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Sommarens   
 smultronställe  
 är här där du är

å blev det äntligen sommar i år också! Och med den kommer för de 
allra flesta av oss en möjlighet att få njuta av några veckors välför-
tjänt ledighet. Just i år med vissa förbehåll av kända skäl, men trots 
de riktlinjer vi har att följa gäller det att göra något riktigt bra av 
sommaren 2020. Inte minst för att klappa oss själva på axeln och 
påminna oss om att vi klarat den tuffa period som varit. 

Långresan kanske inte blir av som planerat, men tänk istället på allt det härliga 
som finns att upptäcka på nära håll! Sommar-Sverige är fantastiskt på många sätt, 
och inte minst här i våra delar – som dessutom lär tillhöra de mer solsäkra – av 
vårt avlånga land. Nu är det tid att utforska närområdets alla hörn, och här finns 
garanterat något för alla smaker. Den historieintresserade kan hitta mängder av 
spår bakåt i tiden, i berättelser att ta del av och på platser att besöka. För den som 
är mer kultur- eller nöjeslysten väntar stadens utbud och den särskilda sommar- 
pulsen som brukar infinna sig – i år dock med lagom hög puls och på behörigt 
avstånd i folkvimlet. Den träningsorienterade hittar många tillfällen för fysisk  
aktivitet utomhus. Djur- och naturälskaren kan njuta av en fauna och flora med 
stor variation. Fritidsfiskaren kan prova sin lycka i både hav och insjö. Man kan 
ta sig ut till öar, kobbar och skär runt omkring i den södra skärgården. Många 
nynäshamnare lägger till vid favoritplatsen med egen båt, men man kommer också 
långt med skärgårdstrafikens allmänna transportnät. Det går desutom alldeles 
utmärkt att upptäcka skärgården med utgångspunkt från fastlandet. Oavsett vilket 
är det alltid nära till saltstänkta havsbad från klippor och sandstränder eller ett söt-
vattendopp i någon av våra insjöar. Och även om många aktiviteter och evenemang 
har ställts in den här sommaren finns fortfarande mycket kvar att göra på nära håll. 
Man kan förstås också välja att bara ta det lugnt och njuta av sommaren i sin egen 
takt – kanske i hängmattan på den egna tomten, på en ledig klippa vid havet  
eller i en skön sittmöbel hemma på balkongen.

I det här sommarnumret av lokala magasinet 100% Nynäshamn vill vi 
dela med oss av sommarens många möjligheter på nära håll. För oss 
nynäshamnare finns alltid nya saker att välja bland eller favoriter att 
återvända till. Är du ny besökare kommer du att ha extra mycket att 
upptäcka och förhoppningsvis hitta egna smultronställen som gör 
att du vill komma tillbaka.

Välkommen på hemester och semester i ett somrigt Nynäshamn!

Niclas Axelson & Paulin Sunesson

S
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BORRSKRUVDRAGARE
BOSCH 
Laddningsbar skruvdragare 
GSR 18-2-LI Professional, 18 V 
Vikt: 1,3 kg. Inklusive: 2 st 2,0 AH 
Li-ion batterier, laddare samt 
hård väska. Rek. ca pris 2 995:-

1 895:-1 895:-

TRÄOLJA
BECKERS 
Elit 2,7L Träolja färgfri. För årlig 
behandling av obehandlat, tryck-
impregnerat eller  tidigare oljat trä 
utomhus. Rek. ca pris 427:-

249:-249:-

Kampanjerbjudandena gäller tom 31 Juli 2020 eller så långt lagret räcker. 
Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Våra rabatter och 
rek. ca priser baseras på leverantörernas brutto prislista och branschens riktpris. 

1 000:-
SPARA ÖVER

BAHCO 
3100TB Öppen väska i textil med in - och utvändiga fickor. 
Vattentät botten. Rek. ca pris 499:-

VERKTYGSVÄSKA

299:-299:-

Om ni inte vill eller kan komma till 
butiken, kan vi oftast ta emot din 
beställning via telefon eller mail 
och ordna med hemleverans. 

Kontakta oss 
så hjälper vi dig.

HEMLEVERANS? 

TRALL

18:9018:90

MOELVEN, STENVALLS, VALBO 
XLENT-trall, Tryckimpregnerad trall i 
NTR-klass AB. 
Mindre och friskare kvistar. Utskuret 
från trädets allra bästa delar.  
Dimension 28x120 mm. Finns i flera 
längder. Åtgång ca 8,3m/kvm. 
Rek. ca pris 21:90/lpm, 182 kr/kvm.  
Pris från

/lpm
157:-/kvm

FALU RÖDFÄRG
10L Original röd. Lättarbetad slamfärg 
med hög kulörbeständighet. 
Rek. ca pris 599:-

549:-549:-

UTSKJUTSSTEGE
HULTAFORS  
5,7 m. 2-delad, stabil och säker 
med inbyggd kombimöjlighet. 
Halkskyddande stegpinnar. 
3,3 m-5,7 m.
Rek. ca pris 1 995:- 

1 395:-1 395:-

HiKOKI 
G13SR4 125mm 730W 230V. Kompakt med 
ergonomiskt smart grepp och vinklat stöd-
handtag. Både för höger-och vänsterhänta. 
Begränsat antal. Rek. ca pris 929:-

VINKELSLIP

599:-599:-
300:-

SPARA ÖVER

Hammarhagsvägen 16, Nynäshamn, Tel 08–520 174 75
Öppet: vardag 06.30 – 18, lördag 9 – 14 • www.xlbygg.se/nynashamn

 Nyhet!

SET HOOD+BYXASET HOOD+BYXA
599:-

BADSHORTS
249:-

MJUKISBYXA
VUX. 299:- BARN 279:-

HOOD
VUX. 399:- 
BARN 349:-

BUFF/
SCARF
89:-

VIMPEL 199:-

KEPS
199:-

Se fler produkter online! 
www.minort.se

eller hos 400 kvadrat, 
Marinboden & Turisbyrån.

LÖVHAGENS 
KAFFESERVERING & VANDRARHEM

ÖPPET ALLA DAGAR 10-18 - HELA SOMMAREN
Avnjut hembakat kaffebröd, goda smörgåsar och sallader i vår trädgård eller inne 
i den ombyggda bondgården. Vill du stanna längre än för en kopp kaffe erbjuder 
vi logi på vandrarhemmet eller i en egen röd stuga. Vi ligger i början av ett frilufts- 
område där ni hittar flera badplatser, joggingslingor och strövstigar i underbar miljö. 

Tel. 08-520 138 31 • Läs mer på www.lovhagen.se • Fullständiga rättigheter

Kom & upptäck Nynäshamns pärla! Välkommen till oss på

Fiskrökeri, Butik & Servering
Fiskargränd 6,  08-520 100 23

www.nynasrokeri.se
Varmt Välkomna!
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Packa väskan  
& res på hemester

TEXT NIKLAS MILBERG  |  FOTO CHARLOTTE FRIBERG
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Sommar betyder semester och med den ofta en dröm om att få resa.  
Men man måste inte sätta sig på flyget för att få nya upplevelser. 
Passa på att semestra på hemmaplan istället. Packa väskan och checka in  
på ett annat boende – på gångavstånd eller i en annan del av kommunen.  
I omgivningarna finns det garanterat mycket att uppleva! 
Fyll en picknickkorg eller ryggsäck med det som behövs för en dagsutflykt. 
Spana in en plats i din närhet som du ännu inte hunnit upptäcka – eller vill 
återvända till. Vill du bara ta det lugnt och varva ner? Eller planerar du för en 
aktiv ”staycation” med många utflykter? Våra trakter har något för alla! 
Här får du tips att välja bland från kommunens alla hörn och lite till.

Tänk på att kolla öppettider och tillgänglighet innan äventyret börjar.  
Den här sommaren kan förutsättningarna snabbt ändras efter hand!

Packa väskan  
& res på hemester
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företagets campingplatser runt om i Sverige 
och Danmark, berättar hon. Men här i Nynäs-
hamn, med två miljoner invånare på nära 
håll i Stockholmsregionen, har läget trots allt 
känts lugnare.

Nicksta har satsat på att utöka antalet så 
kallade säsongsplatser från cirka 35 till 60 
och de är redan fullbokade. En säsongsplats 
innebär att man hyr en plats för sin husvagn 
eller husbil hela perioden från maj till 
oktober. Nu finns en kölista till dessa.

 – Och alla våra stugor var fullbokade till 
midsommarhelgen. Så här är det ”business as 
usual” och lite till, berättar Emma Rogers.

Förutom platser för husvagnar och husbilar 
erbjuder campingen stugor med fyra eller sex 
bäddar.

 – Och tältplatser finns det alltid, säger Emma.

Smittoskyddsreglerna håller man noga reda på.

 – Vi följer självklart Folkhälsomyndigetens 
riktlinjer hela tiden och håller oss uppdaterade.

Denna sommar har de dock tvingats tänka om 
kring den populära vattenrutschbanan. Det 
går inte att köpa dagpass som tidigare. I stället 
erbjuds tvåtimmarspass då högst 40-50 åkare 
får åka under ordnade former med tvåmeters-
regeln som ledstjärna.

Nicksta lockar också med minigolfbana och 
på området finns även restaurang Grodans 
Terrass, där First Camp satsar på underhåll-

ning tre gånger i veckan. Men det största 
dragplåstret är förstås den långa sandstranden 
med havsbad och hopptorn.

Nicksta hoppas också kunna locka till sig 
många yngre gäster med sin satsning på barn-
klubb varje dag. Där vankas det bland annat 
skattjakt och fotboll. Och då och då kommer 
ekorrmaskoten Yessi förbi! 

Vuxna besökare erbjuds yoga och cirkelfysträ-
ning på stranden. Då är även Nynäshamnsbor 
välkomna i mån av plats, berättar Emma Rogers.

 – Vi ser ljust på framtiden! Folk behöver 
ha semester och kanske kommer fler att välja 
semester på hemmaplan framöver!

NYNÄSHAMN ÄR  
FLANÖRERNAS  
SOMMARPARADIS
Gästhamnsområdet är utan tvekan hjärtat i 
Sommar-Nynäshamn. Här stannar pendeltåg, 
bussar och Waxholmsbåtar. Gotlandsresenä-
rer vandrar till och från färjeterminalen och 
båtfolket flanerar gärna vid hamnbodarna och 
längs kajen med alla restauranger.

I gästhamnsområdet är det enkelt att hänga, 
kanske på den sittvänliga havstrappan som 
löper längs hela kajen. Man kan också 
promenera ut på den långa vågbrytaren för 
närkontakt med segelbåtar, vindar och vatten. 
Kanske köper man med sig något gott att äta 
från Nynäs Rökeri eller från någon av alla 
andra restauranger och kaféer i området.  
Den som vill ha fler tips tittar in i turistbyrån.

Efter att ha njutit av folklivet och shoppat 
runt lite i de faluröda hamnbodarnas butiker 
kan det vara läge att välja ut något av alla 
matställen i området. Kvällstid är after 

Nynäs Havsbad på ön Trehörningen i Nynäs-
hamn har till exempel öppet för ”bistrolunch” 
i havspaviljongen, där gästerna kan äta med 
lämpligt mellanrum på bryggan. Här kan man 
förstås också övernatta och njuta av utsikten 
över vattnet med den fria horisonten från 
boende, bastu och pooler. Eller var för inte ta 
ett dopp i det blå?

Nynäsgården Hotell & Konferens i Nynäs-
hamn satsar i sommar på middagar varje 
kväll. På fredagar blir det räkaftnar, medan 
onsdagar och lördagar viks för grillkvällar. 
Nynäsgården erbjuder, i samarbete med andra 
lokala företag, båtutflykter i skärgården med 
picknick, bad och kajakpaddling.

Skärgårdshotellet i Nynäshamn och Körunda 
Hotell & Konferens i Ösmo har hakat på 
hemestertrenden och lockar med olika upp-
levelsepaket för besökare från närområdet. 
Körunda satsar på begreppet ”sommarchar-
ter” och Skärgårdshotellet erbjuder boende 
kombinerat med dagsutflykt till Nåttarö och 
en god middag i gästhamnen på kvällen.

”Vi släppte fler  
säsongsplatser och de  
är redan fullbokade” 

På First Camp, campingplatsen vid Nicksta- 
badet, märker destinationschef Emma Rogers 
en ökad efterfrågan. Oron har varit stor på 

CAMPINGTÄLT ELLER LYXIG HOTELLSVIT?  
BYT MILJÖ FÖR EN DAG ELLER TVÅ!
Flertalet hotell och boenden håller öppet som vanligt i sommar, om än med 
vissa begränsningar på grund av smittskyddsrekommendationerna. 

Emma Rogers vid vattenrutschbanan på Nickstabadets camping. Du når Nåttarös sandstränder med 
skärgårdsbåt från Nynäshamn.
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Vi är ett familjeföretag som nu är inne 
på femte generationen

Under den här tiden har vi samlat på oss mycket 
kunskap och erfarenhet. Vårt motto är att ge kunden 

bästa service och få dem att känna sig nöjda!

Lillemor, Ewa & Amanda

Lillemor hjälper dig att färgsätta ditt hem!
Både inne och ute, såväl stort som smått. 

Många års erfarenhet och goda referensobjekt.

Kålbäcks Färghall - Colorama
Fem generationer av kunskap & erfarenhet

FÄRG • TAPET • GOLV • KAKEL

••FASADEXPERT
INREDNINGSEXPERT

Välkommen att kontakta oss för ett hembesök eller möte i butiken.

Öppet: Vard. 9-18 • Lörd. 9-14 • Vi bjuder alltid på fi ka!
Lövlundsvägen 21, Nynäshamn. Tel. 08-520 168 68
E-post: kalbacksfarghall@telia.com • www.colorama.se/nynashamn

SOMMAR-PRIS
på Alcro 
Bestå 
10 liter.

på Alcro 

LINOLJEFÄRG
och andra produkter

SOMMAR-PRIS
på 
Demidekk 
Ultimate 
10 liter.

Vi har tillbehören 
du behöver till din 

POOL

Ge en gåva � ll någon du tycker om. Ge en gåva � ll någon du tycker om. 
Varför inte en present � ll dig själv?Varför inte en present � ll dig själv?

Centralgatan 6, Nynäshamn • 08-520 103 51 
             Vard. 10-18 • Lörd. 10-15 • rakelochlea.se • Följ oss på

Noga utvalda smycken 
för sommarens alla tillfällen

Nynäshamns största second hand
Öppet: Tisdag-Onsdag 10-17, Torsdag 10-18, 
Fredag 10-15.30, Lördag 11-15, Söndag stängt.

Du hittar oss på Industrivägen 8C (vid Postnord)
VÄLKOMMEN!

Föreningen Konst & Hantverk i Nynäshamn • www.fkohnynas.se • info@fkohnynas.se

Sommar i Godsmagasinet
(gula huset mellan färjeterminalen - pendeltågstationen)

Försäljning av konst och hantverk 16/6 t o m 30/8
Öppet tisdag-söndag kl 11-16
Måndagar håller vi stängt.

Välkommen!
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Alltid nära till  
naturen i Nynäs

Vägen som kallats ”Sveriges vackraste” är 
kanske Nynäshamns huvudattraktion. Strand-
vägen – eller Ringvägen som den kallas i 
folkmun – drogs fram inför de OS-seglingar 
som arrangerades här ute 1912 och den flera 
kilometer långa sträckan erbjuder en oslagbar 
vägtur med havet och horisonten som sällskap. 

Vid Ringvägens början kan man ta en  
avstickare över bron till den lilla ön Tre- 
hörningen, som har en viktig plats i stadens 
tidiga historia. När järnvägen drogs till den 
nya hamnen i Nynäshamn under 1900-talets 
början byggdes samtidigt en villastad upp här 
vid havet. Många pampiga sommarvillor finns 
kvar från den tiden, idag permanent bebodda. 
På ön byggdes också Nynäs havsbad, med 
kurortshotell och kallbadhus. Noblessen som 
samlades här kunde efter dagens stärkande 
bad och havspromenader tillbringa kvällarna 
i Casinobyggnaden, som fortfarande går att 
beundra för sin inre och yttre skönhet.

Inte långt från dagens moderna hotellanlägg-
ning Nynäs Havsbad står det ”gamla” vatten- 
tornet. För ett par år sedan brann tornet ner, 
men trots att det inte längre fyllde någon 
praktisk funktion ansåg fastighetsägaren att 
det hade så pass stort värde för öns identitet 
att han lät bygga upp det igen. Nu kan alla 
som har möjlighet att ta sig uppför trapporna 
belönas med en bedårande vy över södra skär-
gården och staden Nynäshamn.

Tillbaka på fastlandet och Ringvägens 
sträckning söderut kan man stanna till vid 
Nynäshamns Hembygdsgård och beundra alla 
gamla byggnader som Sotholms Härads Hem-
bygdsförening fört hit genom åren. Här finns 

Nynäshamns äldsta kvarvarande boningshus, 
torpet Sand, som också kallas ”Luddes stuga” 
efter den sista innehavaren. Det byggdes 
strax efter ryssarnas härjningar på Södertörn 
sommaren 1719, då det mesta i byggnadsväg 
brändes ner. På hembygdsgården kan man 
också stärka sig med en fika eller något att äta 
innan man fortsätter vidare.

På vägen längs med havet passerar man vidare 
Nynäshamns Segelsällskaps område med varv 
och bryggor. Här har NSS arrangerat många 
kappseglingar och offshore-tävlingar genom 
åren. 

Nu är man ute i den riktiga skärgårdsnaturen 
och längs Ringvägen finns det gott om plats 
för alla. Så packa med badkläder och picknick 
och leta upp en egen klippa eller vik. 

Vid slutet av den vackra vägen väntar Löv- 
hagens Kaffeservering och vandrarhem, som 
har lockat besökare från när och fjärran i 
decennier. Här serveras bland annat våfflor, 
glass och hembakat i lantlig miljö.

Hitta spännande grotta
Den som inte har fått nog av hav och natur 
kan leta sig vidare ut i Lövhagens friluftsom-
råde. Vackra Knappelskär är ett tips! Allra 
längst ut på det badvänliga skäret kan man 
klättra ner till Knappelskärsgrottan, en tunnel 
i klippan som grävts ut av havets rörelser 
genom århundraden. På Lövhagen finns flera 
badplatser och också markerade slingor för 
utövare av sporten swimrun.

