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En plats att uppskatta

A

llt fler upptäcker Nynäshamn och våra vackra omgivningar,
inte minst tack vare sommarens hemestertrend. Det är roligt
att höra andra förundras över det som vi själva ibland har
en tendens att bli lite hemmaförblindade av. Som när en av
våra besökare under en vacker sensommardag i Nynäshamn
förtjust utropade: ”Inte visste jag att det fanns så mycket att
upptäcka i Nynäshamn! Det var både större och mer att se här än jag trott”.
På besök från sin bostadsort i norra delarna av Stockholm fick hon för första
gången i sitt 86-åriga liv en coronasäkrad rundtur i Nynäshamn, efter att tidigare
– som så många andra – bara varit på blixtvisit för vidare färd från färjeläget.
Och hon gillade vad hon såg den här gången. Trots sin uppväxt på en liten ö vid
havet i Roslagen uppskattades vår stad, naturen och förstås den fria horisonten
längs med turen runt Ringvägen.
Även tidningen Svenska Dagbladet uppmärksammade Nynäshamn med en
flersidig artikel i temabilagan ”Mat & resor” den 30 augusti. Texten inleds med
orden ”Vår kärlek till Nynäshamn har uppstått utan påverkan från sociala medier”
och under rubriken ”Vår nya hemesterfavorit” fortsätter beskrivningen:
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”Om någon frågar om hemestertips svarar vi numera alltid Nynäshamn! Stockholms
gamla uthamn ligger på perfekt krypavstånd och skryter gärna om sin karga natur,
långa kust och ändlösa havshorisont. Men det finns mer…” skriver SvD och listar
några av våra fantastiska besöksmål kommunen runt. Redan samma dag sågs
stockholmsbesökare på stan som hittat hit efter att ha läst artikeln till frukost.
Det är som sagt extra trevligt när andra ögon utifrån ser det vi själva har tillgång
till mest hela tiden. Självklart är det också betydelsefullt att vi tar tillfället i akt
att bjuda våra besökare på en fin upplevelse genom att ta hand om dem på
bästa sätt. Kanske kommer de tillbaka eller rent av väljer att bosätta sig här
nästa gång flyttlasset går. Vi på 100% Nynäshamn fortsätter att lyfta allt det
positiva som finns att berätta om i vår kommun. De mindre bra sakerna
med förbättringspotential, som ju existerar hos såväl oss som på
andra orter, finns det andra kanaler som tillhandahåller utrymme
för. Vi är förstås lite partiska i ämnet, eftersom vi själva lever
och verkar här.
Men mest av allt för att vi också älskar Nynäshamn!

Niclas Axelson & Paulin Sunesson
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Välkommen till ett
utﬂyktsmål för hela familjen

på lampfötter
och skärmar

Bli inspirerad av vårt
breda sortiment

Gäller t o m söndag 25/10 2020.

Tygmans Textil & Inredning

Stort utbud för såväl inne som ute!
Även inredning, presenter m m.

Mån-fre kl 10-18 • Lördag kl 10-15
Sista söndagen varje månad 11-15
Centralgatan 6, nära kyrkan
08-520 109 30 • tygmans.com

Begravningsbyrån Vita Liljan

Trädgårdscafé

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 fint minne till en rimlig kostnad.

I växthuset och på uteserveringen kan
du njuta av vår utsökta vegetariska
buﬀé samt hembakade tårtor och
bakverk som serveras bakom disken.

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
Officiant/solist.......................... från 1 500 kr

Du vet väl
att du kan
fé
hyra vårt ca
för din fest?

Vi gör även hembesök
utan kostnad och
tar uppdrag i hela
Stockholmsområdet.

Allt för din trädgård
Hösten är bästa planteringstiden!

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

Stadshusplatsen 6, Nynäshamn. Tel 08-520 214 00

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

Västerhaninge 08-500 213 33 • Tyresö 08-798 98 00 • www.vitaliljan.se
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TEXT & FOTO NIKLAS MILBERG

En thailändsk
strandkrog
i Estös
villakvarter.

