bönderna i ”Bonde söker fru”
då de måste välja bort
någon av sina tjejer. Kanske
blir det extra svårt för
Stefan, där känslorna börjat vakna rejält. TV4 20.00

FILM

¿ HBO NORDIC

Amerikanskt drama från
2006. I rollerna: Brad
Pitt, Cate Blanchett, Gael
García Bernal. Regi: Alejandro González Iñárritu.

Förhandlaren

¡¡¡
Polisens gisslanexpert
tvingas själv ta gisslan för
att försöka rentvå sig från
mordmisstankar. Stjärnorna Samuel L Jackson och
Kevin Spacey lyser i en
välgjord och spännande
thriller. (The negotiator,
USA, 1998)
TV12 22.00

THRILLER

Lyxigt

Du kommer att möta 3 idiots
en lång mörk främling KOMEDI

Läckert
Wonderland Medley Adaptiv A6 Kontinental 196x206 cm.
Inklusive bäddmadrass. Exklusive huvudgavel och ben.
KAMPANJPRIS 29 900:- Ord pris 35 495:-

Besök vår webshop kilamobler.se - öppet dygnet runt!

RADIO

5.29 P1-morgon. Med Katherine Zimmerman. 5.30–5.35 Ekonyheter. 5.35 Ring P1. Med Sofie Ericsson. 5.45 Morgonandakt: Om ondska - Andreas
Hasslert. 5.55–5.59 Sjöväder.
5.59–9.30 P1-morgon. Med
Katherine Zimmerman. 6.00–
6.15 Morgoneko. 6.30 Ekonyheter. 6.32 Ekonomieko. 6.34–
6.39 Nyheter från Vetenskapsradion. 6.50 Tankar för dagen.
6.55 Landväder. 7.00–7.18
Morgoneko. 7.30 Ekonyheter.
7.32 Ekonomieko. 7.36–7.39
Nyheter från Vetenskapsradion. 7.46 Kulturnytt. 7.55 Landoch sjöväder. 8.00–8.15 Morgoneko. 8.30 Ekonyheter. 8.32
Ekonomieko. 8.36–8.41 Nyheter från Vetenskapsradion.
8.54 Kulturnytt. 9.00–9.14 Morgoneko. 9.30–10.00 Ring P1.
Med Sofie Ericsson.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Plånboken.
10.55 Radiofynd: Skinnpaj och
nytvättade kalsonger 1951.
11.00–11.03 Ekonyheter.
11.03 Tendens. Reportageprogrammet som ger sig tid att
lyssna, ta del och låta folk prata färdigt.
11.33 Ekonyheter.
11.35 Radioföljetongen:
Beckomberga - Ode till min familj
av Sara Stridsberg. Del 13.
12.00 Tolvslaget med dagens
dikt.
12.10 Vetandets värld. Om vetenskap, forskningsrön och ny
teknik som förändrar vår värld.
Varje vardag ger programmet
fördjupning om vetenskap.
12.30 Luncheko.
13.00 Land- och sjöväder.
13.05 Kulturnytt.
13.20 Barnens Romanpris: Lite
mer än en kram av Mårten Melin.
En barnjury läser nya böcker
och utser årets bästa bok för
unga.
13.35 Vetenskapsradion klotet.
Radioprogrammet om miljöfrågor som också är en blogg.
Från Vetenskapsradion. Med
Marie-louise Kristola.
14.00–14.03 Ekonyheter.
14.03 Obs magasin. Här diskuteras de svenska och internationella strömningarna i kulturoch samhällsdebatt.
14.50 Utrikeskrönika.
15.00 Ekonyheter.
15.03 Radiosporten.
15.04 Nordegren och Epstein
i P1.

Babel

AV BJÖRN BRÅNFELT

Trendigt

P1

ÖPPET ARKIV Svenskt
barnprogram från 2002.
Programledare: Oliver
Pasche.

¡¡¡
¡¡¡¡ Två vuxna kompisar ger sig
KOMEDI
Woody Allen berättar bril- ut på jakt efter sin gamla
jant om trassliga relationer kompis från college. En av
i London med skådisar som Bollywoods största succéAntonio Banderas, Josh
er, en ”dumkomedi” som vi
Brolin och Anthony Hopkanske trodde att Hollykins. (You will meet a tall
wood hade världspatent
dark stranger, USA, 2010) på. (Indien, 2009)
SVT1 14.55

Bruce Campbell spelar
monsterbekämparen Ash.

ASH VS
EVIL DEAD

Serie CMORE

På 1980-talet kom
de första ”Evil dead”filmerna och nu, mer än
30 år efter premiären,
är serien som bygger på
de kultförklarade skräckfilmerna här. I huvudrollen syns Bruce
Campbell som monsterbekämparen Ash.

TV4 Film 17.30

ÖVRIGA
15.45 Kulturnytt.
15.55 Sjöväder.
16.00–16.03 Ekonyheter.
16.03–17.45 Studio ett. Direktsänt aktuellt magasin.
16.45–17.00 Dagens eko.
17.45 Dagens eko.
18.01 Ekonomiekot.
18.08 Radiosporten.
18.09 Kulturnytt.
18.15 Kritiken.
19.00 Ekonyheter.
19.03 Vetenskapsradion språket.
Med Emmy Rasper.
19.35 Radioföljetongen: Beckomberga - Ode till min familj av Sara
Stridsberg. Del 13.
20.00 Ekonyheter.
20.03 Tendens.
20.35 Ring P1. Med Sofie Ericsson.
20.45 Barnens Romanpris: Lite
mer än en kram av Mårten Melin.
En barnjury läser nya böcker
och utser årets bästa bok för
unga.
21.00–21.03 Ekonyheter.
21.03 Bildningsbyrån –
matematik: Varför räknar vi som
vi gör?. Att vi räknar med tio
som bas i vårt talsystem känns
som en självklarhet. Men så
har det inte alltid varit.
21.35 Kulturnytt.
21.45 Tankar för dagen.
21.50 Land- och sjöväder.
22.00 Ekonyheter.
22.10–22.12 Radiosporten.
22.12–23.50 Studio ett.
22.55 Dagens dikt.
23.00–23.07 Ekonyheter.
23.50 Kulturnytt.
0.00–0.02 Ekonyheter.
0.02 Nordegren och Epstein i P1.
0.45 Klassikern.
1.00–1.02 Ekonyheter.
1.02 Tendens: Från storstadsskola i Teheran till introduktionsklass i Övik.
1.35 Vetenskapsradion språket.
2.00–2.02 Ekonyheter.
2.02 Kropp & själ.
3.00–3.02 Ekonyheter.
3.02 P3 Dokumentär: Verklighetens lilja 4 ever.
5.00–5.02 Ekonyheter.
5.02–5.29 Vetandets värld.