Efter naturäventyret är det dags att återvända 
till staden. Fortsätter man Hamnviksvägen 
fram dyker det upp ytterligare tillfällen att 
bada längs med vägen. Lita på nynäshamnarna 
– man får aldrig nog av Ringvägen!

beach-stämningen vanligtvis hög i hamnen 
och även denna sommar, med social distanse-
ring, kommer det att erbjudas live-musik på 
åtminstone några av krogarna.

Innan dess är det läge att bege sig upp mot 
stadens centrum, kanske i sällskap av andra 
hemesterfirare som har tillbringat dagen på 
Nåttarös eller Rånös stränder och nu precis 
stigit av Waxholmsbåten. Titta gärna in i det 
gula gamla Godsmagasinet intill stationshuset 
på vägen mot centrum. Här pågår det konst- 
och hantverksutställningar hela sommaren.

Ta sikte mot kyrkan på berget, som i år fyller 
90 år den första advent.

En kort promenad uppför backen vid 
Styrmansgränd nås porten till Nynäshamns 
centrum. Här finns mataffär, Systembolaget, 
banker, apotek, kommunhus och annan 
samhällsservice. Och förstås alla restauranger, 
kaféer och många små butiker som lockar.

Öl och choklad 
Här hittar du också två av Nynäshamns mest 
kända varumärken inom mat och dryck. 
Nynäshamns Ångbryggeri kräver ingen 
närmare presentation för ölälskare. Bryggeriet 
med tillhörande butik finns på Lövlundsvägen. 
Kontrollera i förväg om det är möjligt att boka 
in en visning med ölprovning.

Chokladhuset med sitt kafé, som sedan många 
år levererar praliner till Nobelfestligheterna 
i Stockholm, ligger sedan ett drygt år tillbaka 
på Hamngatan, en annan av centrums tvärga-
tor. Missa inte den egentillverkade glassen!

Vill ta med sommarläsning hem till hängmat-
tan kan man besöka Nynäshamns bibliotek 
som finns i Folkets Hus på Stadshusplatsen 
eller köpa en egen bok i staden bokhandel.

I 90 år har Nynäshamns kyrka tronat på berget. Flanörer på 
Strandvägen.
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Vill ni ha en förvaltare som värdesätter 
personlig kontakt, tydlighet och fokus på ett 

långsiktigt, utvecklande samarbete?
Brf Ekonomen är ett SRF-auktoriserat förvaltningsbolag som 
är specialiserat på bostadsrättsföreningar, samfälligheter och 
hyresfastigheter. 

Vår vision är att förenkla styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen 
och vi strävar efter att styrelsen ska ha tillgång till bra verktyg för 
att fatta kloka beslut. Förvaltning i klartext!

Med våra webbaserade system har våra kunder alltid tillgång till 
aktuell information om sin ekonomi, dygnet runt. 

Vi förvaltar bostadsrättsföreningar i hela Stor-Stockholm 
samt i Uppsala, Göteborg och Malmö.

Läs mer på www.brfekonomen.se 

Kontakta oss gärna för mer information 
eller en offert på info@brfekonomen.se 

Vi finns på Fredsgatan 13 i Nynäshamn.

Personlig och engagerad service 
för bostadsrättsföreningar

Vi önskar  
alla kunder en  
härlig sommar!

Nynäsvägen 24 • Tel. 08-520 218 50
Öppettider: Mån 15-16, tis-fre 10-16, lör 10-14
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Om det har börjat kurra i magarna är det 
därifrån inte långt till Ösmo Plantshop, ett 
trädgårdscenter värt att besöka oavsett om 
man har egen trädgård eller ej. Här serveras 
vegetarisk lunch och fika med hembakat, som 
kan intas antingen ute i trädgården eller inne 

i växthuset. Barnen brukar gilla att titta på 
fiskarna i dammen.

Ta ett dopp i sjön  
Muskan

Stärkta till kropp och själ är det nu dags för 
lite friluftsliv och ännu mer historia. Några 
kilometer norr om Ösmo tätort ligger kom-
munens golfbana samt Körunda Hotell & Kon-
ferens. Körunda erbjuder både naturnära och 

fartfyllda sommaraktiviteter och här kan man 
även ta ett dopp i sjön Muskan. I grannskapet 
finns också Järnåldershuset, ett rekonstruerat 
så kallat långhus från 1000-talet.

Vill man upptäcka äkta spår från vikingatiden 
finns det gott om sådana i Ösmotrakten.  
Kommunens mest kända runsten kallas 
Ingvarsstenen och står strax söder om Vansta 
gård och Sorunda Ridklubb. Missa inte den 
lilla träskylten som visar vägen! Stenen är 
rest till minne av Ösmos superkändis bland 

vikingar, Toste, som  
år 1036 gav sig iväg 
på en lång färd över 
Östersjön och längs 
floder ända till Svarta 
och Kaspiska haven. 
Ingvarsstenen kan bli 
starten för en färd längs 
Runstensvägen, som 
tar er till en rad olika 
runstenar och ristningar 
i Ösmo och Sorunda. 
Båda socknarna är fulla 
av fornminnen. På kom-
munens hemsida kan 
man leta upp en karta 
över Runstensvägens 
alla sevärdheter.

Strax söder om Ingvarsstenen vid Vansta kan 
man passa på att ta en avstickare längs pro-
menadvägen till fågeltornet vid Östra Styrans 
våtmarker. Uppifrån tornet ser man ut över 
de vackra och fågelrika våtmarkerna och över 
angränsande landsbygd.

Inte långt härifrån, nära sjön Västra Styran, 
bodde arbetarförfattaren Moa Martinson i sitt 
torp Johannesdal. Men det är en annan histo-
ria, som ni kan ta del av längre fram i denna 
sommartidning.

Ösmo kyrkby, en bit från nuvarande centrum, 
har sedan århundrande varit mötesplats för 
kringliggande skärgård och landsbygd och är 
en bra utgångspunkt för en semesterdag i när-
området. Kyrkan, med anor från 1100-talet, är 
kanske det främsta besöksmålet i kommunen 
för historiskt intresse-
rade. Inte minst tack 
vare den berömda 
kyrkomålaren Alber-
tus Pictors tak- och 
väggmålningar från 
1400-talet. Om honom 
finns en hel utställning 
och dessutom erbjuds 
guidningar i kyrkan 
dagligen under som-
maren.

Efter att ha insupit 
Ösmos spännande his-
toria genom kyrkans 
berättelser, målningar 
och inventarier kan det 
passa bra med en fika. I Sockenstugan  
ett stenkast bort håller våffelkaféet öppet  
varje dag klockan 12-17 mellan den 27 juni 
och 2 augusti. Under den här perioden  
arrangeras också en konst- och hantverks- 
utställning och det erbjuds tipspromenader  
för stora och små.

Ösmo Hembygdsgård vid Nyble ligger på 
promenadavstånd från kyrkan. På sitt mark-
område kan föreningen visa upp flera gamla 
byggnader, bland annat komministerbosta-
den, en visthusbod och ett härbre. 

I ÖSMO ÄR HISTORIEN STÄNDIGT NÄRVARANDE
Ösmo är kommunens centralort i geografisk bemärkelse. Här finns simhallen 
och kommunens mest frekventerade pendeltågsstation med sitt byggnadsmin-
nesförklarade stationshus från 1900-talets början.

Fågeltornet vid Östra Styrans våtmarker.

Takmålningar av Albertus Pictor i Ösmo kyrka. Våfflor serveras i Ösmo Sockenstuga. 
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Telivägen 16, Nynäshamn. Tel. 08-520 120 20.Telivägen 16, Nynäshamn. Tel. 08-520 120 20.

Parkträning i Stadsparken, 
utepass utanför Friskis entré samt 
löpning och stavgång. Se schema 
och information på vår hemsida.

Nyhet! Utefys

www.friskissvettis.se/nynashamn

Parkträning och utepass i sommar – Häng på!

Sorundavägen 300, 148 96 Sorunda • 08–776 44 14
www.trahuset.com • order@trahuset-sorunda.se

25 m2

45 m2

30 m2

40 m235 m2

50 m2

JUBILEUMSPRISER
20% RABATT
på alla Trähusets stugor, 

t ex SORUNDASTUGORNA:

Rabatten gäller 
på ord. priser.

Sommaren är här!
Välkommen & spendera den med oss! 
Kroken hittar du alldeles intill vattnet 
i Nynäshamns gästhamn.  
Vi bjuder på en familjär miljö, att 
ensam, eller i sällskap, avnjuta en bit 
vällagad mat, ett gott glas vin eller 
en öl från det lokala ångbryggeriet. 

restaurangkroken.se @restaurangkroken

Vi ses i sommar!  
/Krokengänget

Välkommen på en nostalgitripp!

Vikingavägen 39 • Öppet tisd-sönd 11-16 
08-520 132 00 • www.mopedum.se

Se även sommarutställningen på KonstpoolenElina Välimäki • Nynäsvägen 32 • Tel. 070-099 99 42Nynäsvägen 32 • Tel. 070-099 99 42Nynäsvägen 32 • Tel. 070-099 99 42

Vi hälsar nya & gamla kunder 
varmt välkomna och önskar 
er en riktigt härlig sommar!
Nya öppettider: mån-ons 10-17, tors 9.30-18, 

fre 9.30-16. Lördag efter ö k. Hör av dig om 
tiderna inte passar, så försöker vi lösa det! 
1 juli fi rar Elinas Salong 4 år (14 i yrket) med

25% rabatt på klippningar
hos mig 1/7 t o m 30/9

(dam, herr, barn).
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med sin kase sydost om Fituna har man en 
fantastisk utsikt över Himmerfjärden och 
Mörkö med Hörningsholms slott på andra 
sidan vattnet. Den 4-5 meter höga vårdkasen 
är rest ovanpå ett gravröse från bronsåldern. 

Troll och monster  
lockar i Sunnerby

Kanske har de yngsta turisterna nu tröttnat  
på historia och vill göra något mer spännande. 
Vad kan vara mer lockande än att leta efter 
troll och monster i skogen? Vänd tillbaka till 
Sunnerby och där, längs en cirka två kilo-
meter lång motionsstig, kommer ni att stöta 
på monster, skogstroll och andra skogsväsen 
i form av naturliga skulpturer. De är alla 
skapelser av konstnären Maggi Nurm. Vem 
hinner först till nästa monster? 51 stycken  
ska det finnas!

Ett annat naturnära äventyr för hela familjen 
är Fjärilsstigen utanför brukssamhället Stora 
Vika. Fjärilsstigen är tre kilometer lång och 
löper runt det gamla kalkbrottet med sin 
vackra medelhavsblå vattenspegel. Områdets 
speciella flora lockar till sig många fjärilsarter, 
till exempel den praktfulla apollofjärilen. 
Längs stigen finns informationstavlor som gör 
vandringen intressant och lärorik.

Foodisar på jakt efter lokala delikatesser har 
flera gårdsbutiker att välja mellan i trakterna. 
I norra Sorunda hittar man till exempel Lilla 

Grödby, som bland annat säljer ekologiska  
ägg från det egna hönseriet. I butiken hittar 
man beroende på säsong även andra pro-
dukter, som nötkött från de egna fjällkorna, 
honung och fårskinn.

Fållnäs gård med sina rosa byggnader har 
anor från medeltiden. Gården går inte att 
missa med sitt läge precis där halvön Lisö 
inleder sin sträckning söderut. Fållnäs är 
ett statligt byggnadsminne och gården har 
nyligen fått en egen viltbod, där man bland 
annat säljer kött och korv. Viltkött hittar man 
också i Djursnäs viltbod, som ligger intill 
huvudbyggnaden på granngodset Djursnäs. 

En viltsafari i skymningen är något av det 
mest spännande och exotiska man kan 
uppleva här på södra Södertörn. En safaritur 
längs smala skogsvägar bjuder på nära möten 
med dovhjortar, älgar, vildsvin och rådjur. 
Den intresserade lägger en intresseanmälan 
om safari i Djursnäs viltbod som är öppen för 
självbetjäning dygnet runt!

Ett oslagbart tips är att köra planlöst genom 
Sorundas nät av småvägar och bara njuta av 
den kuperade ursvenska landsbygden, där 
torp och gårdar avlöses av hagar, åkrar och 
skogsmarker. Här och där glimmar det blått 
från en havsvik eller insjö, som inbjuder till 
ett dopp. Den som föredrar havsvatten söker 
sig med fördel till Rangstabadet. För ett bad i 
sötvatten rekommenderas Grindsjön.

Förr eller senare hamnar man i socknens 
mittpunkt – vid Sorunda kyrka. Här har man 
tillbett gudar och begravt anhöriga sedan 
långt innan våra trakter kristnades. Kyrkan  
är en av Södermanlands största landsbygds- 
kyrkor och har anor från 1100-talet. På 
kyrkogården kan man bland annat leta upp 
arbetarförfattaren Moa Martinsons grav.

Från Vårdkasberget är 
utsikten fantastisk

Uppåt vägen, i riktning mot Grödby, ligger 
Prästgårdsparken där Sorunda hembygdsför-
ening huserar. Här finns historiska hus och 
bodar och föreningen brukar också kunna 
bistå med både turistinformation och kaffe.  
I sommar planerar man för våffelfika utomhus 
varje lördag klockan 12-15. Dessutom arrang-
erar föreningen ett antal guidade historiska 
vandringar i trakten.  

Vårdkasberget i den nordvästra kommun-
delen är värd en avstickare. Från vårdberget 

SORUNDAS JORDBRUKSLANDSKAP  
ÄR SVENSK SOMMAR PÅ RIKTIGT
Väg 225 slingrar sig fram mellan Sorundas åkrar och skogsdungar. Då och då 
öppnar sig fantastiska vyer över sädesfält och åkerholmar och man slås av att 
detta måste vara sinnebilden av svensk sommar.

Badplatsen vid Grindsjön.

Maggi Nurm och ett 
av hennes skogsväsen.

Vy mot Sorunda kyrka.
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Handla nära i Nynäshamn!

Asian Delicious Sjötelegrafen
Kantbockad aluskylt

2700x540mm

...– .–.– .–.. –.– ––– –– –– . .–

Husläkarmottagning
Telegrafen

Välkommen till Sjötelegrafens köpcentrum
 med handel och service vid infarten till Nynäshamn, 

alldeles intill väg 73 och på gångavstånd 
från stadskärnan och färjeterminalen. 

Handelsplatsen är inrymd i den gamla telegrafverkstaden 
från 1913 och har bra parkeringsmöjligheter.

Vardagar 10 - 19 • Lördag 10 - 16 • Söndag 11 - 16 *
Ica Maxi har öppet alla dagar 7-22 *

www.sjotelegrafen.se

*På grund av 

coronapandemin 

kan butikernas

 öppettider variera

Se resp. butik för 

aktuella tider.

Lägga in på hemsidan 

DITT LOKALA 
TRYCKERI

DIN LOKALA 
 REKLAMBYRÅ

BROSCHYRER • AFFISCHER • ETIKETTER
SKYLTAR • ROLLUPS • FLAGGOR 

BANDEROLLER • BILDEKOR • FÖNSTERDEKOR

LOGOTYPE • GRAFISK PROFIL
FORMGIVNING • LAYOUT • PROFILERING

MÄSSA • EVENT • EVENEMANG • MARKNAD

WWW.MIXGRAFISKA.SE  |   08-447 63 50  |   HAMMARHAGSVÄGEN 26   |   WWW.PAULINSPROJEKT.SE |   070-493 1178

Takomläggning & service i mer än 35 år

Tel. 08-500 126 60
info@nynastak.se

Välkommen till oss på Nynäsvägen 7 
Öppettider: Mån-Lör 11.00-21.00, Sön 12.00-20.00

Lunch: Mån-Fre kl 11.00-14.00. Då ingår dricka och kaffe.
Hemkörning i samarbete med Foodora: www.foodora.com
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I jämnhöjd med Herrhamra finns avfarten 
till Torös främsta utflyktsmål: Stenstrand 
och Ören. Här flockas vågsurfare och andra 
brädentusiaster året runt, på vad som kan vara 
Sveriges bästa surfstrand. Vill man inte bada 
eller kasta sig ut i vågorna på en bräda så är 
platsen ändå väl värd att besöka med anled-
ning av sin storslagna natur. Under vår och 
höst lockas också ornitologer och fågelälskare 
hit, tack vare alla flyttfåglar som sträcker över 
naturreservatet Ören.

Byn på Landsort är  
sanslöst charmig

Vid närbelägna Ankarudden finns restaurang 
Sjöboden, om det är dags för lunch, fika eller 
kvällsmål. 

Vill man fortsätta vidare till Öja/Landsort tar 
man Waxholmsbolagets båt från Ankarudden. 
Buss 852 går från Nynäshamn hela vägen till 
Ankarudden. Med anledning av coronaläget 
är det mycket viktigt att i förväg kontrollera 
vad som gäller för färjetrafiken. För dem med 
egen båt finns gästhamn på norra Öja. En 
annan möjlighet är båttaxi, som kan erbjudas 
genom företagarfamiljen ”Svedtiljas på  
Landsort”.

Waxholmsbolagets båt angör den östra eller 
ibland den västra hamnen i byn Storhamn 
på södra Öja, beroende på vindförhållanden. 
Mycket av det man vill besöka eller göra 
på Landsort ligger på gångavstånd, i eller i 

närheten av den sanslöst charmiga skärgårds-
byn. Här finns öns butik, Saltboden Kök och 
Proviant, inklusive en pub och servering samt 
Landsorts vandrarhem. 

Den smala långsträckta ön Öja, Landsort i 
folkmun, är skärgårdens yttersta utpost söder- 
ut. Här bor ett tjugotal människor året om, 
men vanligtvis många fler under sommaren. 

Hela Öja är ett naturvårdsområde och tvärs 
över öns mitt, från söder till norr, löper vägen. 
Mellan byn i söder och gästhamnen i norr är 
det cirka 3,5 kilometer och här finns mycket 
att upptäcka.

Öjas främsta besöksmål – Landsorts fyr, som 
har gett ön dess populära namn – går inte 
att missa med sitt läge på klipporna söder 
om byn. ”Svedtiljas på Landsort” arrangerar 
visningar av Sveriges äldsta fyr med anor från 
1670-talet. Men det finns också mycket annat 
att upptäcka på ön, allt ifrån forskningssta-
tionen för ringmärkning av flyttfåglar till ett 
underjordiskt museum med militärhistoria 
från kalla krigets dagar.