P2
6.00–6.50 Sisuradio.
6.30–6.34 Sisu-uutiset.
6.50–10.00 Klassisk morgon.
Med Martin Ekeholm, Pernilla
Eskilsdotter.
7.30–7.32 Ekonyheter.
8.54 Kulturnytt.
9.00–9.02 Ekonyheter.
10.00 Ekonyheter.

10.03 Klassisk förmiddag. 1. Bo
Nilsson: Röda höst (Lars Forssell). Malena Ernman, mezzosopran och Mats Bergström,
gitarr. 2. Gioacchino Rossini:
Angelinas aria och rondo ur
andra akten av ”Askungen”.
Solist: Malena Ernman, mezzosopran. Stockholms sinfonietta. Dirigent: Alberto Hold-Garrido. 3. Élisabeth Jacquet de la
Guerre: Violinsonat nr 3 F-dur.
Les dominos. 4. Konsert med
Sveriges Radios Symfoniorkester (10.30). Dirigent: Daniel
Harding. a) Jean-Philippe Rameau: Svit ur “Hippolytos och
Aricia”. b) Hector Berlioz:
Symphonie fantastique. Konsert 8/10, Berwaldhallen. 5.
CD-revyn i Klassisk förmiddag.
Med Erika Libeck Lindahl.
12.44 Mozartalmanackan.
13.00 Iltapäivä.
14.45 Sisu-uutiset.
14.50–16.00 Roketti.
16.00 Radio Romano.
16.30 Den svenska
musikhistorien.
17.00–19.00 P2 på hemväg. Med
Patrik Paulsson.
18.09–18.14 Kulturnytt.
19.00 Ekonyheter.
19.03 P2 Live: Tonsättarfestivalen 2015. Romanskonsert Rombo & Paulsson: Elin
Rombo, sopran, Matilda Paulsson, mezzosopran och Magnus
Svensson, piano. 1. Nadia Boulanger: a) Chanson ”Elle a vendu mon cœur”. b) Soir d’hiver.
c) Cantique. d) Was will die
einsame Thräne? e) Doute. 2.
Nadia Boulanger/Pugno:
C’était en juin ur Les heures
claires. 3. Lili Boulanger: ur
Clairières dans le ciel: a) Elle
était descendue au bas de la
prairie. b) Elle est gravement
gaie. c) Un poète disait. d) Au
pied de mon lit. e) Les lilas qui
avaient fleuri. f) Deux ancolies.
4. Lili Boulanger: a) Reflets. b)
Attente. c) Le retour. d) Dans
l’immense tristesse. 5. Carin
Malmlöf-Forssling: Litania. 6.
Leonard Bernstein: I hate music! 7. Cécile Chaminade: a)
Ronde d’amour. b) Viens! mon
bien-aimé! c) Ma première
lettre. 8. Francis Poulenc: La
courte paille. 9. Gabriel Fauré:
a) Au bord de l’eau. b) Le secret. c) Fleur jetée. d) Après un

rêve. Konsert 14/10, Grünewaldsalen, Stockholms konserthus. Med Per Lindqvist.
21.00 Musik mot midnatt. Med
Lena Redin.
0.00–6.00 Notturno.

P3
6.00 Ekonyheter.
6.05 P3 musik.
6.30 Morgonpasset.
10.02 P3. Med Rikard Weijmer.
11.02 Relationsradion i P3.
12.03 P3. Med Rikard Weijmer.
14.01 PP3 med Linnea Wikblad.
16.06 Tankesmedjan.
17.06 Rasmus lär sig Sverige.
18.03 Verkligheten i P3.
18.30 Musikguiden i P3. Med
Samir Yosufi.
19.00 Ekonyheter.
20.30 Musikguiden i P3: Session
sänder direkt med Deportees
från Guitars i Umeå.
21.00 Ekonyheter.
22.03 Musikguiden i P3 med vår
playlist.
23.00 Ekonyheter.
23.07 Ligga med P3. Med Maria
Maunsbach.
0.02 Vaken med Magnus och
Lisa.

P4 SÖRMLAND
5.59 Morgon i P4 Sörmland. Med
Jonas Carnesten, Johanna Jennische.
9.03 Kulturnytt i P4.
10.03 Förmiddag i P4 Sörmland.
Med Susanne Lindkvist Eriksson.
12.56 Nyheter från Sisuradio.
13.04 P4 extra. Med Nina Allergren.
14.57 Kulturnytt i P4.
15.04 Eftermiddag i P4
Sörmland. Med Johanna Iggsten.
16.45 Dagens eko.
17.35 Kvällspasset i P4.
17.45 Kulturnytt i P4.
18.38 Klartext.
18.48 Barnradion: Kina och Keve
lever livet.
19.00 Sportextra.
21.40 Karlavagnen. Telefon:
099-110 90.
23.07 Rapport från fotboll,
Champions League.
23.10 Karlavagnen.
0.02 Vaken med Magnus och
Lisa.

Frekvenser norra Sörmland:
P1: 90,7 P2: 95,8 P3: 98,0 P4 Sörmland: 100,1 Radio Eskilstuna: 92,7
Frekvenser södra Sörmland:
P1: 90,0 P2: 93,5 P3: 98,7 P4 Sörmland: 102,3 Katrineholms närradio: 92,0

EUROSPORT
6.00 Bilracing. 6.30 Konståkning.
Grand Prix. 8.30 Motorsport. GT Academy Back to Basics. 8.45 Bilracing.
Porsche Super Cup. 9.15 FIA WTCC:
WTCC All Access. 9.45 Watts. 10.00
MLS Highlights. 10.30 Football Greatest. 11.00 Fotboll. U17-VM. 12.30
Fotboll. Major League Soccer. 14.00
Football Greatest. 15.00 Eurogoals.
15.05 MLS Highlights. 15.30 Football
Greatest. 15.55 Eurogoals. 16.00 Fotboll. U17-VM. 17.00 Fotboll. U17-VM.
18.00 Snooker. International Championship. 19.00 Football Greatest. 20.00

Basket: Alba Berlin–Gran Canaria. Eurocup. 21.55 Wednesday selection.
22.00 Ridsport. Världscupen. 22.15 Riders club. 22.20 Golf. US PGA Tour The CIMB Asia Pacific Classic. 23.15
Lucia’s Guest. 23.20 Ridsport. Världscupen i dressyr. 23.50 Sport: Month
Selection. 23.55 Golf Club. 23.58
Yacht club. 0.00 Wednesday selection.
0.10 Snooker. International Championship. 1.30–2.00 Football Greatest.

VIASAT SPORT
7.00 Ishockey: New York–New Jersey
NHL. 10.00 Fotboll: Manchester United–CSKA Moskva. 12.00 European
Tour Highlights. 13.00 PGA Tour Highlights. 14.00 Fotboll: Astana–Atlético
Madrid. 16.00 Fotboll: Shakhtar Do-

netsk–Malmö FF. Champions League.
18.00 Fotboll: Real Madrid–Paris SG.
Champions League. 20.00 Champions
League Rewind Show (D). 20.30 Fotboll: Chelsea–Dynamo Kiev. 22.45 Fotboll: Bayern München–Arsenal. 1.05–
4.05 Ishockey: Toronto–Winnipeg. NHL.

C MORE SPORT
7.10 Fotboll: Malmö–Norrköping. 9.20
Fotboll: Göteborg–Kalmar. 11.20 Tennis: ATP World Tour Uncovered Magazine. 11.50 ATP 500 highlights. 12.50
Fotboll: Norrköping–Örebro. 14.55 Fotboll: Halmstad–Norrköping. 16.50 Fotboll. U21 Allsvenskan. 18.50 Fotboll.
U21 Allsvenskan. 21.00 Ishockey: HC
Vita Hästen–AIK. 23.10 Ishockey: IF
Sundsvall Hockey–Mora IK. Hockeyallsvenskan. 1.20–1.45 Tennis: ATP World
Tour Uncovered Magazine.

SVT24
21.00 Festligare mat med Lorraine
Pascale. 21.30 Hitlåtens historia – One
of us. 22.00 Hundra procent bonde.
22.30 Bron. 23.30–0.15 Nu eller aldrig, morsan.

KANAL 11
6.00 Fresh Prince i Bel Air. 6.25 The
bachelor. 7.20–8.15 One Tree Hill.
10.15 Glee. 11.15 Private practice.

12.15 The bachelor. 13.15 90210.
14.10 Ellen DeGeneres show. 15.05
Familjen Kardashian. 16.05 One Tree
Hill. 17.00 Glee. 18.00 Private practice. 19.00 Familjen Kardashian. 21.00
Big brother. 22.00 Botched. 23.00
Castle. 0.00 Body of proof. 0.55 Big
brother. 1.55–2.55 Cheaters.

TV4 FAKTA
6.00 Fåfänga till förbannelse. 6.30
Snuskjägarna. 7.00 Ice road truckers.
8.00 Uppdrag: hemmets faror. 9.00
Räddare i djurnöden. 10.00 Det kungliga lasarettet - vad hände sen? 11.00–
11.55 Uppdrag: Missbruk. 14.00 Det

kungliga lasarettet - vad hände sen?
15.00 Räddare i djurnöden. 16.00 Mcpatrullen räddar liv. 17.00 Brottsplats
USA. 18.00 Född mördare. 19.00 Kvinnor som mördar. 20.00 Hemligheter
från läkarnas journaler. 21.00 Det
kungliga lasarettet. 22.00 Kartläggning av ett mord. 23.00 48 avgörande
timmar. 0.00 Hemsökta hus. 1.00–
2.00 Kvinnor som mördar.

TV4 GULD
6.45 Hem till gården. 7.05–8.50 Tillbaka till Aidensfield. 12.10 Lilla huset
på prärien. 14.05 Dr Quinn. 15.00 Tillbaka till Aidensfield. 17.00 Lilla huset
på prärien. 18.30 Hem till gården.
19.00 Dr Quinn. 20.00 Tillbaka till Aidensfield. 22.00 Mord och inga visor.
0.00 Kvinnofängelset. 1.00–2.05 Holby city.

AXESS TV
5.30 Museernas hemligheter. 6.20 För
evigt ung. 7.10 Haydns stråkkvartetter.
7.40 Civilisation. 8.40 Haydns Parissymfonier. 9.40 Churchills första
världskrig. 10.30–11.20 Art nouveau.
13.20 Världens museer. 13.50 Jakten
på myter och hjältar. 14.50 Elefanternas dagbok. 15.40 Global Axess - Om
krig. 16.10 Beaux arts Trio och Ravel.
16.40 Veckans bok. 17.15 Paavo Järvi
dirigerar Parisorkestern. 18.00 Havsströmmarnas rike. 19.00 Indiens historia. 20.00 Churchills andra världskrig.
21.00 Historien om NASA. 22.00 Me-

tamorforser - förvandlingens vetenskap. 23.00 Studio Axess. 23.30 Luthersson läser världslitteraturen. 0.00–
0.50 Civilization - Är väst historia?

ANIMAL PLANET
6.00 Call of the Wildman. 6.25 Allt om
hundar. 7.15 Austin Stevens: ormmästaren. 8.10 Treehouse masters. 9.05
Tanked. 10.00 Allt om hundar. 10.55
Bondi Vet. 11.50 Biggest and baddest.
12.45 Austin Stevens: ormmästaren.
13.40 Treehouse masters. 14.35
Tanked. 15.30 Shamwari: Ett liv i det
vilda. 16.25 Nattens varelser. 17.20

De vilda krokodilerna. 18.15 Tanked.
19.10 Echo och elefanterna i Amboseli.
20.05 Treehouse masters. 21.00 De
vilda krokodilerna. 21.55 Nattens varelser. 22.50 Gator boys. 23.45 Call of
the Wildman. 0.40 De vilda krokodilerna. 1.35–2.25 Tanked.

TV FINLAND
7.00 Mammor som ammar. 7.25 Vid
lägerelden. 8.05–8.35 Strömsö. 8.50
Bussen. 9.05 Närbild. 9.35 A-studion.
10.05 Regionala nyheter. 11.01 Oddasat. 11.20 Kiosken: Aleksi´s wonderland. 11.50 Halv sju. 12.20 Mr Coolman från Vilda västern. 13.35 Nyhetsfönstret. 14.15 Yles morgon-tv. 14.55
Glöd. 15.25 Nyhetsfönstret. 16.00 Lilla tvåan. 17.00 Kiosken: Rakels bubbla.
17.30 Halv sju. 18.00 Mammor som
ammar. 18.25 Syskonbädd: Dansmötet. 18.30 TV-nytt. 19.00 En ny dag.
19.25 Syskonbädd: Vårt flerkulturella
fosterland. 19.30 Yle nyheter. 19.55
Sportrutan. 20.05 Aktuella tvåan.
20.40 Det vilda kortet. 21.30 Minne:
Postkortsliv. 22.00 Sami Yaffa - Sound
tracker. 22.50 Minnesbildröret: Fakta.
23.50–3.00 Nyhetsfönstret.