Familjen Svedtilja driver restaurang och hotell 
i det coola betongbrutalistiska lotstornet i 
byn. Här kan man övernatta som hotellgäst 
och få utsikten på köpet. Lotstornet Logi & 
Restaurang satsar också på att göra Landsort 
till ett kulinariskt resmål.

På öns norra del ligger Landsorts gästhamn 
och här finns också stugor att hyra. Landsort 
lämpar sig för både dagsutflykter och längre 
hemestervistelser med övernattning. Men 
kolla bokningsläget i förväg!

Här har många fritidsbor sina sommarparadis 
och öarnas strandlinjer kantas av allt från 
enklare stugor till luxuösa skärgårdspalats. 
Men det finns också en bofast befolkning, en 
butik, en kyrka och mötesplatser som bygde-
gårdar och hembygdshuset.

Torö bjuder på en hel del att se och göra även 
för ”hemestrande” kommuninvånare och 
andra besökare utan egen stuga på ön. 

Precis innan Tottnäsbron tar oss över sundet 
till öarna är ett stopp på Tottnäs Rökeri att 
rekommendera. Förutom att kolla in utbudet 
av rökt fisk, grönsaker, bröd och delikatesser 
kan man passa på att få sig något gott i magen 
på serveringen innan Torövistelsen börjar. 
Glasskiosken vid vägen kan erbjuda mer  
svalkande alternativ.

Väl över på andra sidan bron fortsätter färden 
på kurviga vägar längs vatten och genom 
skärgårdslandskap. En bra bit söderut passeras 
småningom lilla Torö kyrka med församlings-
hemmet Snarberga bredvid kyrkogården.

Nästan mitt på Torö är Torö Lanthandel 
belägen, precis vid vägen. Förutom att detta är 
platsen att proviantera på kan man stanna för 
en fika. Närmaste granne är Torö Hembygds-
förening, där kan man få veta mer om livet på 
ön i forna tider.

Vid Herrhamra gård möts man av en pampig 
allé med bokträd. Man förstår att den sling-
rande och vackra vägen är populär, inte minst 
bland motorcykelåkare. Håll utkik efter den 
lilla Lotskyrkogården alldeles intill vägen. 

TORÖVÄGEN LEDER TILL SURFARNAS PARADIS 
OCH SÖDRA SKÄRGÅRDENS YTTERSTA UTPOST
De gröna skärgårdsöarna Oxnö, Svärdsö och Torö brukar  
gå under det gemensamma namnet ”Torö” eller ”Torölandet”. 

Bokallé vid Herrhamra på Torö.

Stugor finns att hyra på Öja.

Interiör från museet Batteri Landsort.
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Hitta till besöksmålen 
på utflyktskartorna  

på följande sidor

PLATS FÖR
UPPTÄCKARE

PLATS FÖR LIVET

Jacob von Matern, om vandring:
Att gå djupt inne i skogen och plötsligt 
komma ut på en klippa vid havet, gör

vandringen i Nynäshamn unik. Förutom 
Sörmlandsleden så vill jag tipsa om alla fina 

stigar runt Käringboda naturreservat.
Jacob och andra nynäshamnare delar med 
sig av sina guldkorn på visitnynashamn.se

visitnynashamn.se               ilovenynashamn

Torö Stenstrand.

Öja med Landsorts fyr.

Ankarudden.
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Badplats            Toalett/dass                 Lekpark                    Båtförbindelse                Utegym                Vandringsled/Friluftsområde               Surfstrand             Golfbana               Annonsör se sid 18

1
2
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59

61

62
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14. Troll och monster längs  
Sunnerbys motionsslinga

15. Körunda med Nynäshamns  
golfklubb och järnåldershuset 

16. Borgruinen i Hammersta
17. Muskötunneln
18. Alhagens våtmark
19. Käringboda naturreservat
20. Tottnäs rökeri
21. Torö kyrka
22. Torö butik och hembygdshus
23. Torö stenstrand på  

Örens naturreservat
24. Ankarudden, Lotskyrkogården 

och Herrhamra
25. Öja med Landsorts fyr, butik, 

restauranger och övernattning

1. Ösmo kyrka och sockenstugan
2. Nyble hembygdsgård
3. Ingvarsstenen och start för  

Runstensvägen
4. Fågeltornet vid Östra Styrans 

våtmarker
5. Moas torp
6. Djursnäs viltbod
7. Fjärilsstigen och kalkbrottet  

i Stora vika
8. Fållnäs gård
9. Sorunda kyrka och Prästgårds-

parken med hembygdsgård
10. Solrosodlingar i Hoxla
11. Vårdkasberget
12. Solrosodlingar i Norr Enby
13. Äggboden i Trollsta

64

60

Torö

Sorunda

Nynäs- 
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Stora 
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Grödby

Segersäng

Yxlö

Västerby
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Rånö

Nåttarö
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Utö

5
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UTFLYKTSTIPS
65

Mot 
Stockholm 

Haninge

58

Ösmo
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URVAL AV TJÄNSTER
Försäljning av hård- och mjukvara

Webhotell och domänhantering

Drift och underhållstjänst

Övervakning

Serverhosting

Virtualisering

Licenshantering

Office 365

Konsultation och supportwww.ftech.se  |   info@ftech.se   |   08-520 139 37

NYNÄSHAMNS HELHETSLEVERANTÖR AV STORA OCH SMÅ IT-LÖSNINGAR 

Sommar på Nynäsgården
Grillbuffé

varje onsdag & lördag 
295 kr

Trubadur spelar vid våra grillkvällar.
Onsdagar: Musikquiz.

A la carte serveras övriga kvällar 
och enklare lunch alla dagar.

Räkafton
varje fredag i sommar

245 kr
08-520 205 90 

bokning@nynasgarden.se 
www.nynasgarden.se

Välkommen till ett 
utfl yktsmål för hela familjenutfl yktsmål för hela familjen

Vi erbjuder 

möjligheten 
att betala 
utomhus

Trädgårdscafé
I växthuset och på vår uteservering 
kan du njuta av vår utsökta vegetariska 
buff é samt hembakade tårtor och
bakverk som serveras bakom disken. 

Allt för ditt hem 
och din trädgård

Hos oss hittar du ett stort utbud 
av buskar, träd och perenner.

Öppet i butiken: Mån-fre 9-18, lör 9-16, sön 10-16
Caféet: Mån-fre 9-16, lör 9-16, sön 10-16

Växtstigen 1, Ösmo. Tel 08-520 272 30. www.osmoplantshop.se

Välj bland 100-tals
olika sorters rosor
- från gammeldags till moderna slottsrosor

Allt till hemmet!
Vitvaror, hemelektronik

värmepumpar & kök

Gå in på www.elon.se för att se hela vårt sortiment

Allt till hemmet!
Vitvaror, hemelektronik

värmepumpar & kök

Gå in på www.elon.se för att se hela vårt sortiment

Allt till hemmet!
Vitvaror, hemelektronik

värmepumpar & kök

Gå in på www.elon.se för att se hela vårt sortiment

Elon Nynäshamn | 08-524 006 50 | nynashamn@elon.se

GO’KVÄLL MITT NAMN ÄR

SHIRLEY CLAMP
Denna kväll bjuder Shirley på sin tidlösa ”sing-up” 
konsert, akustiskt och nära publiken, tillsammans 
med sin ständige pianist Jocke Niehoff.

Fotograf: Kitty Lingmerth

SORUNDA KYRKA
Söndag 13 september kl 18.00

Biljetter via www.nortic.se/dagny/show/82671

Biljettpris 375 kr
Arrangör:
Jarl Konsult AB
0708-104545

Härlig musik, många skratt och artisteri på högsta nivå!

OBS! NYTT DATUM   OBS! NYTT DATUM

UTFLYKTSTIPS
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Här hittar du våra annonsörer 
Nr  Annonsör  Sida
45 400 kvadrat  ........................................................  9
45 Bar & Burgers i Nynäshamn AB  .....................  9
45 Begravningsbyrån Vita Liljan  ........................  49
54 Blomstersnäckan  ...............................................  9
45 BRF Ekonomen....................................................  9
55 Elinas Salong  ......................................................  11
52 Elon ........................................................................ 17
45 Fastighetsbyrån  .........................................  26-27
46  Folktandvården  ................................................  43
45 Fonus ..................................................................  43
52 Friskis & Svettis  ..................................................  11
49 F-tech  ..................................................................  17
29 Fören. Konst & Hantverk/Godsmagasinet  ...  7
45 Ignis Begravningsbyrå  .....................................  51 
9 Jarl Konsult  ........................................................  17
9 Jarl Konsult  .......................................................  38
42 Konstartera  .......................................................  43
26 Kroken Nynäshamn  ...........................................  11
47 Kålbäcks Färghall – Colorama  ........................  7
65 Lagerstedts Bil  .................................................  52
60 Lantbodens Hund och Hälsa  .........................  49
58 Liljehammar Entreprenad  ................................  9
45 Lydia Restaurang  .............................................  38
61 Lås1 i Nynäs  ......................................................  49
44 Lövhagens Kaffeservering & Vandrarhem  ...  3
59 MD Bilplåt/Mabi hyrbilar  ................................  39
51 MGL Sushi  ..........................................................  13
27 M/S Freja Restaurang  .....................................  43
65 Marin & Motorteknik  .......................................  43
57 Mix Grafiska  .......................................................  13
42 Mopedum Svenska Nostalgimuseet  ..............  11
63 Muskö Sjökrog  ...................................................  21
64 Muskö Trädgård  ...............................................  49
26 Nynäs Rökeri & Fiskhall ....................................  3
65 Nynäs Tak  ...........................................................  13
56 Nynäsgården Hotell & Konferens ...................  17
30 Nynäshamns Församling/Svenska Kyrkan    33
31 Nynäshamns kommun  .....................................  15
31 Nynäshamns kommun  ....................................  52
45 Nynäshamns Stadskärneförening  ................  47
57 Paulins Projekt  ..................................................  13
58 Polar Stugan AB  ..............................................  52
45 Rakel & Lea Smycken och Klockor  ................  7 
27 Rotundan  ...........................................................  49
58 Sittesta Plåt  ......................................................  29
52 Sjötelegrafen  .....................................................  13
53 Skyddsvärnet Second hand .............................  7
58 Svea Yrkes & Profilkläder  ................................  19
48 Södertörns Lås  ..................................................  51
57 The Brand Studio  .............................................  25
57 The Brand Studio/Minort.se  ............................  3
45 Torget Brasserie & Bar  ...................................  29
62 Trähuset i Sorunda  ............................................  11
45 Tygmans  ............................................................  29
57 XL-bygg  ...............................................................  3
50 Ärlan  ...................................................................  52 
2 Ösmo Plantshop  ...............................................  17
1 Ösmo-Torö Församling/Svenska kyrkan  ....  38

Siffran i kolumen till vänster anger platshänvisning 
till de kartor som finns på sidorna 16 och 18. 
Siffran i kolumnen längst till höger i ovanstående 
annonsörsregister anger sidhänvisning till aktuell 
annons i denna tidning.
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26. Gästhamnsområdet med 
hamnbodarna och turistbyrå

27. Minigolf och lekbåten  
Hoppetossa på Frejas holme

28. Svandammsparken
29. Godsmagasinet
30. Nynäshamns kyrka
31. Folkets Hus med bibliotek
32. Strandvägen (Ringvägen)
33. Gamla vattentornet
34. Nynäs Havsbad
35. Kungliga namnteckningar 

inristade i berget 
36. Nynäshamns hembygdsgård 
37. Lövhagens friluftsområde
38. Knappelskär
39. Skateparken på Estö IP
40. Nickstabadets camping
41. Järnvägsmuseet
42. Svenska Nostalgimuseet 

Mopedum och Konstpoolen
43. Sörmlandsleden
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36

31



  Du har väl sett vår stora kampanj  

 på arbets- & profilkläder i butik eller 

WWW.SVEAYRKES.SE

Missa inte !Missa inte !

FatAzz AC/DC 
360:-

FatAzz 
Rider  

rek 14995:-  
  Nu 11 995:-

FatAzz 
Boom 

FatAzz     
 Free 249:-

Fatazz  
X-Air 

Eco City 
Scooter  
rek 6350:-  

  Nu 4995:-

FatAzz SUP 
rek 3995:-  

  Nu 3390:-

Magiskt ljud,  
vattentät och 

ledlampor som 
pulserar i takt   
 med musiken.

Uppblås-
bar, packas 
i ryggsäck,   

8kg.

EN RIKTIG YRKESBUTIK

Teknikerv. 17 Nynäshamn | 08-520 422 10 
Öppet måndag-torsdag 8-17 & fredag 8-15 

Gör  
hemestern 
till en ren 
njutning!

SOMMAR 
KAMPANJ 

 15% 
PÅ ALLA VAROR 

SOMMAR 
KAMPANJ 

15% 
PÅ ALLA VAROR 

Gäller ord. pris, ej kampanjvaror, t.o.m 31/8

 ra
ba

tt 

FatAzz 
Boom  
To-Go SEMESTERNS  

 COOLASTE 
PRODUKTER

SEMESTERNS  

COOLASTE 
PRODUKTER

till de bästa priserna - kolla in vårt grymma  
sortiment för en aktiv sommar!
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Johannesdal, torpet där Moa bodde från 1920 till sin död 1964. Det står orört med all inredning kvar. 

TEXT SOLVEIG SIGRIDSDOTTER THÖRNBLOM

Som 20-åring flyttade Moa Martinson in i 
torpet Johannesdal i Sorunda socken, och där 
blev hon kvar till sin död 1964. Hon förblev 
Sorunda trogen och författade sina odödliga 
romaner i den lilla stugan Johannesdal,  
ständigt rökandes en cigarett kan det verka.

FÖRBLEV  
SORUNDA TROGEN
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Sorunda socken och Nynäshamns kommun har många litterära 
personer och en och en annan berömd journalist huserat. Den som 
betraktas som Sveriges första kvinnliga journalist, Wendela Hebbe, 

tillbringade sina somrar i Nynäshamn. August Strindberg bodde på 
Hammersta i Ösmo under en period och Ivar Lo Johansson tillbringade 
sin barndom på just Hammersta. Lars Widding, journalist och mycket 
produktiv författare, skrev bland annat Sorundasviten och den blev inte 
helt positivt mottagen av ortsborna, från vilka han hämtat inspiration 
till sina karaktärer. Och så har vi förstås två giganter till i den svenska 
litteraturhistorien att stoltsera med; Moa Martinson och så småningom 
även Harry Martinson.

Moa Martinson föddes som Helga Maria Swartz i Vårdnäs socken, 
ett par mil söder om Linköping, den 2 november 1890. Hennes mor 
Kristina var då 19 år och piga. Moas mamma berättade för sin dotter 
om hur det var att leva som ogift mor under dessa förhållanden och den 
historien blev starten på Moas författarskap då hon skrev Pigmamman 
1924. 1909 flyttade hennes mamma och styvfar till Djursnäs gods i 
Ösmo socken. Moa kom på besök och stannade kvar hos dem över 
vintern. Där lärde hon känna Karl Johansson som var stenarbetare. Hon 
blev strax gravid och fick vid 19 års ålder, precis som sin mor och ogift, 
sitt första barn. Hon flyttade så småningom, men inte omedelbart, in i 
torpet Johannesdal där Karl Johansson bodde.

Det var inte självklart för Moa att bli en arbetarhustru. Hon ville något 
mer med sitt liv. Men det var under dessa förhållanden hon flyttade 
samman med Karl Johansson och under loppet av fem år födde hon lika 
många söner. Hon fick ofta slita hårt med försörjningen. Hon odlade, 
fångade djur i fällor och fiskade i sjön Styran för att få mat på bordet åt 
den stora familjen. Men en vårdag 1925 gick hennes två yngsta söner 
Manfred och Knut ner sig i sjön och drunknade, något som självklart 
kom att prägla hennes fortsatta liv, och troligtvis också författarskapet.

Moa Martinson räknas till de stora arbetarförfattarna. Hennes politiska 
intresse var starkt och 1924 valdes hon in i Sorundas kommunalfull-
mäktige. Det var när hon skrev för den feministiska tidningen Tidevarv, 
där Elin Wägner var redaktör, som Moa Martinson började använda 
signaturen Moa. I januari 1928 tog hennes man Karl livet av sig. Samma 
år träffade hon Harry Martinson, som blev hennes andra make och 
som flyttade till Johannesdal och Moa. Många författare och kultur-
personligheter har besökt paret Martinson på Johannesdal. En flitig 
brevväxling förekom mellan de goda vännerna Moa och kuplettkungen 
Karl Gerhard. Det lär vara Moa som myntade uttrycket ”en katt bland 
hermelinerna”. När hon hade fått en festinbjudan från Karl Gerhard 
tackade hon bestämt nej med orden; ”inte tänker jag sitta där som en 
katt bland hermelinerna”.

Äktenskapet med Harry Martinson tog slut efter drygt tio år. Otrohet 
och svek låg bakom. Ivar Lo Johansson, som var god vän med dem båda, 
har skildrat Moas och Harrys äktenskap i Tröskeln (1982). Men Moa 
lämnade aldrig Sorunda och Johannesdal. Efter 16 romaner, några dikt-
samlingar och memoarer gick Moa Martinson bort 1964, 73 år gammal. 
Hon ligger begraven på Sorunda kyrkogård, där hon vilar tillsammans 
med sonen Olof, född 1910, död 1974. I andra änden av Sorunda kyrko-
gård ligger de två sönerna som gick genom isen, bland barngravarna.

Torpet Johannesdal går att besöka genom guidade turer. Det är den 
pensionerade bibliotekarien Lou-Lou Hillstad som visar besökare runt. 
I år är det mer "corona-vänliga" visningar som äger rum, med bland 
annat rundvandring i omgivningarna. Man kan få gå upp på Korpberget 
och ner till sjön där Moa fiskade. Sök på Sorunda hembygdsförening på 
Facebook för mer information om turerna. Eller så mejlar man till  
loulouhillstad@gmail.com för att anmäla sitt intresse. Moas betydelse-
fulla arv lever vidare i vår kommun.

”En katt bland hermelinerna”

I

MUSKÖ SJÖKROG
I NY REGI! 

RESTAURANG
- En välkomponerad och spännande meny 
 som passar många smaker
-  Nära samarbete med Nynäs Rökeri
-  Nybyggda solsängar och boulebanor
-  Roliga kvälls-events och dagsfester hela sommaren 
 med underhållning i världsklass 
-  Trevlig och serviceinriktad personal

KIOSK
-  Italiensk gelato i olika smaker
-  Mjukglass
-  Godis och läsk
-  Keramik och Muskö-posters

SJÖMACK
-  Automatstation (öppen 05:00-00.00)
-  Nyrenoverad 

Varmt välkomna önskar Niklas med personal! 