DISNEY CHANNEL
6.00 Ängslige Egon. 6.15 7D. 6.30 Supersjukhuset. 6.55 The Club. 7.05
Bunk’d. 7.30 Jessie. 7.55 Mysteriet i
Gravity Falls. 8.05 Miles från Morgondagen. 8.20 Sofia den första. 8.45 Jake
och piraterna i Landet Ingenstans. 9.00
Chuggington. 9.15 Kim Possible. 9.40
Phineas och Ferb. 9.55 Kejsarens nya
skola. 10.20 Par i kungar. 10.45–
11.15 Shake it up.15.00 K.C. Hemlig
agent. 15.25 Bästa vänner när som
helst. 15.50 The Club. 16.00 Violetta.
16.50 Det var inte jag. 17.15 Disney
Singalong videos. 17.25 Jessie. 17.50
K.C. Hemlig agent. 18.15 Star vs.
mörkrets makter. 18.45 Lab rats.
19.10 Kickin it. 19.35 Supersjukhuset.
20.05–20.55 Violetta.

NICKELODEON
6.00 Paw patrol. 6.10 Umizoomi. 6.35
Dora and Friends. 7.00 Alvin!!! och
gänget. 7.30 Rabbids: Invasion. 8.00
Smulbröderna. 8.30 My little Pony.
8.50 Paw patrol. 9.10 Dora. 9.35
Shimmer and Shine. 9.55 Blaze och
Monstermaskinerna. 10.20 Greta Gris.
10.30 Wanda och en alien. 10.40 Little
Charmers. 10.55 Lalaloopsy. 11.20–
11.50 Super 4. 15.00 Svampbob Fyrkant. 15.25 Harvey Näbbson. 15.55
Alvin!!! och gänget. 16.25 Nicky, Ricky,
Dicky & Dawn. 16.55 Bella and the
Bulldogs. 17.20 Henry Danger. 17.50
Ned’s declassified. 18.00 Zoey 101.
18.30 Sam & Cat. 19.00–19.25 Bella
and the Bulldogs.
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FILM ONSDAG

6.00 Rapport
6.05 Gomorron Sverige
sammandrag
6.25 Gomorron Sverige
10.00 Björnön (R)
10.40 Go’kväll (R)
11.25 Första hjälpen (R)
12.25 Sverige! (R)
12.55 Ginas värld (R)
13.25 Kobra (R)
13.55 Robins (R)
14.25 Miranda (R)
14.55 Du kommer att möta en
lång mörk främling

8.05 Världens undergång:
Första världskriget (R)
9.00–16.20 SVT Forum
9.00 SVT Forum. 12.00 Rapport. 12.05 SVT Forum. 15.30
Rakt på. 16.00 Rapport. 16.05
SVT Forum.

16.20 Korrespondenterna (R)
16.50 Mary: kronprinsessa
med ett uppdrag (R)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens undergång:
Första världskriget

¿ ¡¡¡¡ Amerikanskspansk komedi från 2010.
I rollerna: Anthony Hopkins,
Freida Pinto.

Fransk dokumentärserie från
2014. Även 5/11 och Kunskapskanalen senare i dag.

16.30 Gomorron Sverige
sammandrag
16.50 Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Regionala nyheter
18.45 Go’kväll

18.55 En bild berättar (R)

Historisk fotoserie. Repris från
24/3.

19.00 Vem vet mest?

Svensk frågesport från 2015.
Programledare: Rickard Olsson.
Även 7/11 och senare i natt.

19.30 Profilerna

Svensk realityserie från 2015.
Del 4 av 10. Sofia Domström
bor i Leksand och undervisar
döva flyktingar i svenskt teckenspråk. Även 8/11 och 9/11.

Magasin från 2015. Förvandla
rester till läckra rätter.

19.30 Rapport
19.55 Regionala nyheter

6.00 Project runway (R)
6.45 Shah’s of sunset (R)
7.35–8.00 Nanny
8.30 Jims värld
8.55 Hot in Cleveland
9.20 The real housewives of
Vancouver (R)
10.15 Bones
11.10 The mentalist
12.05 Masterchef USA (R)
13.05 Lyxfällan (R)
14.05 Shah’s of sunset
15.05 Project runway
16.00 The real housewives of
Vancouver
17.00 Lyxfällan
Svensk livsstilsserie från 2013.
Del 3 av 12. På ytan verkar Petras liv fungera fint.

18.00 Million dollar listing
New York

Amerikansk realityserie från
2013. Del 8 av 14. Ryan måste
utföra ett stort mäklaruppdrag.

19.00 Masterchef USA

Amerikansk realityserie från
2015. Del 6 av 20. Kockarna tar
en tur till Las Vegas där de delas
upp i två lag som måste ta över
nattklubben Drai’s och mätta de
101 artisterna.

5.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården (R)
12.45 Holby city
14.00 Husjägarna (R)
16.10 Mitt kök (R)
Svensk matlagningsserie från
2015.

16.55 Äntligen hemma (R)

Svensk inredningsserie från
2012. Del 12 av 16. Martin och
Björn hjälper en familj att bygga
en trädgårdsbod för förvaring av
redskap, cyklar och ved.

17.55 Vardagspuls

Svensk livstilsserie från 2015.
Programledare: Kristin
Kaspersen, Agneta Sjödin.
Även 4/11.

18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Halv åtta hos mig

Svensk matlagningsserie från
2015. Del 47 av 64. Tredje
värden i Ludvika är diakonen
Christina. Hon bjuder på en
meny som består av jägarröra,
rådjurssadel med mos och mascarponedröm.

6.00 Desperate housewives (R)
6.50 Real housewives of New
York (R)
7.45 Mike & Molly
8.10 The little couple (R)
9.10 Private practice (R)
10.05 Grey’s anatomy (R)
11.05 Desperate housewives
12.05 Ellen DeGeneres show
13.00 Real housewives of New
York
14.00 Vänner (R)
15.00 The little couple
16.05 Private practice
17.05 Grey’s anatomy
Amerikansk dramaserie från
2012. Del 4 av 24. I saw her
standing there.

18.00 Vänner

Del 21 av 24. Ross beslutar sig
för att skicka en inbjudan till
bröllopet till Rachel och hon beslutar sig för att tacka nej. Eller?. Även 5/11.

19.00 The Big bang
theory

Amerikansk komediserie från
2011. Del 7–8 av 24. En tjej
i serietidningsbutiken flirtar
med Leonard och han blir frestad att vara otrogen mot Priya.

”Mångalen”.
C More First 19.15

TV4 film
7.20–9.10 Adolf i toppform. Svensk
komedi från 1952. 12.45 Grease. Musikal från 1978. 15.00 The upside of

anger. Dramakomedi från 2005.