Vi arrangerar dessutom fester, event och catering 
för både privatpersoner och företag. 

Följ oss gärna på Instagram och Facebook (sjokrog.se) 
Övrig information finns på www.sjokrog.se 

För frågor och övrig information kontakta oss på 
info@sjokrog.se - 08-500 450 80
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SALOON 
HILLBILLY  
REDNECKATMOSFÄR,  
MOTORER & KÄRLEK

 – Jag har svårt att säga nej, så det blir för 
det mesta ett ja och Saloon Hillbilly har växt 
enormt, säger Karin.

Karin och Conny bor på Oxhagen gård och 
Karin arbetar sedan flera år hemma som 
kommunal dagmamma. De har bägge sina 
rötter i den sorundska myllan. Conny växte 
upp på Ekbacken och Karin i Västerby som 
har varit i familjens ägo sedan 1628. Oxhagen 
gård startades av Karins farmors far Ox-Pelle 
år 1908 och Saloon Hillbilly ligger i Ox-Pelles 
gamla lada. 

Bakom den uppskattade och uppmärksam-
made saloonen står Karin Karlsson och Conny 
Cederlid. De har själva restaurerat och inrett 
den gamla ladan på Oxhagen gård i en kär-
leksfull crossover mellan svenskt sekelskifte 
och amerikansk western. 

Karin och Conny har andra jobb till vardags 
och driver Saloon Hillbilly för glädjen att se 
människor mötas och må bra. Utöver motor-
träffar och konserter som de själva arrangerar 
vill många använda gården och saloonen till 
allt från konferenser till filminspelningar och 
bröllop. 

 – Vi gick på ”klipp och klistra” och sedan 
i samma klass upp till högstadiet. Sedan 
började jag i Tungelsta skola men jag tappade 
aldrig kontakten med Conny och mina andra 
kompisar från Vanstaskolan. Vi gick på disko 
och konserter och hängde på stranden.

Bara sexton år gamla blev de ett par och 
förlovade sig. Drygt trettio år senare är de 
fortfarande tillsammans.

 – Jag känner den här killen. En innerlighet 
och långsiktighet har alltid präglat vårt förhål-
lande. Och nu har släkten äntligen slutat tjata 

Sedan många år betyder sommarhalvåret roliga träffar på Saloon Hillbilly i Sorunda. 
För fordonsentusiaster i alla åldrar, med eller utan bil, är Car & coffemeet ett viktigt 
vattenhål. Man umgås, fikar, får nya vänner och lyssnar på livemusik. 

TEXT INGMARIE WASS

Motorintresset hos de flesta 
besökarna på tidigare tillfällen 

med Car & coffeemeet är tydligt.
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taket på Ox-Pelles gamla lada höll på att ramla 
in. Korna var ju borta sedan länge men pappa 
har sin maskinhall i en del av byggnaden så vi 
bestämde oss för att renovera.

 ”Vi ville ha sekel- 
skiftesstil med genuin 

redneckatmosfär”
Karin och Conny har stor släkt och många 
vänner vilket betyder stora fester. Under 
renoveringen insåg de att ladan skulle vara 
perfekt att samlas i. 

 – Vi ville ha sekelskiftesstil med genuin 
redneckatmosfär. Jag har alltid varit fascine-
rad av cowboys och indianer och man kan 
säga att kopplingen till den amerikanska 
western är en smekning över vår egen  
historia.

”Jag har alltid varit  
fascinerad av cowboys 

och indianer”
Utöver western så delar Karin och Conny 
också ett stort motorintresse.

 – Jag har älskat traktor sedan jag var pytte- 
liten och alltid fascinerats av skördetröskor, 
grävmaskiner och motorsågar, säger Karin. 

Karin kör en stor klassisk jeep, Cherokee 
Chief. När det är sommar och vackert väder 

om att vi borde gifta oss, skrattar Karin och 
ler lite finurligt.

Det gåtfulla fnisset får sin förklaring strax före 
pressläggningen, då vi får veta att Karin och 
Conny har gift sig i hemlighet.

Karin fortsätter att berättar att hon började 
gymnasiet, men hoppade av när hon blev 
gravid och fick istället ett jobb som dekoratör 
på Coop.

Eftersom varken Karin eller Conny var gamla 
nog för körkort körde de varsin Epa-traktor, så 
småningom även med bebisen Cecilia.

”Vår relation har  
alltid varit innerlig  

och långsiktig”
 – Vi byggde själva huset här på Oxhagen 
med lite hjälp, främst av Connys pappa som 
är elektriker och min pappa som fällde träd på 
vår mark.

Fem år tog det innan huset var färdigt. 
Samtidigt som Conny gjorde lumpen utöka-
des familjen med ännu en dotter, Camilla. 
Huset fungerar perfekt än idag med stort kök 
och generösa rum. I källaren har Karin ett 
arbetsrum där hon framför allt arbetar med 
silversmide och Conny har byggt en musik- 
studio. Musikaliskt är familjen allätare, Conny 
spelar för tillfället i ett bluesband och yngsta 
dottern Camilla är utbildad slagverkare, den 
första kvinnliga som gick på Södra Latin.

 – När vi var klara med vårt hus insåg vi att 

cabbar paret ner sin gamla Oldsmobile eller 
tar en tur med motorcykeln. Karin och Conny 
har flera vänner som också gillar motorcyklar 
och gamla bilar så det blev en hel del träffar 
på gården redan innan saloonen kom till.

 – Jag inredde ladan med gamla saker jag 
hittade på gården. Alla ville såklart kolla vad 
vi gjorde, men vi började låsa, ingen fick se 
lokalen innan den var klar.

Ladan döptes nu till Saloon Hillbilly och när 
det till slut blev dags för Grand opening kom 
över hundra gäster.

”Jättehäftigt, kan man 
hyra det här?”

 – Vi fick direkt massa respons, ”Jättehäf-
tigt, kan man hyra det här?”. Det var så det 
började, men det var inte lätt att komma gång. 

Många dyra tillstånd och registreringar 
krävdes från kommunens miljö och hälsa, 
Livsmedelsverket, alkoholtillstånd, brand-
myndigheten, Polisen och Stim.

 – Man blir alldeles matt, det här är ju en 
hobby och jag vill inte jobba på café. Event 
med alkohol har vi kanske tre gånger per 
år. Vi vill hålla den nivån vi har nu, som ett 
socialt projekt för individen. Det ska inte 
bli slentrian, varje tillfälle är unikt. Karin 
älskar sin gård, att skapa och att föra samman 
människor. I den andan bjöd hon ut länets 
hushållningssällskap för att bekanta sig med 
Oxhagen, titta på en ärvd rabarber, och få tips 
om bäcken och en gammal byggnad. 

Motorintresset är något Karin delar med Conny. Men 
medan Conny numera kör laddhybridbil har Karin 
två stora klassiska jeepar ”Chiefar” från 70-talet, 
Cherokee Chief. Den ena kör hon med,  
den andra är ett renoveringsobjekt.
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Verksamheten med dagbarn och evenmangen 
med bilträffar handlar om att öppna upp 
gårdens möjligheter för fler. Att förvalta arvet 
från Ox-Pelle in i framtiden.

Karin beskriver sig själv och sambon Conny 
som lite motvalls och genom åren har många 
kommenterat deras livsval.

 – När man förlovar sig vid 16 års ålder, 

skaffar barn istället för att gå klart gymnasiet, 
kör Epa-traktor med bebisen, bygger sitt eget 
hus när man är 18 och sedan inte gifter sig 
förrän åren har gått och man har hunnit bli 
morföräldrar, då får man stå ut med att folk 
undrar och kommenterar. 

 – Det är klart att det har varit jobbigt 
ibland, men livet är ju jobbigt även för dem 
som lever enligt regelboken. Nu när jag är 
lite äldre har jag ju insett att när oddsen varit 
dåliga, då har jag fått horn i pannan, ”det ska 
visst gå!”, säger Karin.

 – Det behövs både doers och thinkers, jag 
är hela tiden hungrig på att göra något mer, 
säger Karin.

”Livet är ju jobbigt 
ibland, även för dem som 
lever enligt regelboken”

 – När jag berättade om vår vision med 
Oxhagen och saloonen så tipsade de mig om 
Grön Arena. Idéen bakom Grön Arena är att 
göra det bra för dem som behöver lugnet, 
gemenskapen och sysslorna på en gård. Det 
kan vara allt från äldre, utbrända, de som 
behöver arbetsträna, de med autism eller 
hemmasittare som inte går till skolan.

Karin gick kursen och blev certifierad 
handledare. Det betyder att hon kan ta emot 
människor som behöver en daglig verksamhet 
i en lugn miljö för att må bra eller få tillbaka 
livslusten.

 – Grön Arena är det jag verkligen vill göra 
och egentligen faktiskt det jag alltid har gjort. 

Karin tycker mycket om att skapa och är också 
silversmed. Hon har gjort ringen "Narren" på 
bild men även vigselringarna till Ian Haugland  
som är trummis i Europe.  
Se mer på www.oxhagengard.com/silversmide

Karin med bondkatten Redneck i knät. Han 
lever upp till sitt namn. Katten satt ute på 
trappen på Karins födelsedag för åtta år sedan 
och vägrade lämna gården. Efter två veckors tjat 
släpptes han in.

Saloon Hillbilly arrangerar också konserter, 
som här med Hellsingland Underground. Några 
andra som spelat är Terry Reid, Ian Haugland, 
Conny Bloom, The Shamrocks, Black Weeds, 
Andrew Foster och Lykke Li. 

Car & coffeemeet är det Oxhagen har uppmärk- 
sammats mest för. Här träffas motorintresserade 

i alla åldrar med eller utan bil och fikar av Karins 
hembakade. På scen står alltid duktiga musiker och 

nuförtiden ber många om att få komma och spela.

Bild tagen före restriktioner på grund av covid-19.
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Ps. Hemmafixare är så klart också välkomna!

Öppet hela  ommaren!

NYÖPPNAD
YRKESBUTIK

Vi äljer

Arbetskläder för proffs!

Erbjudandet gäller fram till den 1/8

Yrkeskläder 
   för dam & herr

tel. 08-520 200 60
www.thebrandstudio.se

Nynäshamn            Granne med

Välkommen till oss på Hammarhagsvägen 12

HANTVERKARE 
MÅLARE
YRKESCHAUFFÖRER
BUTIK & SERVICE 
RESTAURANG
VARSEL & FLAMSKYDD
REGN/VIND/KYLA
SKOR & HANDSKAR
OCH MYCKET MER...
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MARKNADEN HÄR & NU
Trots rådande läge med stor osäkerhet 
kring allt från jobb, ekonomi och boende 
upplever vi på Fastighetsbyrån i Nynäs-
hamn ändå en stabil marknad utan några 
tecken på prisnedgång. 

Antalet lägenheter till försäljning i kom-
munen är fortsatt många, vilket bidrar till 
en längre försäljningsperiod än för villor 
och fritidshus. 

Utbudet av villor och fritidshus är lägre 
än det normala, samtidigt som efter-
frågan på framför allt fritidshus är högre. 

Vi upplever därför stigande priser på just 
fritidshusen i kommunen. Något som där-
emot skiljer sig från tidigare år är att de 
allra fl esta köparna vill fl ytta in snabbast 
möjligt. Det är logiskt i och med hur re-
sandet kommer att se ut denna sommar 
och troligen även under en tid framöver. 

Om vi tar fram spåkulan så bedömmer 
vi att trenden med stigande priser på 
fritidshus troligen håller i sig under som-
maren, för att sedan avta och återgå mot 
mer normala nivåer under hösten. 

Sedan kan mönstret återupprepas även 
under nästa år, då antalet semestrande 
hemma i Sverige troligtvis fortsätter att 
vara fl er än vad vi är vana vid.

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

HETA SOMMARNYHETER 
OM BOSTADSMARKNADEN I NYNÄSHAMN

Markus Martinsson
Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Magnus Hällgren
Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Camilla Martinsson
Säljkoordinator / Driftansvarig 

Henrik Norberg Hamstad
Fastighetsmäklare 

Erik Jonasson
Fastighetsmäklare 

Jenny Wiklund
Fastighetsmäklare 

Elin Norin
Fastighetsmäklare / Föräldraledig

Doris
Vår kontorshund

Vi på Fastighetsbyrån kommer självklart även denna sommar att ha full bemanning på kontoret. 
Troligen jobbar vi ännu mer och hårdare än vanligt då fritidshusmarknaden är extra het och 

antalet privatvisningar många den här säsongen. Varmt välkommen till oss under hela sommaren!

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

Fastighetsbyrån Nynäshamn, Fredsgatan 4A, tel. 08-520 274 84

Nya samarbeten i 
”Selected partners 
by Fastighetsbyrån”

Många av spekulanterna ser Nynäs-
hamns kommun med omnejd som ett 
perfekt läge för just fritidshuset. 

Läget är mycket bra sett till att de fl esta 
av spekulanterna och köparna på just 
fritidshusen har sina permanentbostäder 
i Stockholms centrala delar. 

Våra förbindelser med väg 73 samt 
pendeltåg är bättre än till många andra 
kommuner med många fritidshus. 

Men de viktigaste faktorerna för bostads-
spekulanternas köpvilja i kommunen är 
trots allt närheten till naturen, havet och 
den fantastiskt vackra skärgården.

SOMMARKAMPANJ
I SAMARBETE 

MED ANTICIMEX 
E� erfrågan på fritidshus är just 
nu extra stor. Därför erbjuder 
Anticimex tillsammans med 
Fastighetsbyrån i Nynäshamn 
överlåtelsebesiktning av fritidshus 
till ett förmånligt pris och med ett 
trygghetspaket på köpet!

Överlåtelsebesiktningen gäller för fritids-
hus med en boarea på max 80 kvm. 

Anticimex genomför en okulär besiktning 
av utrymmen och synliga ytor, tak och fa-
sader. Fuktindikering i våtutrymmen och 
okulär kontroll av golv och väggar görs 
också och brister med risk för skador 
noteras. Allt sammanställs i ett protokoll. 

Kampanjpris: 7 500 kr (inkl. moms). 

Erbjudandet gäller för bokningar gjorda 
perioden 1 juni - 1 september 2020.

Om båtresa krävs för besiktningen 
tillkommer 1 500 kr.

Besiktningen kan utökas till nivå 2 med 
kontroll av riskkonstruktioner och fukt-
mätning för en tilläggskostnad.

VARFÖR FRITIDSHUS JUST I NYNÄSHAMN?

Det är så roligt att konceptet nu växer för 
varje månad. Allt fl er vill ansluta sig och 
våra kunder får ta del av riktigt exklusi-
va erbjudanden. Extra roligt är att både 
Muskö Sjökrog samt Torö Lanthandel 
kommer att kunna erbjuda sina kunder 
Fastighetsbyråns två nyinköpta släpvag-
nar. En tredje släpvagn fi nns sedan tidi-
gare vid vårt kontor och erbjuds till låns 
helt kostnadsfritt för alla våra kunder. 

Lagom till valborg 2020 tog Niklas Norlén 
Grybb över driften av Muskö Sjökrog.

– Jag vill skapa en familjär mötesplats! 
Ett andra hem. För mig är köket kärnan 
och därför har jag valt att samarbeta 
med fantastiskt duktiga kockar. Mitt mål 
är att forma en meny som passar alla, 
både i smak och pris. Fokus kommer att 
vara på fi sk och skaldjur i och med att vi 
är en sjökrog, säger Niklas.

Torö Lanthandel har funnits i över 100 
år och här fi nns allt du behöver i matväg. 
Från delidisken kan man frestas av kött 
av hög kvalitet samt ostar, räkor och fi sk. 
Förutom att närboende nyttjar butiken 
så hittar även turister och helgfl anörer 
hit och butiken är ett vanligt stopp för 
den som besöker Torö året om. Torö 
Lanthandel har sommaröppet alla dagar 
i veckan mellan 10-18. 

Tygmans är en anrik och väletablerad 
butik mitt i Nynäshamns stadskärna. 

Sedan två år tillbaka drivs den av 
makarna Stefan och Ann Jonelund som 
fortsätter i traditionell anda med fi na 
tyger och sybehör, men även sykurser, 
försäljning av symaskiner och roliga 
presentartiklar. Dessutom har de utveck-
lat sortimentetet av gardinstänger och 
solskydd från Luxafl ex & Kirsch. 

Som vi skrev i förra numret av tidningen har vi utvecklat ett eget 
koncept för Nynäshamnskontoret. Vi värnar om det lokala näringslivet 
och vill med vårt ”Selected Partners” bidra positivt till våra företagare. 
Här presenterar vi de tre senaste företagen som anslutit sig. 
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MARKNADEN HÄR & NU
Trots rådande läge med stor osäkerhet 
kring allt från jobb, ekonomi och boende 
upplever vi på Fastighetsbyrån i Nynäs-
hamn ändå en stabil marknad utan några 
tecken på prisnedgång. 

Antalet lägenheter till försäljning i kom-
munen är fortsatt många, vilket bidrar till 
en längre försäljningsperiod än för villor 
och fritidshus. 

Utbudet av villor och fritidshus är lägre 
än det normala, samtidigt som efter-
frågan på framför allt fritidshus är högre. 

Vi upplever därför stigande priser på just 
fritidshusen i kommunen. Något som där-
emot skiljer sig från tidigare år är att de 
allra fl esta köparna vill fl ytta in snabbast 
möjligt. Det är logiskt i och med hur re-
sandet kommer att se ut denna sommar 
och troligen även under en tid framöver. 

Om vi tar fram spåkulan så bedömmer 
vi att trenden med stigande priser på 
fritidshus troligen håller i sig under som-
maren, för att sedan avta och återgå mot 
mer normala nivåer under hösten. 

Sedan kan mönstret återupprepas även 
under nästa år, då antalet semestrande 
hemma i Sverige troligtvis fortsätter att 
vara fl er än vad vi är vana vid.

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

HETA SOMMARNYHETER 
OM BOSTADSMARKNADEN I NYNÄSHAMN

Markus Martinsson
Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Magnus Hällgren
Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Camilla Martinsson
Säljkoordinator / Driftansvarig 

Henrik Norberg Hamstad
Fastighetsmäklare 

Erik Jonasson
Fastighetsmäklare 

Jenny Wiklund
Fastighetsmäklare 

Elin Norin
Fastighetsmäklare / Föräldraledig

Doris
Vår kontorshund

Vi på Fastighetsbyrån kommer självklart även denna sommar att ha full bemanning på kontoret. 
Troligen jobbar vi ännu mer och hårdare än vanligt då fritidshusmarknaden är extra het och 

antalet privatvisningar många den här säsongen. Varmt välkommen till oss under hela sommaren!