17.30 3 idiots. Indisk komedi från
2009. 21.00 Tvivel. Drama från 2008

med Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman. 23.05 Närkontakt av tredje graden. Sciene fiction från 1977. 1.55
Not fade away. Drama från 2012. 4.05
Thank you for smoking. Komedi från
2005. 5.40–7.20 Hairspray. Komedi
från 1988.

firsT
6.35 Prinsessan av solens rike. 7.50
Antboy 2. 9.15 Hello ladies: The movie. 10.35 Ett hus i Marocko. 12.15
September issue. 13.45 Kullerbyttefabriken. Dansk komedi från 2014.
15.05 Anna och kungen. Drama från
1999. 17.30 Big eyes. Drama från
2014. 19.15 Mångalen. Dramakomedi
från 1987. 21.00 Här är Harold. Norsk
komedi från 2014. 22.30 2 guns.
Thriller från 2013. 0.20 Mommy.
2.40 The last of the finest. 4.25 Jakten på Berlusconi. 5.45–7.40 Turist.

acTion
6.05 Chopin, mon amour. 7.50 In my
dreams. 9.25 En gång till, Sam. 10.50
Ute eller inte. 12.20 Sånger från Manhattan. 14.05 Red obsession. 15.25
Drömtjejen. 17.00 Home run. Drama
från 2013. 18.50 Apornas Planet:
Uppgörelsen. Action från 2014. 21.00

20.00 Uppdrag granskning
Svenskt samhällsmagasin från
2015. Del 10 av 16. Trafikpoliserna i Sverige blir allt färre.
Programledare: Janne Josefsson,
Karin Mattisson. Även 5/11.

21.00 Träna med Kalle

Svensk träningsserie från 2015.
Del 6 av 6. Kalle Zackari Wahlström hjälper 27-åriga Erika
Bäckström från Sandviken. Även
5/11, 6/11 och 7/11

21.30 Flickvän på försök

Svensk humorserie från 2015.
Del 2 av 8. Brita Zackari blir tillsammans med komikern Kodjo
Akolor. Även 5/11.

22.00 Det handlar om oss

Svensk samhällsserie från
2015. Del 5 av 5. Även 10/11.

22.30 Artityd

Även 10/11.

23.00 Gymnasieångest
23.15 Rapport
23.20 Karl Johan
23.50 Dox: The look of
silence (R)

Zipzer: Världens bästa underpresterare.
16.05 Parallax. 16.30 Pinsamheter.
16.50 Ugglan & co. 17.00 Träd Fu Tom.
17.25 Olivia. 17.35 Biet Maya. 17.45–
18.00 Servettmannens äventyr.
18.00–18.30 Bolibompa

18.01 Pappa på förskolan.
18.15 Katja Katt.

18.30 Labyrint

Del 3 av 11. Tre nya barn
har hittat den magiska
biljetten och vägen till Daidalos labyrintvärd. Laget
”Love tec” får bland annat
möta Krampus i nätfällan.

19.15 Lilla Aktuellt
19.25 Wild kids (R)

Del 6 av 10. Vinnarlaget
bjuds på lyxfrukost av några personer.

19.55 Vem vet mest junior

Del 14 av 40. Vem var Vasa
och kommer Minionerna
från Mars? Frågesport
under ledning av Rickard
Olsson.

20.20 Tracy Beakers dröm
20.50 Rabbids
20.55–21.00 Lilla Aktuellt

Svensk samhällsserie från
2015. Del 3 av 8. Jessica i Göteborg får besök av riksdagskvinnan Rossana Dinamarca (V) och
pratar om feminism, företagande och identitet. Programledare: Ison Glasgow. Även
8/11.

20.30 Kultur i farozonen

Dokumentärserie från 2015. Del
2 av 6. Nakba i Gallileen. Amal
Murkus är färgstark sångerska
och kämpar för palestiniers rättigheter i Israel. Även 6/11 och
8/11.

21.00 Aktuellt
22.00 Sportnytt
22.15 Babel (R)

Svenskt litteraturmagasin från
2015. Susan Abulhawa gjorde
världsuccé med ”Morgon i Jenin”, nu kommer ”Det blå mellan
himmel och hav”. Även 7/11.

23.15 Färjesång (R)

1.30 Veckans brott. 2.30 Killer magic. 3.00–
3.45 Landet runt. 4.05 Björnön. 4.45 Sverige
idag. 5.15–6.00 Go’kväll.

5.00 Barnprogram. 7.00 Morgonshowen. 8.30 Barnprogram. 13.30 Hejolojla.
13.45 Arthur. 14.10 Katie Morag.
14.25 Masha och björnen. 14.30
Deckar-Jack. 14.45 Jobbigt läge.
15.10 Djur upp till taket. 15.40 Hank

20.00 The mentalist

20.00 Makt hos mig

0.15 Hundra procent bonde. 0.45 24 Vision.
1.00 Rapport. 1.05 Vem vet mest? 1.35 Nyheter. 3.05 Landet runt. 3.50 Nyheter. 4.25 Vintergatans väktare. 4.55 24 Vision. 5.00–5.06

Rapport.

Amerikanskt kriminaldrama från
2014. Del 4 av 13. Gruppen utreder ett mord med kopplingar
till en falsk diamantoperation.
Men sjukdom tvingar Jane att
skicka hem kollegan medan han
återhämtar sig.

21.00 Navy CIS

Amerikanskt kriminaldrama från
2014. Del 16 av 24. Gruppen
utreder ett mord där offeret gick
under ett alias från Gibbs förflutna. Bishop blir nervös av tanken på att jobba undercover i
framtiden.

22.00 Paradise hotel

Svensk realityserie från 2015.
Del 30. Det är parceremoni i dag
och Sokrates måste direkt göra
flera väldigt svåra val. Programledare: Malin Gramer.

23.00 Million dollar listing
New York (R)

Amerikansk realityserie från
2013. Del 7 av 14.
0.00 NCIS: Los Angeles. 1.00 The mentalist.
1.55 Paradise hotel. 2.55 The mentalist. 3.40
Pluras kök Istanbul. 4.45 Totalrenovering. 5.30–
6.00 Nanny.

6.00 The vampire diaries. 6.45 Stargate SG-1. 7.35–8.30 Våra värsta år.
9.00 Kung av Queens. 10.00 My name
is Earl. 10.30 Simpsons. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Jims värld. 13.00 Kung
av Queens. 14.00 Seinfeld. 15.00
Simpsons. 16.30 Anger management.
17.00 Scrubs.

6.50 Judys domstol. 7.50–8.45 Dr
Phil. 10.50 Världens strängaste föräldrar - Danmark. 11.45 Mannen som talar med hundar. 12.50 Det okända.
13.50 Mitt galna hem. 14.50 Från ett
hus till ett hem. 15.50 Judys domstol.
16.45 Mannen som talar med hundar.
17.45 Nyheterna. 17.55 Glamour.

18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons

18.30 Trinny och Susannah
stylar om Norge (R)
19.00 Dr Phil
20.00 Min säckiga kropp (R)

Amerikansk animerad
komediserie från 2011.
Del 17–19 av 22. Mr Burns
ersätter alla anställda på
Springfields kärnkraftverk
med robotar, men låter
Homer vara kvar som den
enda mänskliga arbetaren.

21.00 Erased
¿ Amerikansk thriller

från 2012. Före detta CIAagenten Logan tvingas fly
med sin dotter då arbetsgivaren raderar alla bevis
på hans existens. I rollerna:
Aaron Eckhart, Liana Liberato, Olga Kurylenko.
23.05 Family guy. 23.35 American
dad. 0.05 Scrubs. 1.05 How I met your
mother. 2.00 Family guy. 2.25 Seinfeld.
3.15 My name is Earl. 3.40 American
dad. 4.05 Simpsons. 4.55 Spin city.
5.20–6.00 Våra värsta år.

Brittisk dokumentär från
2014. Pauline, Gregg och
Sarah har varit extremt
överviktiga men nu lyckats
gå ner i vikt. Även 8/11.

21.00 Bachelor: När leken
blev allvar

Svensk realityserie från
2015. Del 10 av 20. Stämningen är låg bland tjejerna
som längtar efter att få tillbringa tid på tu man hand
med Pär. Även 8/11.

22.00 Law & order: Special
victims unit (R)

Amerikansk kriminalserie
från 2006. Del 9 av 22.
Även 5/11.

22.55 Pang i bygget (R)

23.40 Mash. 0.10 Law & order: Special
victims unit. 2.05 Medium. 3.55 Forever. 5.00–5.26 Från ett hus till ett hem.
5.50–6.50 Mitt galna hem.

20.00 Bonde söker fru
Svensk realityserie från 2015.
Del 7 av 13. Hos Daniel övas det
prickskytte och hos Pontus
bjuds det på picknick. Hemma
hos Stefan blommar känslorna
upp på flera håll. Det är också
dags för det första valet för tre
av bönderna och det blir en svår
uppgift för dem att skicka hem
någon av sina brevskrivare.
Även 8/11.

21.00 Modus

Svensk thrillerserie från 2015.
Del 7 av 8. Inger Johanne kommer mördaren allt närmre och
hon är övertygad om att nyckeln
till hur allt hänger ihop finns under den svarta färgen. Även
8/11.

22.00 Nyheterna
23.00 Hawaii five-0 (R)

Amerikansk kriminalserie från
2012. Del 16 av 24. Gruppen
undersöker mordet på en slagskämpe.

23.55 Elementary (R)

0.50 Blue bloods. 1.45 The killing. 2.45 Beauty
and the beast. 3.45–4.35 Law & order: Special

victims unit.

20.00 Nya Arga snickaren
Svensk realityserie från 2015.
Del 3 av 10. Fanny och Marcus
bor med sina två barn i ett
1800-talshus utanför Falkenberg. Huset är i stort renoveringsbehov. Projektet växte och
pengarna är idag slut. Problemet
är att de nu bor i ett hus med
fallfärdigt tak och en tomt där
barnen inte kan leka. Programledare: Per Starrin. Även 7/11.

21.00 Grey’s anatomy

Amerikansk dramaserie från
2015. Del 4 av 24. Owen anser
att de nyanlända läkarkandidaterna måste öva mer på att lämna svåra besked till anhöriga. En
90-årig patient ger Arizona nytt
hopp om kärleken. Även 8/11.

21.55 Code Black

Amerikansk dramaserie från
2015. Del 4 av 13. Även 8/11.

22.55 The Big bang
theory (R)
23.50 Criminal minds

0.50 2 1/2 män. 1.20 Person of interest. 2.20
CSI Miami. 3.05 Supernatural. 3.50 Castle.
4.35 The lying game. 5.20–6.00 Ellen DeGene-

res show.

TV8

Kanal 9

TV10

6.00 En plats i solen – borta eller hemma bäst? 8.00–9.00 Antiques roadtrip.
9.30 Four in a bed. 10.05 Kitchen hero.
10.35 Masterchef. 11.15 Tom
Kerridge’s best ever. 11.55 The hotel
inspector. 12.55 Jeopardy! 13.55 Hustoppen. 14.55 Four in a bed. 15.25 Celebrity antiques roadtrip. 16.40 The
hotel inspector. 17.40 Masterchef.
19.00 Jeopardy! Svensk frågesport
från 2015. 20.00 Navy CIS. Kriminalserie från 2013. 21.00 Nya Efterlyst.
22.00 The talented mr Ripley. 0.50
Navy CIS. 1.50 Bones. 2.45 The closer.
3.35 Alla älskar Raymond. 4.05 Antiques roadtrip. 4.55–6.00 Celebrity

antiques roadtrip.

8.25 Fresh Prince i Bel Air. 8.55 Rules
of engagement. 9.20 Miami ink. 10.20
Diners, drive-ins and dives. 10.50 Top
gear. 12.00 Arga snickaren. 13.00 2
1/2 män. 13.30 Bob’s burgers. 14.00
Rules of engagement. 14.30 Fresh
Prince i Bel Air. 15.00 The Big bang
theory. 16.00 Diners, drive-ins and dives. 16.30 Arga snickaren. 17.30
Bob’s burgers. 18.00 2 1/2 män.
18.30 Top gear. 20.00 The Big bang
theory. 21.00 Extreme builds. 22.00
Diners, drive-ins and dives. 22.30
Food, booze and tattoos. 23.00 Law &
order: Special victims unit. 23.55 CSI.
0.55 Sons of anarchy. 1.55 The
walking dead. 2.40–3.50 Top gear.

6.00 Time team. 7.00 Förbjuden historia. 8.00–9.00 Don’t Drive Here. 10.00
Time team. 11.00 The gadget show.
11.30 The gadget show. 13.00 Ricks
antikhandel. 14.00 The gadget show.
15.00 Förbjuden historia. 16.00 Don’t
Drive Here. 17.00 Ice road truckers.
18.00 What Went Down. 18.30 What
Went Down. 19.00 Ricks antikhandel.
20.00 Ax men. 21.00 Förrådsfyndarna
England. 22.00 Gatugängens inre
krets. 23.00 Nazisternas vapenbröder.
0.10 Commandos. 1.10 Ross Kemps
extrema värld. 2.05 Don’t Drive Here.
3.00 Gatugängens inre krets. 3.50
Commandos. 4.35 Life below zero.
5.25–6.00 Braving the elements.