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

Fastighetsbyrån Nynäshamn, Fredsgatan 4A, tel. 08-520 274 84

Nya samarbeten i 
”Selected partners 
by Fastighetsbyrån”

Många av spekulanterna ser Nynäs-
hamns kommun med omnejd som ett 
perfekt läge för just fritidshuset. 

Läget är mycket bra sett till att de fl esta 
av spekulanterna och köparna på just 
fritidshusen har sina permanentbostäder 
i Stockholms centrala delar. 

Våra förbindelser med väg 73 samt 
pendeltåg är bättre än till många andra 
kommuner med många fritidshus. 

Men de viktigaste faktorerna för bostads-
spekulanternas köpvilja i kommunen är 
trots allt närheten till naturen, havet och 
den fantastiskt vackra skärgården.

SOMMARKAMPANJ
I SAMARBETE 

MED ANTICIMEX 
E� erfrågan på fritidshus är just 
nu extra stor. Därför erbjuder 
Anticimex tillsammans med 
Fastighetsbyrån i Nynäshamn 
överlåtelsebesiktning av fritidshus 
till ett förmånligt pris och med ett 
trygghetspaket på köpet!

Överlåtelsebesiktningen gäller för fritids-
hus med en boarea på max 80 kvm. 

Anticimex genomför en okulär besiktning 
av utrymmen och synliga ytor, tak och fa-
sader. Fuktindikering i våtutrymmen och 
okulär kontroll av golv och väggar görs 
också och brister med risk för skador 
noteras. Allt sammanställs i ett protokoll. 

Kampanjpris: 7 500 kr (inkl. moms). 

Erbjudandet gäller för bokningar gjorda 
perioden 1 juni - 1 september 2020.

Om båtresa krävs för besiktningen 
tillkommer 1 500 kr.

Besiktningen kan utökas till nivå 2 med 
kontroll av riskkonstruktioner och fukt-
mätning för en tilläggskostnad.

VARFÖR FRITIDSHUS JUST I NYNÄSHAMN?

Det är så roligt att konceptet nu växer för 
varje månad. Allt fl er vill ansluta sig och 
våra kunder får ta del av riktigt exklusi-
va erbjudanden. Extra roligt är att både 
Muskö Sjökrog samt Torö Lanthandel 
kommer att kunna erbjuda sina kunder 
Fastighetsbyråns två nyinköpta släpvag-
nar. En tredje släpvagn fi nns sedan tidi-
gare vid vårt kontor och erbjuds till låns 
helt kostnadsfritt för alla våra kunder. 

Lagom till valborg 2020 tog Niklas Norlén 
Grybb över driften av Muskö Sjökrog.

– Jag vill skapa en familjär mötesplats! 
Ett andra hem. För mig är köket kärnan 
och därför har jag valt att samarbeta 
med fantastiskt duktiga kockar. Mitt mål 
är att forma en meny som passar alla, 
både i smak och pris. Fokus kommer att 
vara på fi sk och skaldjur i och med att vi 
är en sjökrog, säger Niklas.

Torö Lanthandel har funnits i över 100 
år och här fi nns allt du behöver i matväg. 
Från delidisken kan man frestas av kött 
av hög kvalitet samt ostar, räkor och fi sk. 
Förutom att närboende nyttjar butiken 
så hittar även turister och helgfl anörer 
hit och butiken är ett vanligt stopp för 
den som besöker Torö året om. Torö 
Lanthandel har sommaröppet alla dagar 
i veckan mellan 10-18. 

Tygmans är en anrik och väletablerad 
butik mitt i Nynäshamns stadskärna. 

Sedan två år tillbaka drivs den av 
makarna Stefan och Ann Jonelund som 
fortsätter i traditionell anda med fi na 
tyger och sybehör, men även sykurser, 
försäljning av symaskiner och roliga 
presentartiklar. Dessutom har de utveck-
lat sortimentetet av gardinstänger och 
solskydd från Luxafl ex & Kirsch. 

Som vi skrev i förra numret av tidningen har vi utvecklat ett eget 
koncept för Nynäshamnskontoret. Vi värnar om det lokala näringslivet 
och vill med vårt ”Selected Partners” bidra positivt till våra företagare. 
Här presenterar vi de tre senaste företagen som anslutit sig. 

Lj
un

gv
äg

en
 18

. F
ot

og
ra

f A
nd

er
as

 B
ju

rs
tr

öm
.  



100NYNASHAMN.SE                                                                               28

TEXT & BILD NICLAS AXELSON

CRÊPES  
MONSIEUR  
& FOLKÖL  

hos engelska Matt i gästhamnen

Matt Wilkes är engelsmannen som  
åkte på semester till Sverige, blev 
kvar på Oxnö och startade ett franskt 
crêperie med en folkölsbutik i en  
faluröd hamnbod i Nynäshamn.

Efter ett år var han involverad i starten av Skärgårdscaféet i en av 
Nynäshamns små pittoreska hamnbodar tillsammans med sambon 
Kristin, och när grannboden intill caféet blev till salu några år senare 
utökades verksamheten med crêperiet Crêpe Stugan som Matt nu 
ansvarar för. Att just de franska, fyllda ”pannkakorna” blev basen för 
affärsverksamheten var en ren slump.

 – Vi blev bekanta med ett franskt par som båtturistade i gästham-
nen och de föreslog att vi skulle starta just ett crêperie, och på den 
vägen är det, berättar Matt.

Hemma i Brighton hade Matt tidigare drivit flera olika pubar, så att 
starta eget även i det nya hemlandet föll sig naturligt. Intresset för öl 
tog han också med sig från England. Viljan att göra egen brygd fanns 
sedan länge och utövades på hobbynivå, men drömmen var att få ut 
ett eget märke på marknaden. De svenska alkoholrestriktionerna med 
sina begränsningar gjorde att valet föll på att göra folköl. Med en alko-
holstyrka på max 3,5% skulle den ju också bli laglig att sälja i den egna 
verksamheten. Sagt och gjort! En vägghylla monterades i hamnboden 
och fylldes med diverse folkölsfavoriter från olika mikrobryggerier. 
Fasadskylten för Crepes Stugan fick tillägget ”+ 3,5 Craft Beer butik”. 

För åtta år sedan åkte engelsmannen Matt Wilkes på det som var 
tänkt som en semesterresa till Sverige. Han stannade i sommarhuset 

på Oxnö längre än planerat – och är fortfarande kvar.
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I brist på ett eget bryggeri inleddes ett samarbete med Barlingbo på 
Gotland, där Matt tidigare praktiserat under en period och knutit  
kontakter. Det egna varumärket döptes till Rusty’s Brewery.

 – Första året gjorde vi en pale ale. Då träffade jag helt enkelt 
bryggarna på Barlingbo över en middag och beskrev hur jag ville att 
det skulle vara. Utifrån den beskrivningen satte de igång att brygga, 
skrattar Matt. Men förra året var det mer seriöst, när produktionen 
gjordes utifrån ett eget recept som testats fram genom många hemma-
brygder.

I år är ölsatsningen inne på tredje året och då har ett nytt samarbete inletts 
med Adelsö Bryggeri, ett mikrobryggeri på Ekerö utanför Stockholm.

 – Tillsammans har vi gjort en IPA, ett veteöl som döpts med en 
ordlek till ”det vita ölet” – White Ale, och som blir en fortsättning 
på de tidigare etiketterna med färgtonstema. Det är tanken med vårt 
varumärke, säger Matt. Första året Pale Ale, andra året Red Ale och nu 
i sommar kommer alltså White Ale, fortsätter han.

De egna flaskorna samsas på hyllan i hamnboden tillsammans med 
andra utvalda favoriter från mindre tillverkare. Totalt finns ett 50-tal 
sorter att välja bland, och sortimentet varieras och kompletteras regel-
bundet med nytt utbud. 

 – Ett tiotal är alkoholfria. De säljer bra och utbudet ökar i takt med 
efterfrågan, säger Matt. 

Självklart finns också folkölen från kollegorna på Nynäshamns Ång-
bryggeri till försäljning i butiken.

 – Jag gillar att jobba med lokala samarbeten och har även tagit in 
varumärket Ziiip Coffee i crêperiets sortimentet, det vill säga kaffet 
från killarna på det relativt nystartade rosteriet här i Nynäshamn. Det 
är kul att kunna erbjuda våra kunder produkter med lokal anknytning, 
säger Matt nöjt.

Butiken och matserveringen på det lilla torget vid hamnbodarna har 
säsongsöppet från maj till september, medan Matts sambo Kristin 
driver granncaféet året runt. Parallellt och resten av året har Matt ett 
annat drömprojekt på gång som tar upp en stor del av tiden.

 – Vi har påbörjat bygget av ett eget bryggeri hemma på Oxnö, 
avslöjar Matt. 

Målet är att han, tillsammans med kompisen och kompanjonen Jonas 
Liljehammar från Nynäshamn, ska kunna starta öltillverkning i liten 
skala på egen hand och på sikt också utöka med fler produkter i den 
egna anläggningen. 

 – När projektet med Oxnö Bryggeri är klart kommer vi förhopp-
ningsvis även att kunna göra alkoholstarkare öl, men vi planerar också 
för att komma igång med tillverkning av egen cider. Det finns ju gott 
om äppelträd i kommunens trädgårdar, påpekar den kreative engels-
mannen avslutningsvis med ett skratt och kilar vidare in i sin röda 
hamnbod för att ta hand om nya gäster. 

”Det är kul  
att kunna erbjuda 

våra kunder 
produkter med lokal 

anknytning”

UPPTÄCK EN VÄRLD AV NYA 
SMAKER I  HJÄRTAT AV 

NYNÄSHAMN

STADSHUSPLATSEN 4A

0707-33 01 59
WWW.TORGETBRASSERIEOCHBAR.SE

BOKA@TORGETBRASSERIEOCHBAR.SE

Mån-fre kl 10-18 • Lördag kl 10-15 
Centralgatan 6, nära kyrkan 

08-520 109 30 • tygmans.com
           Tygmans Textil & Inredning

Välkommen 
in till vår 

beställningshörna 
där ni kan välja i 

lugn & ro!

Rusta dina fönster, 
din balkong eller 
altan med solskydd 
för sommaren!
Välj det som passar dig bäst. 

Markisväv, lamellgardiner, Markisväv, lamellgardiner, 
rullgardiner eller gardiner.rullgardiner eller gardiner.
Vi hjälper dig även med 
sömnad och uppsättning samt 
gratis konsultation hemma hos dig.

Alla typer av 
plåt- och takarbeten

Från små till stora uppdrag!
Specialister på bl a skorstensbeslag, plåtdetaljer och omtäckningar.

Kontakta oss på 070-550 82 87

sittestaplat.se
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Man når Lennart Thunqvist genom turistbyrån 
eller den egna sajten ”Tostes historiska resor” 
www.vikingtoste.se.
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Som vikingasonen Sten 
berättar han vår historia

Lennart Thunqvist har i 25 år guidat kryssningsresenärer och andra 
grupper på södra Södertörn och bland annat berättat om vikingatiden 

och det sägenomspunna svärdet i Ösmo kyrka. Ofta är han iklädd rollen 
som Sten, son till viking Toste, som med 500 vikingar seglade från  

Ösmo hela vägen till Kaspiska havet på 1000-talet.

en här sommaren ser annorlunda ut för Lennart Thunqvist. 
Han var inbokad som guide för många rundturer med 
turister från de stora kryssningsfartygen. Men sedan kom 

pandemin och kryssningsfartygen ställde in sina besök. Och pensio-
närsföreningarna i regionen, som även de hade bokat in ett  
antal guidningar, håller sig också hemma.

Men det bor många människor i Stockholmsområdet, som i likhet med 
Nynäshamnsbor semestrar hemma i sommar. Och i år finns det tid för 
Thunqvist att hålla guidningar för mindre sällskap, som vill veta mer 
om Nynäshamn och södra Södertörns historia.

 – Guidningar kan ju genomföras utomhus. Jag ordnar guidade 
promenader – stadsvandringar – där man kan hålla avstånd. Och jag 
har ju cykelguidningar också.

Det finns all anledning för regionens invånare 
att besöka Nynäshamn i sommar, tycker 
Lennart. Det ligger nära och är lätt att nå.

 – Här är man ute i skärgården utan att behöva 
ta båt. Vi har ju öarna och den öppna horisonten 
inpå knutarna. Man kan ta pendeltåget ner och 
man kan ta cykeln med sig på tåget.

Intresset för historia och natur väcktes tidigt 
hos Lennart, som är född och uppvuxen i Nynäs-
hamn. Han var som barn mycket ute i skog och 
natur. Intresset för kartor har gjort att han fortfarande letar upp trakter, 
som ser spännande ut.

 – Jag försöker besöka platser i kommunen där jag inte har varit, 
genom att studera kartan, och ta mig dit tillsammans med vänner och 
min familj. Även lite mer svårtillgängliga platser.

I mitten av 1990-talet utbildade han sig till turistvärd. I utbildningen 
ingick det att göra ett specialarbete.

 – Det var då jag byggde upp guidningen ”Viking Tostes äventyr” 
och lämnade in den som ett specialarbete. Sedan blev det ju en för-
verkligad affärsidé!

Efter det var han också med och byggde upp järnåldershuset vid 
Körunda i Ösmo, där han och hans kompanjon Göran Lidén hade 
verksamhet och guidningar i många år. 

 – Vi sade upp oss från våra lärartjänster och drev järnåldershuset på 
heltid. Det kom många konferensgäster, från bland annat Körunda, till 
vårt vikingaspel ”Tostespelet” och deltog i våra femkamper.

Lennart har guidat utländska besökare ända sedan kryssningsfartyget 

D Queen Elizabeth II:s besök i Nynäshamn somrarna 1995 och 1996.  
Det var starten för Nynäshamn som viktig hamn för de stora inter- 
nationella kryssningsfartygen. 

 – Då byggde vi upp en provisorisk vikingabostad i en lada uppe på 
Åkerby gård i Sorunda under mycket slit. Dit körde vi amerikaner, 
engelsmän, kineser och kryssningsresenärer från andra länder. Sedan 
Queen Elizabeth II:s besök har jag guidat varje sommar, utan uppehåll.

Det är viss skillnad på vilka berättelser nynäshamnare är mest intres-
serade av, jämfört med vad andra svenskar och de utländska turisterna 
särskilt vill höra. Internationella besökare visar ofta ett stort intresse 
för vår natur och vikingahistoria.

 – Kryssningsbesökarna tar jag alltid med längs Strandvägen ut till 
Lövhagen. De är väldigt intresserade och fascinerade av den svenska 

floran och faunan.

Nynäsbor vill gärna höra om historier om 
staden Nynäshamn, järnvägen och gamla Nynäs 
havsbad och dess celebra gäster. För andra 
svenska besökare är det bra att utgå från kända 
namn, som Alfred Nobel, när man berättar 
Nynäshamns historia.

 – Då kan de knyta an till en verklighet som 
de själva känner igen.

Men åter till Thunqvists egen framtagna guidning om Ösmovikingen 
Toste, som levde i våra trakter i början av 1000-talet. Toste var en av 
500 man som år 1036 – under Ingvar den Vittfarnes ledning – i båtar 
satte kurs mot Finska viken, där de sedan seglade söderut längs floder i 
nuvarande Ryssland.

 – Efter mycket besvär, får man förmoda, och färder motströms och 
längs floden Dnepr kom man ner till Svarta havet. Sedan sökte de sig 
längs Svarta havets östra strand och kom så småningom till nuvarande 
Georgien, berättar Lennart. 

Där fortsatte sedan färder på floder, som tog dem till Kaspiska havet 
och området som vikingarna kallade för Särkland. 

Här kan man utgå ifrån att de imponerades av alla de varor, som bland 
annat kommit dit längs Sidenvägen från Kina. Just siden var mycket 
eftertraktat och något som var viktigt att kunna vissa upp och ha som 
handelsvara i hemtrakterna. Snorre Sturlassons Eddan, runstenar och 
gamla skrifter från nutida Georgien bekräftar tillsammans att viking-
arna verkligen var i ”Särkland” 1040. 

Sedan var det dags för den långa hemresan. I Tbilisi i nuvarande 

”Sedan Queen 
Elizabeth II:s besök 
har jag guidat varje 

sommar”

TEXT NIKLAS MILBERG
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Käringboda
Vad gäller natur och friluftsliv vill jag framhålla 
Käringboda naturreservat. Jag har varit där mycket 
genom åren men det är inte så ofta man träffar 
på folk. Ett område med stor potential med 
kuperad terräng, raviner, bergsryggar och skogar.

Georgien stötte sällskapet på problem. Kung Bagrat krävde hjälp i ett 
krig. Man får förmoda att vikingasällskapet inte hade något val annat 
än att hjälpa till. Många ska ha fått sätta livet till och under resten av 
hemresan ska styrkan ytterligare ha reducerats.

Man tror att det var en handfull män som fem år efter avfärden åter 
nådde sina hemtrakter. Väl hemma återstod att komma med dödsbud 
till många gårdar. Bland annat till Krällinge i närheten av nutida 
Vansta gård, som man tror var platsen/gården Toste kom ifrån.

Vid Vansta gård står runstenen som Tostes söner 
Sten och Sven reste till sin fars minne. I våra tiders 
språk har de där ristat in följande budskap: ”Sven 
och Sten reste stenen till minne av sin fader Toste. 
Han dog i Ingvars följe.”

När Lennart Thunqvist berättar om Tostes äventyr 
ikläder han sig rollen som sonen Sten. Då berättar 
han bland annat om att han håller sig så ung efter 
1000 år tack vare asaguden Iduns föryngringsäpplen, som hans krigar-
far Toste skickar ner från asagudarnas boning Valhall.

Ett minne från åren som guide för kryssningsbesökare ger honom 
fortfarande rysningar. Det var i början av 00-talet då gästerna vid 
Järnåldershuset i Körunda fick prova på aktiviteter, som yxkastning 
och bågskytte. Bland annat hade man tillverkat kraftiga pilbågar. En 
amerikansk turist, som hade erfarenhet av bågskytte, tog en pil ur 
kogret och spände den kraftiga bågen till yttersta läget. Vad hon eller 

arrangörerna inte hade noterat var att pilen var 

knäckt och lite uppfläkt på mitten. När hon släppte iväg pilen gick den 
vassa brottytan med full kraft in i kvinnans hand. Det blev ett ordent-
ligt sår och en snabb bussresa till läkare.