TV12

KunsKapsKanalen

discoVery

6.00 Extremfiske. 7.00 Operation repo.
7.30 Stampen i Detroit. 8.00–8.55 Barakuten. 12.00 Djurpolisen. 13.00 Modern family. 14.00 New girl. 14.30 Två
panka tjejer. 15.00 Världens pappskallar. 16.00 Spårlöst – Australien. 17.00
Modern family. 18.00 New girl. Komediserie från 2013–14. 18.30 Två panka
tjejer. Komediserie från 2013. 19.00

12.00 Världens natur: Vägen till överlevnad. 13.00 Kryddigt med Camilla
Plum. 13.30 En bok, en författare.
13.50 Forskare för framtiden. 14.00
UR Samtiden. 17.00 Vägen till Nobelpriset. 17.20 Efter våldtäkten. Dokumentär. 18.15 Lärlabbet. Svensk reportageserie från 2015. 18.45 Studio na-

6.00 How do they do it? 6.25 Ultimate
survival. 7.20 Alaska: The last frontier.
8.15 Deadliest catch. 9.05 Fast N’
Loud. 10.00 Fat n’ furious: Rolling
thunder. 11.00 Mythbusters. 12.00
Alaska: The last frontier. 13.00 River
monsters. 14.00 Survive that! 15.00
Airplane Repo. 16.00 Mythbusters.
17.00 Auction hunters. 17.30 Förklaring följer. 18.00 Fast N’ Loud. 19.00
Airplane Repo. 20.00 Auction hunters.
20.30 Förklaring följer. 21.00 Ed Stafford: Into the unknown. 22.00 100 miles from nowhere. 23.00 River monsters. 0.00 Survive that! 1.00 Ed Stafford: Into the unknown. 2.00 100 miles
from nowhere. 3.00–3.55 Fast N’ Loud.

Bloopers. Underhållning från 2012.
19.30 Bloopers. Underhållning från
2012. 20.00 Trav. V86 Direkt. 22.00
Förhandlaren. 0.50 48 avgörande timmar. 1.50 Djurpolisen. 2.55 Barakuten.
3.50 Boundless - världens hårdaste
lopp. 4.45 Operation repo. 5.15–6.00
Extremfiske.

tur. Svensk naturmagasin från 2015.
19.15 Kinas mat. 19.45 Studio Plus.
20.15 Science fiction genom tiderna.
21.00 Ett barns första dag: Indien.
21.45 Världens undergång: Första
världskriget. 22.40 Andra världskrigets
agentskola. 23.25 Gift med en diktator.
0.20 En bok, en författare. 0.40–0.50

Forskare för framtiden.

The call. Kriminalthriller från 2013.
22.35 Blodsband. Drama från 2013.
0.25 Beck: Sjukhusmorden. Svenskt
kriminaldrama från 2015. 1.50 Drop
zone. 3.30 Murder on the home front.
5.00–6.30 Fatal instinct.

Tcm
6.00 Scaramouche – de tusen äventyrens man. 7.55 Grand Prix. 10.40 Don
Juans äventyr. 12.30 Indianerna. Västern från 1964. 15.00 Vem blir nästa
offer, Marlowe? 16.35 Flödande toner.
Musikal från 1950. 18.10 Viva Las Vegas. Musikal från 1964. 19.35 Hämndens dal. Västern från 1951. 21.00 De

dödsföraktande. Action från 1969.
22.45 Vilse i lustgården. Drama från
1962. 0.40 De dödsföraktande. Action från 1969. 2.25 Vilse i lustgården. 4.20–6.00 De red efter guld.

sf-Kanalen
7.10 Madicken på Junibacken. 8.30
Håkan Bråkan & Josef. 9.50 Pistvakt.
11.20 Gossip. 13.30 Förortsungar.
15.10 Misa mi. 16.30 Ogifta par – en
film som skiljer sig. 18.00 Bröderna
Lejonhjärta. 18.25 Reine och Mimmi i
fjällen. 20.00 Två killar och en tjej.
Svensk komedi från 1983. 21.50 Carambole. Svensk thriller från 2005.
23.30 Svar med foto. 1.00 När mörkret faller. 3.10 Änglagård: Andra sommaren. 5.40–6.35 Loranga, Masarin
och Dartanjang.

ViasaT film
7.00 Million dollar arm. 9.00 Words
and pictures. 11.00 Berättelsen om
Askungen. 13.00 Tingeling - Legenden
om önskedjuret. 15.00 Think Like a
Man Too. 17.00 Sune på bilsemester.
19.00 Bad words. Komedi från 2013.
21.00 Cape Town cops. Fransk-syda-

frikanskt kriminaldrama från 2013.
23.00 The salvation. Dansk-brittisksydafrikansk västern från 2014. 1.00
The world’s end. Actionkomedi från
2013. 2.50 American hustle. 5.10–
7.00 Cape Town cops.

acTion
18.00 Electric slide. Action från 2014
med Vinessa Shaw. Eddie Dodson är
en karismatisk antikhandlare som lever glamoröst liv i 80-talets Los Angeles. 20.00 French connection. Thriller
från 1971 med Gene Hackman. Om en
snut som gärna bryter mot reglerna i
sin jakt på narkotikasyndikat. 22.00–
0.00 Saints and soldiers: airborne
creed. Krigsdrama från 2012 med
Corbin Allred. Den 15 augusti 1944
hoppade det 517:e fallskärmsregementet ner i södra Frankrike.

family
6.00 Space dogs 2: Moon adventures.
8.00 Solan og Ludvig – jul i Flåklypa.
10.00 Fågelkriget. 12.00 Flygplan 2:
Räddningstjänsten. 14.00 Tarzan.
16.00 The longest week. Dramakomedi från 2014. 18.00 Step up all in.

Drama från 2014 med Ryan Guzman.

20.00 Ping-pongkingen. Svenskt dra-

ma från 2008 med Ann-Sofie Nurmi,
Georgi Staykov, Jerry Johansson.
22.00 Admission. Romantisk dramakomedi från 2013 med Tina Fey.
0.00–2.00 In a world.....
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Julkort och
kalendrar
Januari 20
16

Kom in till oss med dina
bilder så hjälper vi dig att
göra personliga kalendrar
och julkort på fotopapper
av högsta kvalitet.

Marknadsför er i vår
gratistidning Extra!
Kommer ut två torsdagar i månaden till alla i Nyköping,
Oxelösund, Trosa och Gnesta kommun. Totalt 45 000 ex.

Jackor är här!
Många modeller i både ull och dun.
Fashion för alla åldrar i stl 36-56
Välkomna önskar Birgitta, Anna, Lena & Ethel

Kontakta oss på
0155-767 50

Västra Kvarngatan 16
0155-21 53 36

Höstens & vinterns

Östra Storgatan 13a, Nyköping, 072-311 16 38
Mån-Fre 10-18, lör 10-14, Kund-P på gården

På jakt efter Vintergatans stjärnor
Vetenskap Genom att
låta teleskop på södra
halvklotet systematiskt
svepa över natthimlen
kartlägger astronomer
Vintergatan på ett helt nytt
sätt. Målet är att ta ett
"blodprov" från 25 miljoner
stjärnor från hela vår galax.

stjärnor på olika platser runtom
i Vintergatan.
Projektet, som heter Gaia-Eso
Public Spectroscopic Survey, startade 2011 och med hjälp av de
europeiska jätteteleskopen i Atacamaöknen i norra Chile studeras
flera hundra stjärnor varje natt.

Vintergatan är det ljusa band

av spektroskopi. Stjärnans ljus
delas alltså upp i olika våg
längder – i ett spektrum – där
närvaron eller frånvaron av
olika våglängder säger något
om stjärnan och dess historia.
– Det blir som ett blodprov
från varje enskild stjärna. Med
hjälp av ljuset kan vi ta reda
på stjärnans temperatur, vilka
grundämnen den innehåller,
dess storlek, hur den rör sig och
i vissa fall även dess ålder, säger
Thomas Bensby.
På så sätt hoppas forskarna
få en mycket mer komplett bild
av vår galax, hur den har bildats
och utvecklats.
– Vi vill veta varför Vinter
gatan ser ut som den gör. Exempelvis finns en upphöjning, en
bula, i galaxens mitt som ser ut
som en stav. Varför ser den ut
så? frågar sig Thomas Bensby.

som kan ses sträcka sig över
stjärnhimlen mörka och klara
nätter.
I modern mening är Vintergatan ett stjärnsystem, en galax,
som består av ett par hundra
miljarder stjärnor.
Stjärnorna i Vintergatan är
fördelade i en tunn skiva som
har en spiralliknande form.
Diametern är cirka 100 000
ljusår, medan tjockleken "bara"
är cirka 12 000 ljusår och där,
ungefär halvvägs från mitten,
finns vår egen sol och jorden där
vi människor aldrig slutat fascinera oss.
Men trots att vi studerat stjärn-

himlen sedan urminnes tider
vet vi förhållandevis lite om vår
egen plats i universum.
– Vi känner till en hel del
om stjärnorna i vår omedelbara närhet, men allt det andra
vet vi väldigt lite om. Det finns
så otroligt mycket kvar, säger
Thomas Bensby, astronom vid
Lunds universitet.
För att råda bot på detta arbetar han och professor Sofia Feltzing – tillsammans med närmare 400 europeiska astronomer – med att kartlägga 100 000

Stjärnorna analyseras med hjälp

En uppenbar begränsning är om

och i så fall hur mycket 100 000
mer eller mindre slumpvist
utvalda stjärnor säger om en
galax som tros innehålla runt
200 miljarder stjärnor. Eftersom
det innebär att endast 0,05 promille (tusendels procent) av det
totala antalet stjärnor studeras.
Därför har forskarna nu bör-

Fler stjärnor i söder
■■ De flesta stjärnorna i Vinter
gatan är fördelade i en tunn skiva
som har en diskusliknande form.
Eftersom även solsystemet befin
ner sig i denna skiva, halvvägs
mellan dess centrum och dess
kant, framträder dessa stjärnor
som ett diffust band över himlen.
■■ Europeiska sydobservatoriet (ESO) har flera teleskop
i norra Chile på södra halvklotet.
■■ En anledning är att det
södra halvklotet är vänt mot
Vintergatans mitt, på grund av
jordaxelns lutning. Från det
norra halvklotet, däremot, ser
man mer de stjärnor som ligger
mot Vintergatans utkanter. Följ
aktligen innehåller natthimlen på
den södra sidan fler stjärnor och
är mer spektakulär, jämfört med
den norra.

jat planera för en ännu större
kartläggning. I projektet 4MOST
ska hela 25 miljoner stjärnor
granskas på liknande sätt.
– Men i stället för att använda
befintliga instrument tänker vi
bygga ett helt nytt som kommer att placeras på fyrameters
teleskopet Vista i Chile. På så
sätt kan vi formge instrumentet
utifrån de frågeställningar vi
har, i stället för tvärtom, säger
Thomas Bensby.
På så sätt hoppas forskarna få
en ännu bättre bild av Vinter
gatans struktur och utveckling.
Om allt går som det ska kommer de första observationerna att

Snart drar ett projekt igång som ska studera hela 25 miljoner stjärnor i Vintergatan.

göras 2021, varpå data ska samlas
in varje natt under fem års tid,
något som kommer att generera
stora mängder ny information
som sedan ska analyseras.
– Det blir en mer komplett

kartläggning av Vintergatan,
säger Thomas Bensby.
Han ansvarar för vilka stjärnor som undersöks i Gaia-Esoprojektet och eftersom Sverige
även är med i 4MOST kommer

Foto: Ruhr-Universität Bochum

Thomas Bensby även att vara
engagerad i detta projekt.
– Jag vet i alla fall vad jag kommer att göra de närmsta femton
åren. (TT)
Johan Nilsson

Bruno Liljefors, Enkelbeckasin vid sitt bo. Såld För 1 041 000 kr

SÄLJ TILL HÖGST PRISER
Har du konst eller konsthantverk hemma som du skulle vilja presentera för världens konstsamlare? Vi har sålt verk av de främsta konstnärerna sedan 1870. Nu är det hög tid för inlämning till höstens
klassiska auktion. Våra effektiva säljkanaler och omfattande nätverk
maximerar möjligheterna till höga slutpriser. Få en aktuell värdering
av oss inför höstens spännande auktionssäsong.
Träffa en specialist i Norrköping. Vi finns på Linnégatan 21.
011–18 42 30, eller maila dina bilder till norrkoping@bukowskis.com
Välkommen! www.bukowskis.com

Stjärnorna i Vintergatan är fördelade i en tunn diskusskiva som har en spiralliknande form. I mitten finns en
upphöjning, en bula, i form av en stav. Vintergatan kallas därför för en stavspiralgalax. Bilden visar hur Vintergatan
skulle kunna se ut på stort avstånd högt ovanför den diskusformiga skivan. Foto: Nasa