 – Jag såg ju framför mig det här med amerikaner och stämningar. Att 
min lilla enskilda firma skulle gå i konkurs på grund av skadestånd. Jag var 
nervös flera veckor efter händelsen, men det kom inga ersättningskrav. 

Och så minns han dem som kliver på fel buss vid kryssningstermina-
len, där många bussar står och väntar på att köra rese-
närerna till olika destinationer. Vid ett tillfälle var det 
en ”köpglad” amerikan som hade bespetsat sig på en 
shoppingdag i Stockholm. Men hon råkade kliva på 
bussen där ”Viking Tostes äventyr” drog igång med 
Lennart Thunqvist som guide i vikingasonen Stens 
skepnad.

 – Hon var inte alls intresserad av vikingatiden! 
Hennes kommentar när vi kom upp till vikinga- 

bostaden vid Åkerby gård glömmer jag aldrig: ”Sten! This is a total 
waste of time!” Men det var inte mycket vi kunde göra. Hon fick stå ut!

 – Annars är kryssningsresenärerna vanligtvis väldigt intresserade av 
vikingatiden.

När han inte guidar arbetar han som lärare på Campus Nynäshamn. 
Där håller han bland annat i en kurs som heter ”Hållbar turism”, som 
lär ut hur vi kan semestra på ett mer hållbart sätt, vilket ligger helt rätt 
i tiden denna sommar!

Trehörningen
Ön Trehöringen i Nynäshamn är intressant, 
bland annat för sitt totalrenoverade vatten- 
torn. Utsikten där uppifrån är fantastisk.

LENNART TIPSAR OM SEVÄRDHETER

Runstensvägen
Det finns mycket att uppleva längs Runstensvä-
gen eller Vikingavägen, som går från Djursnäs, 
genom Söderby och Säby till Vansta gård. Den är 
kantad av flera runstenar och gravfält. Det finns 
också informationsskyltar uppsatta.

Pliktvärjan i Ösmo kyrka
I Ösmo kyrka hänger en mytomspunnen värja. Det berättas att en man från Björsta vid namn Jöns 
Bagge 1648 kom hem efter det 30-åriga kriget och steg iland vid Älvsnabben. När han på häst nådde 
Ösmo satte han sig på Valla krog i närheten av kyrkan och tog sig några stop öl. Eftersom det var 
söndag fick han veta att hans hustru var i kyrkan. Så i stället för att rida hem till Björsta satte han 
sig till häst och red upp till, och rakt in i, kyrkan.

 – Han rider fram till bänken där hustrun sitter och tar upp henne på hästen för att rida hem, 
berättar Lennart Thunqvist.

Men Jöns blir förstås stoppad och anklagad för två brott. Han hade dels tagit in djur i kyrkan, dels 
hade han vapen på sig i kyrkan. Han ska därför ha fått plikta med sin värja och den hänger fort-
farande kvar i ett hörn av kyrkan. Värjan har enligt inskriptionen tillverkats i Solingen i Tyskland 
och den pryds också av en bild på kung Gustaf II Adolf. Så Lennart Thunqvist tror att det nog 
ligger en del sanning i den här historien.

”Sten!  
This is a total 

waste of time!”
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facebook.com/nynashamnsforsamling

Missa inga gudstjänster eller konserter i sommar.
Följ Nynäshamns församling på Facebook!

Följ oss live

Kalender med aktuella tider hittar du på:
svenskakyrkan.se/nynashamn
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Andreas grillade kyckling, varmrökt lax och halloumi.  
Tillbehören vid den här grillningen är gotländsk vit och grön 

sparris som inte ens behövde skalas, halva kokta potatisar som fick 
färg, grillade tomathalvor och till det en god röra eller sås.

GRILLFEST  
hos kocken  

MED GLÖD
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Vi har besökt kocken Andreas Sundström 
på Tottnäs Rökeri, en charmig liten sommar-
restaurang med tillhörande välsorterad butik. 
Andreas brinner för att laga riktigt god mat 
från grunden och sambon Helena älskar att 
fylla butiken och skapa trivsel.

Alldeles innan bron på vägen till Torö ligger verksamheten som 
Andreas driver tillsammans med sambon Helena. De har hunnit bli 
varma i kläderna efter fem år och sommargästerna kommer i en strid 
ström, med båt, bil och cykel eller till fots.

 – Folk är väldigt avslappnade och glada, de är sommarlediga utan så 
många tider att passa och uppskattar att vi driver det här stället. Det är 
skön stämning helt enkelt.

”Det är skön stämning  
helt enkelt”

 – Förra året öppnade vi upp den gamla smedjan så nu finns det 
även glasskiosk med kulglass där, säger Andreas.

Under vinterhalvåret driver Andreas sin egen cateringfirma. Efter 
utbildning och tjugo år som kock stortrivs han med sitt yrke. När han 
och Helena är lediga ger de sig gärna ut på jakt runt om i Sverige efter 
nya spännande smaker, både till köket och till butiken i Tottnäs. 

 – Vi satsar på roliga produkter som inte finns i vanliga matbutiker, 
säger Helena och visar runt i den rustika träbutiken som hon också inrett.

 – Miljön i det här gamla huset med synliga trästockar är så genuin 
och vi vill att det ska avspegla sig på sortimentet. Vi hittar inredning på 
loppisar runt om i landet, berättar Helena som har huvudansvaret för 
butiken.

”Miljön i det här gamla  
huset är så genuin”

När man kliver in möts man av färska grönsaker, potatis och Gröd-
by-ägg. Över disk säljs rökta fiskar och räkor från Nynäs rökeri och 
från Roslagsfisk, gravad lax, ost, och delikatesser. Tottnäs egna sillar, 
röror, såser och potatissallad är mycket uppskattade. På butikshyllorna 
trängs, flaskor, burkar och spännande förpackningar. Fem sorters 
popcorn-majs från Åre, skorpor från Junsele, kolor från Börslycke, 
ramslöksolja från Gotland och hantverkschoklad från Malmö. En  
spännande burk med Bacon jam kommer från England. Fotografen  
slår direkt till på en flaska matchadryck.

I år är det också premiär för Bistro 28 på Körunda golfbana som 
Andreas driver tillsammans med kollegan Joacim Gardelin. Tillsam-
mans har Andreas och Helena tre små pojkar varav Frans, den yngsta, 
intresserat följer arbetet från sin vagn. Hur hinner de allt?

 – Helena och jag delar upp ledigheten mellan varandra så vi kan 
vara med barnen. Semester ihop hinner vi inte med, men det funkar 
för vi trivs, säger Andreas.

Grillad kyckling

Grillad lax

Grillad halloumi
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”Citronetten
är en riktig

smakhöjare”

Bra råvaror från grunden är receptet på framgång, enligt ägarna till Tottnäs Rökeri.
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TIPS FRÅN  
GRILLMÄSTAREN 
Hemma i Nynäshamn har 
Andreas byggt ett utekök och 
grillar ofta ett par gånger i 
veckan, året om, något sambon 
Helena uppskattar. Vill du liksom 
dem samlas runt grillen i sommar 
kommer här ett gäng tips från 
kocken.

GASOLGRILL är smidigt och Andreas tycker att det blir 
precis lika gott som att grilla med kol.

SKAGENRÖRA på grillat bröd, till exempel baguette, 
är en favorit. Andreas skagenrecept är hemligt, men han 
tipsar om att låta räkorna vara hela, använda majonäs, 
slösa med citron och ha ett uns chili i.

RAMSLÖKSMAJONNÄS passar till det mesta. 
Andreas och Helena plockar säckvis med ramslök på 
våren. Den milda och goda majonnäsen serveras till maten 
på Tottnäs Rökeri och finns även på burk i butiken.

MEAT LUST, Katsu Curry Sauce är en jättegod mild 
currysås som passar fint till grillat. Finns i Tottnäs butik.

EN BRA OCH SNABB TERMOMETER är värd sina 
pengar. Ta gärna av det du grillar några grader tidigare än 
du tänkt då allt ”eftergår”, alltså fortsätter att tillagas efter 
grillningen.

HÖG VÄRME MEN INGA LÅGOR. En fisk eller 
köttbit som ska grillas hastigt behöver hög värme. 

HALLOUMI OCH ANNAT fastnar inte om du har ett 
varmt galler. Ska du köpa grill så kolla gärna vad det är 
för grillgaller, tycker Andreas som själv gillar grillgaller i 
gjutjärn. Det håller värmen bra.

CITRONETTE är en härligt sås med syra som ju passar 
så fint till grillat. Lika gott att blanda med nygrillade grön-
saker som att rippla över en nygrillad fisk eller kyckling.

Ingredienser:

3 st citroner 
1/2 tsk salt 
1 msk socker 
3 msk neutral olja

Gör så här: Riv citronskalet fint (cesta) och pressa dem 
efteråt. Koka upp saften med salt och socker. Låt svalna 
och mixa sedan med olja och citroncestet.

GRILLPRYLARNA  
FINNS PÅ HEMMAPLAN

Ostronpanna för  
finsmakarna från  

Nynäs Rökeri.

Glöd med Björn Franzén  
– sommarens grillkokbok från 
Klackenbergs Böcker och Papper

Smidig grilltång i ekologisk bambu och snygg 
våfflad handduk i ekologisk bomull/lin hittar 
du på Medvetna Presenter. Säsongens grillar 
i olika storlekar, med och utan olika finesser 
finner du på till exempel Ica Maxi.

Rosmarin är 
en magiskt bra 
krydda vid grillat. 
Kryddorna som  
håller hela  
sommaren 
hittar du 
på Ösmo 
Plantshop.



100NYNASHAMN.SE                                                                               38

Sommaren i Ösmo-Torö församling
Vägkyrka i Ösmo 27/6–2/8

Under denna period är vår ”Vägkyrka” öppen varje dag kl. 12–17, och  
då händer det mycket saker!

Varje dag:
Våffelcafé i Sockenstugan

Utställning i Sockenstugan av föreningen ”Konst & hantverk” (en trappa upp)
Utställning i kyrkan – lär dig mer om målaren Albertus Pictor

Guidning i kyrkan – vardag och helg finns kunniga guider på plats
Tipspromenad – för vuxna och barn. Nya frågor varje vecka. Start vid Sockenstugan.

Historisk vandring
Gå vår historiska vandring på kyrkbacken. Information om olika platser och 

hus finns på skyltar. Starta vid Sockenstugan.
Onsdagar & torsdagar:  

14–ca 14.15 ”Toner & tankar”, vid Sockenstugan
Onsdagar

14.15–15.00: ”Ställ prällen mot väggen” – fråga våra präster om vad du vill.
Fredagar

17.15 Vesper i kyrkan (enkel bönegudstjänst)
Sommarkvällar kl. 19

Ons 1/7  
Allsång i Ösmo kyrka med Susanne & Johan

Ons 15/7
”Hur vet vi vad som skrevs?” En titt i bibelforskarnas verktygslåda.  

Föredrag av Peter Mourath
Ons 29/7

Konsert med Svenska psalmjazztrion
OBS! I år blir det ingen våffelservering på onsdagskvällar. 

Med anledning av coronapandemin kommer vi i år att:
•	 Sprida ut borden så att vi håller avstånden. Begränsat antal sittplatser 

inomhus, och fler platser ute 
•	 Se till att det inte blir trängsel inomhus vid t.ex. toalettbesök
•	 Se till att det finns möjlighet att tvätta och sprita händerna
•	 Vid evenemang i Ösmo kyrka får vi vara max 50 personer. Först till 

kvarn!

Vi utgår från de rekommendationer som gäller i skrivande stund.  
Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina råd och regler kan vi komma att 
behöva ändra vår verksamhet. Titta alltid på vår hemsida för att ha den 

mest korrrekta informationen!

Sommarkonserter i Torö kyrka 

Ons 24/6 kl. 19
The Spratt Trio–2 flöjter och piano

Åsa och Klara Spratt Marcusson, flöjt, Kirsten Spratt, piano 
Ons 8/7 kl. 19

Fåglarnas trädgård
Kinga Práda Sagvik, flöjt, Barna Both, piano

Ons 22/7 kl. 19
Orgel och trumpet i skön blandning

Teodor Lontos, trumpet, Hanna Drakengren, orgel
Ons 5/8 kl. 19.00

Två röster och ett piano 
Ritva Lindfors, sopran, Katarina Rudérus, mezzosopran, Inese Klotina, piano

Anpassning med anledning av corona
Med anledning av coronapandemin har vi inte möjlighet att ta in mer än 30 

personer vid varje konsert, för att hålla avståndsrekommendationerna – först till 
kvarn!  

Konserterna kommer även att livestreamas på vår youtubekanal! Ha koll på vår  
hemsida där den mest aktuella informationen kommer att finnas och där vi  

meddelar ev. ändringar som kan uppstå!

Sommarkör
Har du körabstinens? Välkommen till vår sommarkör!

Vi ses för att repetera i församlingshemmet i Ösmo, med säkra avstånd, eller ute. 
Första tillfället: 

Torsdag 16/7 kl 15-17. Vi sjunger sedan i högmässan söndag 19 juli.
Anmäl dig till Unni Eriksdotter.

Andra tillfället: 
Torsdag 6/8 kl 15-17. Vi sjunger sedan i högmässan söndag 9 aug.

Anmäl dig till Katarina Rudérus.

Noter och stämövningsfiler kan skickas ut i förväg!

Kontaktuppgifter till körledarna hittar du på vår hemsida:

www.osmotoro.se

Italiensk- & medelhavs-
inspirerade maträtter

Öppet mån-fre 10.30-22.00, lör-sön 12.00-22.00
Centralgatan 3 - Tel. 08-520 103 04 - Välkomna!

SORUNDA KYRKA
Söndag 11 oktober kl 18.00

Biljetter via www.nortic.se/dagny/show/82893

Biljettpris 375 kr

LILL LINDFORS
MED ANDERS EKDAHLS TRIO OCH 
GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR. 
DIRIGENT: PATRIC SANDIN
En kväll med bland annat latinmusik, kända standards 
och egna låtar. Allt detta toppas med en stor dos humor!

Arrangör:
Jarl Konsult AB
0708-104545

EXTRAKONSERT KL 15.00 SAMMA DAG

OBS! NYTT DATUM OCH EXTRAKONSERT OBS!

100% Nynäshamn är ett lokalt magasin som delas ut till 
hushåll och företag i hela Nynäshamns kommun samt på 
Muskö. Vår utgåva i juni delas även ut till fritidshus.

Om utdelningen uteblir är vi tacksamma om du meddelar 
oss genom att skicka e-post till info@100nynashamn.se 
eller ringa utdelaren SDR 08-504 105 50 (telefon gäller 
hushåll/fritidshus, för företagsutdelning anlitas Postnord.)

Magasinet finns att hämta på många platser i kommunen:

• Coop, Nynäshamns centrum och Spångbro
• Fastighetsbyrån, Fredsgatan 4A
• Ica Supermarket, Ösmo centrum
• Sjötelegrafens köpcentrum
• Turistbyrån, Gästhamnen
• Willys, Nynäsvägen 19-21
• Ösmo Plantshop
• Ett flertal hotell, restauranger och caféer etc.

Vill du annonsera i 100% Nynäshamn? 
Välkommen att kontakta oss på telefon 070-518 36 95.

Tipsa oss gärna via e-post till: info@100nynashamn.se
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HYRBILAR SOM PASSAR DIG
Mabi Hyrbilar i Nynäshamn erbjuder hyrbil i flera storlekar och prisklasser,

från små ekonomibilar till rymliga kombimodeller och SUV:ar.

Vi erbjuder leverans till färjeterminalen och gästhamnen i Nynäshamn.

Boka på: 08-520 380 08 / nynashamn@mabi.se / mabi.se
Hämtning av bil senast kl. 16.30 mån-tor och kl 14.00 på fredagar. Övrig tid jourtelefon 0735-14 33 14.

Vi har avtal med samtliga försäkringsbolag

Vi erbjuder professionella och seriösa lackeringsbehandlingar av kunnig och erfaren personal. 
Vi är ett serviceföretag som ständigt strävar efter att möta våra kunders behov. MD Bilplåt har varit 

verksam sedan 1986. Vi har en gedigen erfarenhet av olika bilmärken, årsmodeller, färger mm.

Vi har alltid dig och din bil i fokus. Vi vet att du behöver din bil, därför arbetar vi  
med stor flexibilitet och personaltäthet och erbjuder både snabbhet och möjlighet till  

individuella överenskommelser kring hämtning och lämning av din bil.

Vi hyr även ut parkeringsplatser för husvagnar och husbilar.

08-520 380 08  | www.mdbilplat.se 

MD BILPLÅT hittar du på Älby industriområde mellan Ösmo och Nynäshamn på  
Karminspinnarvägen 6 , Ösmo.  ÖPPET måndag-torsdag 07.00-16.30, fredag 07.00-14.00

Billackering  •  Skadeverkstad  •  Bilglas
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tt ta bilvägen ut till Muskö kan bli ett litet äventyr i 
sig. Efter att ha svängt av från 73:an väntar en dryg 
mil av naturskön resa över de broar som knyter 

samman öarna längs vägen, innan mynningen till Muskötun-
neln nås på Yxlösidan. Tunneln genom fjärden byggdes för 
Försvarsmaktens behov i början av 60-talet och var då förmod-
ligen världens längsta i sitt slag. Den knappt 3 kilometer långa 
färden under Östersjöns yta når som djupast 65 meter och 
man kan ana var man befinner sig när vattnet droppar längs 
bergväggarna och ner på bilens vindruta i den fuktiga 
miljön. Åker man inte genom tunneln dagligen, som 
många pendlare gör, kan resan bli en spännande 
utflykt och en sevärd glimt av svensk ingenjörs-
konst i ett militärhistoriskt sammanhang. 

Väl genom den långa tunneln befinner man 
sig i grannkommunen Haninge, som Muskö 
formellt tillhör, men närheten gör ändå att 
det finns starka och självklara band till och från 
Nynäshamn. Militärens fortsatta närvaro märks 
tydligt så snart man anländer till ön, där örlogsvarvet 
Musköbasen spelat en viktig roll för utvecklingen i modern 
tid. Längre tillbaka var det de två herrgårdarna på ön som styrde, 
med jordbruk och fiske som huvudnäringar för invånarna på de 
underlydande gårdarna och torpen.  

Muskö är en av skärgårdens största öar och här samsas idag 
cirka 900 fastboende tillsammans med militärens anställda 
året om. Sommartid ökar befolkningen rejält tack vare de  
cirka 1500 fritidshusen som finns på ön.

Sevärdheter på Muskö är bland annat kyrkan som ursprung-

ligen är från 1600-talets första hälft, men som byggdes om och 
fick sitt nuvarande utseende på 1800-talet. I närheten av kyrkan 
finns också prästgården, skolan och Muskö hembygdsgård.

Muskö kanal anlades av ryska trupper som flyktväg under ryss-
härjningarna på 1700-talet och för att binda samman öns östra 
och västra delar. Under följande århundrade växte stora delar 
av kanalen igen och i början av 1930-talet grävdes den upp för 
hand igen genom ett arbete organiserat av Statens Arbetslös-

hetskommission. En längre del av den kilometerlånga 
kanalen nyanlades för att yrkesfiskarna på ön 

skulle få en rejäl tidsbesparing på en annars 
lång resväg. Bron som byggdes över kanalen 
var från början öppningsbar för att båttra-
fiken skulle kunna passera. Idag finns både 
en ny bro, som invigdes 2017, och den äldre 
som numera är hänvisad för gående och 

cyklister. 

Vid Grytholmens friluftsmuseum kan man få 
en känsla av hur det kunde vara för en jordbru-

karfamilj att leva ute i skärgården förr i tiden. Museet 
drivs av Muskö Hembygdsförening och sätter den historiska 
miljön i ett sammanhang genom att visa upp torpet och de 
olika byggnader som finns i området.

Det är främst tre nav i näringslivet som fungerar som mötes-
platser på Muskö, och det är lanthandeln Sandells Livs, 
Ludvigsbergs Herrgård med möjlighet till boende och Muskö 
Sjökrog vid Mickrums brygga. Inför kommande sommarsäsong 
har 100% Nynäshamn träffat den nya ägaren till den senare av 
dessa, som du kan läsa mer om här intill. 

FÄRDEN  
UNDER FJÄRDEN  

leder till ett örike

Muskö- 
tunneln byggdes  
under 1960-talet  

på uppdrag av  
Försvarsmakten

TEXT & FOTO NICLAS AXELSON

 F
O

T
O

 M
U

S
K

Ö
T

U
N

N
E

LN
 N

Y
N

Ä
S

H
A

M
N

S
 B

IL
D

A
R

K
IV

A



41                                                                               100NYNASHAMN.SE

 F
O

T
O

 M
U

S
K

Ö
T

U
N

N
E

LN
 N

Y
N

Ä
S

H
A

M
N

S
 B

IL
D

A
R

K
IV

nför den här säsongen har en ny krögare tagit över på 
Muskö Sjökrog och det märks redan att det har hänt en 
del på kort tid. Niklas Norlén Grybb befanns sig på en resa 

till Bali när erbjudandet om att ta över krogen kom i början av 
året. Semestern blev betydligt kortare än planerat, och det blev 
ett snabbt beslut om att byta från en ö till en annan. 

 – Men jag satt på Bali och sökte olika tillstånd innan vi 
kunde åka hem, berättar Niklas när vi besöker krogen en solig 
försommardag i juni.

Att ta över Muskö Sjökrog var kanske inte ett alldeles självklart 
beslut för någon som inte varit i restaurangbranschen tidigare. 
Men det var heller inget som Niklas tvekade särskilt länge inför 
eftersom han gillar utmaningar och har jobbat med service 
på olika sätt tidigare, både inom försäljning och marknads-
föring och mestadels som egen företagare. Kopplingen till 

MUSKÖ SJÖKROG VID  
MICKRUMS BRYGGA I NY REGI 

En livlig mötesplats för såväl bofasta som besökare på ön

restaurangen fanns också genom att familjen varit involverade 
i uppförandet av byggnaden vid Mickrums brygga tolv år tidi-
gare. Niklas hade tillbringat en del tid här ute under årens lopp 
så han kände till stället väl.

 – Dessutom fanns farmor och flera släktingar i Grödby 
under min uppväxt och pappa bor på Torö, så jag har varit 
mycket i de här delarna av skärgården även tidigare.

Niklas är ännu så länge bosatt i Stockholm och pendlar till 
sin nya arbetsplats på Muskö. Hemma finns också sambon 
Evelina och de små tvillingarna, men under perioden som 
restaurangen håller öppet tillbringas den största delen av tiden 
här ute. Säsongen startar redan i april och pågår till och med 
september. Under våren har verksamheten hållit öppet fem 
dagar i veckan, men från midsommar och framåt är det full fart 
alla veckans dagar som gäller.

Området vid Mickrums brygga har fått ett lyft inför sommaren.
Sjömacken är nyrenoverad och vid restaurangen har den nya ägaren 
Niklas Norlén Grybb byggt en ny solterrass och anlagt boulebanor.

I
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 – Året har börjat bra och vi har haft mer folk än vanligt på 
krogen under våren, säger Niklas. Många har tillbringat sin tid ute 
på ön under Coronapandemin och det har funnits en nyfikenhet 
kring den nya regin på krogen, fortsätter han. Det är en utmaning 
att hantera när det kommer mycket folk samtidigt, men det har 
gått bra och vi har anpassat oss på olika sätt, till exempel genom 
att ställa borden med nödvändigt mellanrum. Tack vare att vi 
har ett stort område att sprida ut oss på finns det också gott om 
sittplatser utomhus.

Under lågsäsong kan det hända att det dyker upp gäster även 
utanför de ordinarie öppettiderna, och då tycker Niklas det är 
självklart att ställa upp om det går.

 – I våras kom tio militärer från Musköbasen förbi när vi 
hade stängt. De var ute på ett uppdrag på en måndag 
och ville äta lunch. Men vi var ju här, så självklart 
fixade vi det, skrattar Niklas. Det gäller att vara 
flexibel. 

Den uppmärksamme besökaren kan notera att 
det hänt en del sedan Niklas tog över. Bland 
annat har en förlängning av terrassen förvand-
lats till en ny loungeavdelning med solsängar 
i form av sacco-säckar och på ett område intill 
har det anlagts nya boulebanor.

 – Jag vill att det ska finnas saker att göra förutom 
att äta så att man vill hänga här tillsammans en längre 
stund, säger Niklas med entusiasm. Boule är en kul aktivitet 
som passar de flesta och vill man inte spela själv kan man alltid titta 
på, ta ett glas och njuta av solen på loungedäcket.

Niklas har många idéer och vill gärna samarbeta med både lokala 
företag och föreningar. Han har redan skapat kontakter med flera 
verksamheter i närområdet.

 – Vi köper varor från Nynäs Rökeri och öl från Nynäshamns 
Ångbryggeri är också på gång. Dessutom har vi startat ett samar-
bete med Fastighetsbyrån i Nynäshamn och ska införskaffa  
en gemensam släpkärra för utlåning. Vi jobbar även tillsammans 
med en lokal keramiker från Muskö och på sikt vill jag också 

involvera föreningslivet mer.  

 – Jag vill att Muskö Sjökrog ska vara en självklar mötesplats för 
alla på ön, både unga och äldre, säger Niklas. 

När vi besöker Muskö Sjökrog håller han som bäst på att planera 
inför högsäsongen, och inte minst sätta den nya menyn. 

 – Tyngdpunkten ligger på fisk- och skaldjur men vi kommer 
även att ha kötträtter och andra alternativ. Musköburgaren har en 
självklar plats och vi erbjuder en barmeny med lite enklare rätter. 
Hellre ett fåtal men bra rätter, är devisen enligt Niklas. 

I verksamheten ingår, förutom restaurangen, också en båtmack och 
en glasskiosk. I byggnaden finns även en pizzeria som drivs separat.

– Sjömacken har funnits här ända sedan 70-talet och den 
har vi rustat upp och försett med nya kortautomat-

pumpar inför den här säsongen, berättar Niklas. 
Nytt för i år är också att man kan skölja av sin 
båt vid macken.  I kiosken erbjuder vi nu äkta 
italiensk gelato och min sambo som är konst-
när har designat Musköaffischer som kommer 
att finnas till försäljning. Jag funderar också på 
att ta in fiskedrag och lite annat smått och gott 

i kiosken.

Inför sommaren satsar Niklas också på underhåll-
ning i form av musik och magi. Från ett tidigare jobb 

som artistbokare har han skaffat kontakter i den bran-
schen. Bland annat spelar saxofonisten Andreas Ferronato vid några 
tillfällen och magikern Seth Engström, som är flerfaldig svensk och 
nordisk mästare i kortmagi, kommer på besök. Flera vokalister är 
bokade och en av dem är sångerskan Rebecca Peterson, som också 
ingår i personalstyrkan på restaurangen. Niklas planerar dessutom 
att arrangera återkommande dagsfester med musikunderhållning 
en gång i veckan. 

Så även om det är den första sommaren som krogägare har han 
hunnit förverkliga många av sina idéer redan nu. Men både de 
bofasta och mer tillfälliga besökare kan nog räkna med att fler över-
raskningar är att vänta på Muskö Sjökrog framöver.

Italiensk 
gelato, fisk och 

skaldjur, aktiviteter 
och solhäng på nya  

loungedäcket 

Niklas vill att det ska finns saker 
att göra så att gästerna vill hänga 
vid Mickrums brygga i sommar.
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Länna - Muskö 
Verkstad • Reservdelar • Servicebil

Sommarplatser
Vinterförvaring

Service
Mercury • Mercruiser • Honda • Selva • Sole • Hyundai 

Yanmar • Garmin • Simrad • Lowrance • B&G • Raymarine

www.mmt.nu   info@mmt.nu

070-652 20 89 

   

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som 
blir ett personligt avsked och ett fint minne.  

Med lång erfarenhet inom branschen och  
stor kännedom om området, hjälper vi 
dig med alla frågor inom begravning.   

Vi samarbetar också med Familjens Jurist,  
Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik.

Välkommen till Fonus i Nynäshamn!

Personlig begravning

Fredsgatan 10, Nynäshamn | 08-709 84 15 | fonus.se

Åsa Brodin 
Kundrådgivare

Vi finns här för
dig i sommar!
Nu är vår klinik öppen som vanligt 
igen och vi kan erbjuda tandvård för 
både barn och vuxna. Vi har öppet 
hela sommaren om du behöver oss. 

VÄLKOMMEN

Folktandvården Nynäshamn
Lövlundsvägen 3,2 tr, 08-123 158 55
folktandvardenstockholm.se

Välkommen ombord på FREJA
Sommarrestaurangen i Nynäshamns gästhamn!

Tel. 08-520 118 59 • Fullständiga rä� igheter • Leg 18 år e� er kl 22

GOD MAT • LUNCH & A LA CARTE

UNDERHÅLLNING

•Konstmaterial
•Hobbymaterial
•Kurser

i Nynäshamn & online
Besök oss på:
www.konstartera.se
Facebook & Instagram:
konstbutiken Konstartera
Vikingavägen 39
Öppet: Tis-fre 12-18, Lör 11-15
Sommarstängt: 25 juli-10 aug.
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A

Restaurang 
Rotundan på 
Frejas holme 

storsatsar 
på sommar-

häng med 
livemusik de 
flesta kvällar 

i veckan. Med 
noggrann 

planering och 
begränsat 

antal gäster 
kan utelivet 
pågå även i 
dessa tider.

lla verkar tycka att det är kul att 
vi vågar köra i sommar och att vi 
satsar på band, säger Anders Nylén 

som är en av fyra ägare av Rotundan. Han är 
övertygad om att man går mot ännu en fullsatt 
sommar med matgäster, liveband och melo-
dikrysslösare. Efter kontroll med myndigheter 
och eget planerande har Rotundan sett över 
sin stora uteservering och noga kontrollerat 
avstånden mellan de fastgjorda borden. 

Livespelningarna, som är över 40 stycken i 
sommar, körs inför sittande publik och det är 
säkrast att boka bord för att vara säker på att 
få plats, säger Anders Nylén.

 – I sommar är det nog bokning till 100% 
som gäller. Vi är helt övertygade om att alla 
platser är upptagna när banden spelar. Att 
bara droppa in kommer nog inte att funka i år.

Sommarens spelningar bokades innan corona-
pandemin slog till. Men Rotundan har valt att 
inte avboka några band, trots att förutsätt-
ningarna har förändrats.

 – Vi ger banden de gage vi kom överens 
om från början, vi har inte sänkt ersättningen.

Rotundan har i sommar plats för 148 sittande 
gäster på utomhusserveringen, varav 120 på 

den del där banden spelar. Vissa kvällar förra 
sommaren var det fullsatt. Så Nylén spår att 
trycket blir hårt när de populäraste banden 
står på scenen. Men det hjälper inte, fler än 
de sittande gästerna kan man inte ta emot.

Men eftersom Rotundan är en restaurang så 
kan man ta emot fler än de 50 personer som 
är maxantalet vid evenemang och samman-
komster nu i coronatider. Det viktiga är den 
sociala distanseringen och att gästerna sitter 
ner vid sina bord. Borden är fastsatta och de 
stolar som finns vid respektive bord ska vara 
kvar där de står.

Rotundan har på sin Facebooksida tydligt 
förklarat att man kommer att vara extra noga 
med att reglerna följs. Det vill säga att bords-
servering gäller, att all mat äts vid borden och 
att man inte kan ha överförfriskade gäster. 
Följer man inte detta blir man avvisad. ”Vi tar 
enbart emot lika många gäster som vi har sitt-
plats till. Är det fullt så är det”, slår man fast. 

Men det är dessa tydliga regler som också gör 
det möjligt våga satsa på ”after beach”-kvällar 
även denna sommar.

En av sommarens höjdpunkter är reggaekväl-
len den 31 juli. 

 – Det är jättesvårt att hitta bra reggaeband 
i Sverige, antingen är de jättedyra eller så är 
de upptagna med annat. Men vi har hittat ett 
toppenband – Positive Vibration. De kommer 
att köra Bob Marley hela kvällen, berättar 
Anders Nylén. 

Man har också bokat Papa Dee, som före 
spelningen och i pauserna kommer att vara 
dj. Men han har också meddelat att han gärna 
gör inhopp och spelar med bandet under 
kvällen!

 – Satsar vi på ett reggaetema så går vi  
”all in”, säger Anders Nylén.

Andra kvällar som han tror kommer att  
väcka stort intresse är spelningarna med de 
lokala banden Isterband och Trött lördag  
den 1 augusti. Kvällen efter reggaefesten.

 – Den helgen kommer att bli helt galen! 
Isterband satte publikrekord hos oss förra 
sommaren. Det var så trångt, folk stod som 
packade! Men så blir det ju inte i år.

”Satsar vi på ett 
reggaetema så går 

vi all in”
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Beachsommar     
      med livemusik 
Bland sommarens spelningar på 
Rotundan får vi bland annat höra 
Isterband, Positive Vibration och Papa 
Dee med sittande publik och begrän-
sat antal gäster. Hela programmet ser 
ni i Rotundans annons på sidan 49. 

Men det blir också klurigt melodi- 
kryss på söndagar klockan 12 den  
28 juni till 16 augusti.

Söndagarnas populära melodikryss återkom-
mer även denna sommar. 

 – Vi kör med extra stora, extra långa melo-
dikryss. De är bra mycket svårare än radions 
melodikryss!

 – Man kan vara lag på upp till fyra per-
soner. Och det bör man nog vara, för det är 
ganska svåra frågor och svåra låtar. Det är inte 
många som har fått alla rätt, utan vinnaren 
brukar vara den med minst antal bokstäver 
fel. Det gäller att stava rätt!

Förra året lanserade man en app, i vilken man 
kan kolla in menyn, beställa mat när man 
sitter vid sitt bord och betala med Swish. Efter 
en försiktig start går nu runt 25 procent av 
omsättningen genom appen, berättar Anders 
Nylén. I likhet med allt fler restauranger och 
butiker är Rotundan nu helt kontantfri.  
Gästerna betalar med kort eller Swish.

Den här sommaren kommer många att satsa 
på ”hemester”, tror Anders Nylén, och det 

Anders Nylén, Annika 
Nylén, Pia Bäckström, 
och Bosse Stefanusson 
(saknas på bilden) som 
driver Rotundan ser 
fram emot en lång och 
varm sommar med 
mycket musik, god mat 
och härliga gäster. 

innebär att fler också kommer att vilja gå ut på 
kvällen, särskilt när det är bra väder. 

 – Vi räknar med att fler kommer att vilja 
gå ut den här sommaren. Så jag är inte alls så 
orolig som många andra i branschen. Håller 
man bara avstånden så...

 – Men visst, vi räknar med att vi får 
mycket mindre intäkter och en sämre årsom-
sättning. Men vi klarar oss.

Trots att omsättningen av naturliga skäl blir 
mindre är de fyra ägarna är överens. Rotun-
dan drivs av de två paren Anders och Annika 
Nylén och Pia Bäckström och Bosse Stefanus-
son. De hyr restaurangbyggnaden och tog över 
verksamheten i maj 2018. Minigolfbanan, 
som ligger på kommunal mark intill, driver 
de också och de har serveringstillstånd för 
alkoholhaltiga drycker på banan, där det också 
finns ett antal bord.

Ni har aldrig tvekat inför sommarens utma-
ningar?

 – Nej! Det är som jag alltid säger, när det 
går dåligt vad gör man då? Jo, man satsar! 
Ju mer man satsar desto mer har man att 
vinna! Gör man ingenting, får man ingenting 
heller...

”Fler kommer att 
vilja gå ut den här 

sommaren”



100NYNASHAMN.SE                                                                               46

Det kommer att finnas mycket att göra för barn och unga i olika åldrar under 
hela sommaren. Årets sommarlovsprogram från Nynäshamns kommun 
innehåller varierade typer av aktiviteter som arrangeras på flera platser i 
kommunen och oftast i samarbete med lokala föreningar. Till exempel finns  
möjligheten att prova på olika idrottsaktiviteter, det erbjuds en tredagars 
tjejcamp med fotbollsskola, sommarsimskola, parkour, ridning – och mycket 
mer. Men flera av de planerade aktiviteterna blir bara av om folkhälsomyndig-
heterna ger klartecken och om det går att följa de aktuella restriktioner som 
gäller vid tillfället. Därför hänvisas alla som är intresserade till att följa utveck-
lingen på kommunens hemsida, www.nynashamn.se/sommarlov, och där 
finns också hela det aktuella programmet med datum, tider och mer specifik 
information för varje aktivitet.

Ung fritid, som driver de två fritidsgårdarna Villan och Vanstagården i kommu-
nens regi, har i sommar flyttat ut till en mobil fritidscontainer vid Nickstabadet 
i Nynäshamn. Förutom möjligheten att sola, bada och dyka från hopptornen i 
havsviken erbjuder Ung fritid en mängd olika aktiviteter på platsen varje vardag 
och flera kvällar i veckan under hela sommaren.

SOMMARLOVSAKTIVITETER 
FÖR BARN OCH UNGA 

900 KVM SKEJTPARK
Nynäshamns 900 kvadratmeter stora skejtpark vid Estö IP lockar sedan den 
öppnade 2014 stora skaror av skateboard-åkare. Och inte bara brädåkare, här 
får man också åka kickbike, cykel och inlines på vissa tider – vardagar fram 
till klockan 15 och helger och helgdagar fram till 12. Plus när parken inte 
används av skejtare. I bowlen är dock bara skateboard-åkning tillåten.

Skejtparken är öppen för alla – nybörjare som proffs – alla dagar i veckan. 
Men tänk på att barn under åtta år endast får åka under uppsikt av vuxen. 
Här på Estö IP finns också utegym, lekplats, grusplan och en offentlig toalett.

För några år sedan utsågs skejtparken till den snyggaste byggnationen i 
Nynäshamn i kommunens tävling om ”Bästa gestaltning”. Allmänheten  
fick rösta och skejtparken fick 41 procent av rösterna.

Inte bara  
”trainspotters” 
lockas till lokstallet
Nynäsbanan invigdes 1901 och bolaget Stockholm-Nynäs 
järnvägs huvudverkstäder låg ända fram till 1959 i lokstallet 
intill Nynäs gårds station. I dag är lokstallet ett byggnads- 
minnesförklarat museum, som drivs på ideell basis av  
föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum.

Lokstallet ritades förmodligen av den kända arkitekten 
Ferdinand Boberg och byggnaden stod färdig 1900, ett år 
före invigningen av Nynäsbanan. Det är det enda bevarade 
lokstallet av sitt slag i länet, där den här typen av verksamhet 
fortfarande bedrivs.

De gamla loken, vagnarna och verkstäderna lockar både barn 
och äldre tågentusiaster och föreningen har som mål att 
bevara och i viss mån återställa lokstallet i ursprungligt skick. 
Lokstallet är en i högsta grad aktiv verkstad där de gamla  
järnvägsfordonen inte bara visas upp utan också renoveras  
och sköts om. Då och då bedriver föreningen veterantågstrafik,  
när allmänheten har möjlighet att åka med museifordonen  
på både kortare eller lite längre resor.

Museet är vanligtvis öppet söndagar klockan 13-16.  
Mer information finns på föreningens sajt njm.nu.
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li�le stories
Barnfotograf & små stilfulla rum

Våra nya presentkort laddas av givaren och fungerar att betala med på 
samma sätt som ett Mastercard eller Visa. Du kommer enkelt kunna dela  
upp dina köp i flera butiker och restauranger.

Håll utkik på nynashamnscentrum.se, och i våra sociala kanaler på 
facebook och instagram – Nynäshamns centum, där vi informerar 
när de finns tillgängliga. Fram tills dess köper ni som vanligt våra nuvarande 
presentkort hos Skivfönstret på Centralgatan 10 mitt i centrum. 
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Friskis & Svettis inbjuder till gratis träningspass i sommar, dels i Stadsparken på Nynäs- 
vägen i Nynäshamn men även utanför entrén till sitt gym vid Sjötelegrafen. 

Parkträning i Stadsparken med lite olika teman, till exempel utefys, blir det på mån- 
dagarna den 6 juli, 20 juli, 3 augusti och 17 augusti. Passen börjar kl 18.30 och är gratis 
men man måste begränsa deltagarantalet till 49 stycken. Även gratispassen utanför deras 
entré vid Sjötelegrafen, hålls med ett begränsat antal platser beroende på typ av pass. 

Friskis & Svettis arrangerar även många andra träningsaktiviteter, som till exempel 
löpning och stavgång.

I Sorunda och Ösmo erbjuder Loreto Dance & Fitness utomhusträning i sommar. På 
ängen vid Slätkärrsvägen i Sorunda blir det bootcamp på tisdagar klockan 19. Bootcamp 
erbjuds även i Ösmo, onsdagar klockan 18 på Ica-ängen i Ösmo centrum. Inget medlems-
skap behövs, du betalar drop-in-pris eller löser klippkort. 

Gymmet Puls & träning vid Stadshusplatsen i Nynäshamn erbjuder utomhusträning för 
sina medlemmar i sommar. Puls & träning satsar på utefys vid utomhusgymmet på Estö 
IP, styrkepromenader, mamma-bebis-utefys, löpgrupp och cykelgrupp. 

Puls & träning kör även Jallabina, en form av orientalisk dans, som är gratis för alla på 
tisdagar kl 19 i Svandammsparken hela sommaren.

Vill du träna gratis utomhus på egen hand har Nynäshamns kommun också fyra utegym 
på olika platser. Ett finns som nämnt på Estö IP. Strandvägens utegym har havsutsikt och 
löper längs med ”Ringvägen” i Nynäshamn. I Ösmo finns träningsstationer vid Maria 
Barkmans väg, för bland annat situps, rodd och cykling. Längs Sorundavägens gång- och 
cykelbana i Sunnerby finns två träningsstationer där man bland annat kan göra situps och 
ryggövningar.

TRÄNA UTE  
I SOMMAR

ÅNGBRYGGERIET SLÄPPER FLERA 
NYA TÖRSTSLÄCKARE I SOMMAR
Nynäshamns Ångbryggeri har inte legat på latsidan utan lanserar flera nya 
sommaröl lagom till semestrarna.

Klassikern Stenstrand SommarAle har redan fått sällskap i Systembolagets  
sortiment av de nya ölen ”Ankarudden Aussie Pale Ale” och ”Drakberget Dubbel”. 
Den sistnämnda en rubinfärgad aromatisk dubbel i belgisk stil.

Men fler nyheter väntar i sommar. Den 23 juni släpptes ”Kvarnstranden Kvadrupel”, 
en aromatisk och fruktig belgisk kvadrupel på 75-centilitersflaska. Och den 10 juli 
släpps ”Hamnvik Hefeweizen” in på Systembolaget. Det är en ofiltrerad veteöl i tysk 
stil med balanserad humlebeska och törstsläckande avslutning, enligt bryggeriet.

30 000  
besökare sedan Lill-Babs 
invigde Mopedum
Svenska nostalgimuseet Mopedum på Vikinga- 
vägen i Nynäshamn har inte bara en imponerande 
samling veteranmoppar, som namnet antyder. Här 
kan man frossa i all sorts nostalgiprylar. 

Tidsresan börjar med en lanthandel som har inred-
ning och varor anno 1952. Sedan guidas besökarna 
”via högertrafikomläggningen till proggaren och 
velourpappan”, som Mopedum uttrycker det. 
Nostalgitrippen sammanfaller med mopedens 
guldålder, från början av 50-talet fram till 1979.

Mopedum invigdes i maj för åtta år sedan av 
ingen annan än superstjärnan Lill-Babs, som fick 
invigningspubliken att sjunga med i sina gamla 
schlagerhits. Museet lockar besökare från när och 
fjärran och i år tror man sig kunna räkna in sin  
30 000:e besökare.

I byggnaden, som tidigare inhyst Nynäshamns 
badhus, finns också en konstmaterialbutik och för-
eningen Konstpoolen som arrangerar utställningar 
och andra evenemang i den stora hallen.
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- Restaurang med fullständiga rättigheter
- Varm och mysig miljö precis vid vattnet

- Uteplatser på två altaner
- Loungegrupper och värmare

- Bangolf 
- Öppet varje dag hela sommaren

26 juni Fre Country Catz & Hard Times
27 juni Lör Vi3
28 juni Sön Melodikryss #3
01 juli Ons The Matchmen
02 juli Tor The Matchmen
03 juli Fre Pommac
04 juli Lör Pommac
05 juli Sön Rotundans Melodikryss #4
06 juli Mån Jacked Up
07 juli Tis Jacked Up
08 juli Ons Jacked Up
09 juli Tor Jacked Up
10 juli Fre Jacked Up
11 juli Lör Jacked Up
12 juli Sön Melodikryss #5
15 juli Ons Smile
16 juli Tor Pommac
17 juli Fre MLB & SMUG
18 juli Lör Bussters
19 juli Sön Rotundans Melodikryss #6
21 juli Tis Another Cool Spring
22 juli Ons Another Cool Spring
23 juli Tor Another Cool Spring
24 juli Fre Trackbite
25 juli Lör Bussters
26 juli Sön Rotundans Melodikryss #7
28 juli Tis Magnifi cent 2.0
29 juli Ons Magnifi cent 2.0
30 juli Tor Magnifi cent 2.0
31 juli Fre Positive Vibration + Papa Dee
01 aug Lör Isterband + Trött
02 aug Sön Rotundans Melodikryss #8
04 aug Tis Limited Edition 
05 aug Ons Limited Edition
06 aug Tor Limited Edition
07 aug Fre Limited Edition
08 aug Lör Limited Edition
09 aug Sön Rotundans Melodikryss #9
10 aug Mån Rabalder
11 aug Tis Rabalder
12 aug Ons Rabalder
13 aug Tor Rabalder
14 aug Fre Rabalder
15 aug Lör Rabalder
16 aug Sön Rotundans Melodikryss #10
21 aug Fre Björnligan
22 aug Lör Skåpmat
28 aug Fre Rabalder
29 aug Lör Rabalder  
05 sep Lör Kräftskiva
Reservation för ev. ändringar.

Frejas Holme 1, Nynäshamn
Tel: 08-520 162 15
facebook: rotundan.nynäshamn
www.rotundan.nu

Sommarens spelningar

29 aug Lör Rabalder  

facebook: rotundan.nynäshamn

08-35 82 70 • www.las1.se • info@las1.se

TRYGGT &  
SÄKERT MED 

Foderbutik • Tillbehör • Hundtrim • Webshop

Vi finns i Ösmo och har ÖPPET HELA SOMMAREN!
Måndag-fredag 12-18 • Lördag 10-13

Kvastvägen 2, Ösmo • 08-520 305 20 • www.hundochhalsa.se

Trädgårdstjänster

Försäljning av
växter och utvalda

trädgårdsprodukter

fredag 11-18
lördag 11-16

Hyttavägen 20 Muskö

www.muskotradgard.se

Stadshusplatsen 6, Nynäshamn. Tel 08-520 214 00
Västerhaninge 08-500 213 33 • Tyresö 08-798 98 00 • www.vitaliljan.se

Vi gör även hembesök 
utan kostnad och 
tar uppdrag i hela 

Stockholmsområdet.

Begravningsbyrån Vita Liljan
Allting blir så tungt när någon man håller av 
lämnar oss.Vi hjälper dig genom denna period så 
att du kan lämna tankarna till minnen. Vi vill göra 
begravningen till ett fi nt minne till en rimlig kostnad.

Prisexempel:
Begravningsceremoni i kyrka eller kapell
Kista i natur furu..............................  2 290 kr
Bisättning (svepning och transport)  3 900 kr
Byråarvode......................................  3 800 kr
Representant...................................  1 500 kr
Pris inkl. moms............................. 11 490 kr
Alternativa kistmodeller, tillägg.......  1 100 kr
Offi ciant/solist.......................... från 1 500 kr
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Sommarkryss och sudoku

Vi ses igen i augusti! 
Nästa nummer av 100% Nynäshamn kommer vecka 35 i slutet av augusti.  
Fram till dess vill vi önska dig en riktigt trevlig sommar, och du får också 
gärna besöka vår hemsida, 100nynashamn.se, där du hittar hela detta num-
mer i blädderbart format och annat gott & blandat från tidigare utgåvor.

kommande evenemang 
Vårt traditionella evenemangskalendarium uteblir tills vidare på grund av 
att förutsättningarna kan ändras med kort varsel den här sommaren. Följ 
utvecklingen på kommunens besökswebb, visitnynashamn.se, där du som 
är arrangör också kan läsa mer om hur du lägger ut aktuell information.



51                                                                               100NYNASHAMN.SE

3 9 6 8 4

8 5 3 2

1 6 8 9

8 1 7

1 3 6 8 9

5 2 3 4 1

1 6 9 2

5 3

4 2 9 5

Förslag till text: Lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet så 
att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och dessutom bara 
en gång per större ruta.

Lätt Medel

Lätt Medel
FACIT

Sudoku 100% Nynäshamn Maj 2020

Svårt

Svårt

3 4

2 5

8 9 6

1 4 2

8 5 2 4

3 7

7

6 5 2 8

1 9 3

4

3 1

9 2 5 8

2 8 4 3

7 8 9

1 6

5 7

6 1 9 5

2 6 9

3 9 7 5 6 2 1 8 4

8 5 4 9 1 3 2 6 7

2 1 6 8 4 7 9 5 3

6 4 8 1 7 9 3 2 5

1 3 2 6 8 5 7 4 9

5 7 9 2 3 4 8 1 6

7 8 3 4 5 1 6 9 2

9 6 5 7 2 8 4 3 1

4 2 1 3 9 6 5 7 8

9 6 1 3 8 7 4 5 2

4 2 3 1 5 6 8 7 9

8 7 5 4 9 2 1 3 6

1 4 9 2 6 5 3 8 7

6 8 7 9 3 1 5 2 4

5 3 2 8 7 4 9 6 1

3 1 8 7 2 9 6 4 5

7 9 6 5 4 3 2 1 8

2 5 4 6 1 8 7 9 3

5 6 7 9 3 1 2 8 4

8 2 3 6 4 7 5 1 9

4 1 9 2 5 8 6 7 3

2 9 6 1 8 4 3 5 7

7 5 4 3 6 2 8 9 1

3 8 1 7 9 5 4 2 6

9 4 8 5 7 3 1 6 2

6 3 2 8 1 9 7 4 5

1 7 5 4 2 6 9 3 8

SUDOKU LÄTT SVÅRTMEDEL

Kryssa lugnt med vårt kluriga sommarkorsord när du får en stund över. 
Eller lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet så att 
varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och dessutom 
bara en gång per större ruta. Lösningarna kommer du att kunna hitta på 
vår webb, 100nynashamn.se eller så kan du vänta till nästa nummer av 
magasinet 100% Nynäshamn i augusti för att se om du gjort rätt. Då får 
du också ett nytt korsord att lösa.
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Här är den rätta lösningen på förra numrets korsord.

Din lokala säkerhetsleverantör i Nynäshamn
Våra tjänster:

• Låssystem, konsultation och projektering
• Nyckeltillverkning efter lås eller prov
• Låstillverkning efter nyckel
• Dörrstängar, montering och reparationer
• Dörrautomatik, monteringar
• Passagesystem och kodlås

• Elektriska låsinstallationer
• Dörrmontering, plåt och aluminium
• Säkerhetsdörrar
• Galler och gallergrindar
• Låsöppningar
• Larminstallationer

Södertörns Lås AB, Skolgatan 33, 149 30 Nynäshamn
Telefon 08-524 009 40 • E-post: info@sodertornslas.se

Butiken öppen: Mån-Tors kl 8-17
Fre kl 8-16.30. Lör & sön stängt.

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbytåers FörbundPersonligt engagemang nära dig

Nynäshamn

IGNIS
Begravningsbyråer

Nu finns vi i 
Nynäshamn
Efter flera år av letande efter lokal och en 
duktig medarbetare har vi nu öppnat en 
begravningsbyrå i Nynäshamn. 
Vi kan ta hand om allt som rör dödsfallet 
– rådgivning, juridik, försäkringar och 
naturligtvis själva begravningen.
Vi finns på Fredsgränd 2B, mitt i 
Nynäshamns cenrum, där du möts av 
Maria Hallström-Ullmann. 

Läs mer på www.ignis.se

Fredsgränd 2B, 08-673 83 38

Nu fi nns vi 
i Nynäshamn

Efter att i många år sökt efter 
en passande lokal och en 
duktig medarbetare har IGNIS 
nu öppnat en begravningsbyrå 
i Nynäshamn. 

Vi kan ta hand om allt som 
rör dödsfallet – rådgivning, 
juridik, försäkringar och na-
turligtvis själva begravningen.

Vi fi nns på Fredsgränd 2B, 
mitt i Nynäshamns centrum, 
där du möts av 
Maria Hallström-Ullmann. 

Läs mer på www.ignis.se
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ÄT ELLER FIKA I VÅR LUMMIGA 
 TRÄNGSELFRIA TRÄDGÅRD! 

Smårätter | pajer | olika smørrebrød 60 kr
Rostade rotfrukter | råkostfat 95 kr   

Räksmörgås på rågbröd 125 kr
Ärlans chokladtårta | rabarberpaj 75 kr  

3 kulor glass från Stockholms Glasshus 55 kr   
Kaffe | kardemummabulle med mera 

Öppet ONSDAG-SÖNDAG kl 12-17   
24 juni-9 augusti därefter helgöppet

arlan-mat.se
0768-40 36 50  |  info@arlan-mat.se

Tips till semestern:
håll kort avstånd till njutning.

nordiskakvalitetspooler.se

Polarstugan hjälper dig med semesterplanerna i sommar. Hos oss kan du hitta en upplevelse  
hemma med amerikanska spabad av premiumkvalitet. Med effektiv rengöring, behagligt tryck  
och tysta bubblor är 40-årsjubilerande Marquis en unik spabadsserie på marknaden. Njut av  
en härlig sommar hemma med – eller rättare sagt i – ett amerikanskt bubbel av högsta kvalitet.

 Teknikervägen 1, Nynäshamn
010–101 95 55 • polarstugan.se

BUTIK SPABAD POOLER POOLKEM

Välkomna,   Albybergsringen 101, Haninge

• Nya personbilar
• Nya transportbilar
• Transit Center
• Serviceverkstad

Nya FordStore i Haninge

PLATS FÖR
UTMANINGAR

PLATS FÖR LIVET

Mimmi Rosendahl, om Swimrun:
Motion, natur och nya utmaningar.  

I Nynäshamn finns allt jag behöver för att må 
bra. Vi har bland annat vår fina Swimrunbana. 

Den tycker jag fler ska testa på! 
Mimmi och andra nynäshamnare delar med 
sig av sina guldkorn på visitnynashamn.se

visitnynashamn.se               ilovenynashamn