Samruay satsar på stan's minsta mataffär och tar en del av

Asien till Nynäshamn
Sushi Bar Thai Take Away är efter 15 år på Estö en institution i Nynäshamn. Och nu lockar den lilla
livsmedelsbutiken i ett hörn av restaurangen kunder även från Haninge och södra Stockholm.

S

amruay Kudan visar kylen, frysen och
hyllorna där råvaror från Thailand
lockar och inspirerar hemmakocken.
Här finns färsk frukt och färska grönsaker,
soja och andra såser men också fryst fisk och
kryddor.
Samruay berättar att många matgäster frågar
om ingredienser och hur de ska få till de rätta
thailändska smakerna i köket där hemma.
Tanken växte fram att man kanske kunde ta
in egna varor till försäljning på restaurangen.
Och sedan något år tillbaka finns nu en liten
”livsmedelsbutik” i ett hörn av restaurangen.
Inte bara matgäster handlar här. Thailändare
som bor i Stockholmsområdet, som i Haninge
och Farsta, letar sig också hit för sina inköp.
– Billigare än i Stockholm enligt kunderna,
säger Samruay och skrattar.
I dag äter allt fler vegansk och vegetarisk
mat och många vill undvika gluten. Dessa
kunder hittar också alternativ i butiken,
försäkrar Samruay. Nu planerar han att utöka
sortimentet med fler japanska och koreanska
råvaror.
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– Och det kommer mer, jag ska bland
annat ta in små räkor. Men det är lite svårt
just nu under pandemin.

”Billigare än i
Stockholm enligt
kunderna”
Det började för 15 år sedan när Samruay
öppnade en sushi- och thaikiosk en bit
bort på Hamnviksvägen. Han hade jobbat
många år som sushikock på Östermalm i
Stockholm. I början var Nynäshamnarna
lite svårflörtade vad gällde sushi, men
thaimaten gick bra från början. Snart
växte sig sushitrenden stark även i Nynäshamn och 2012 vågade han ta steget att
satsa på nuvarande större lokaler med
plats för många gäster både inomhus och
utomhus. Att man lätt kan parkera utanför
dörren har inte heller varit en nackdel!
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Resten kan sägas vara lokalhistoria. De
japanska och thailändska rätterna fortsätter att leva sida vid sida i den exotiskt
ombonade miljön, en thailändsk strandkrog som genom trolleri lyfts från sin paradisö och släppts ner i de nynäshamnska
småhuskvarteren.
Till hösten Satsar Sushi Bar & Thai Take
Away på att utveckla det japanska köket
med fler varma rätter. Och Samruay tycker
också att det är dags att introducera fler
rätter från nordöstra Thailand.
– Den maten är lite kryddigare, lite
starkare och med mer smak.
Efter en något tuffare period i april och
maj på grund av pandemin så vände det
uppåt igen i juni, berättar Samruay. Och
juli var en av de bästa månaderna de har
upplevt, trots att kryssningsfartygen
uteblivit. Restaurangen är nämligen även
mycket populär bland besättningarna på de
stora internationella kryssningsfartygen.
De har inget emot en tur till Estö efter flera
dygn på sjön, berättar Samruay.

”Det är dags att introducera
fler rätter från nordöstra
Thailand – lite kryddigare,
lite starkare och mer smak”
– De hittar hit utan problem, de gillar att promenera! Och de
beställer så mycket mat, två portioner per person och delar på allt.

Rosa oktober

Pandemin har också satt stopp för möjligheten till de små intima
konserterna med den omåttligt populära thailändska sångaren Job
2 Do, som har dragit fullt hus på restaurangen. Men när pandemiläget och reserestriktionerna lättar hoppas Samruay på nya konserter
och åtminstone en spelning är planerad till nästa år.

Under oktober skänker vi 10% av all försäljning ur
vår egen kollek�on smycken från Quaintrelle Collec�on
direkt �ll Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.

Estöborna får dock räkna med konkurrens om platserna på sin
egen kvarters-thaikrog även om pandemin stoppar kryssningsfartygen. Gäster från Samruays tid som sushikock i Stockholm hittar
också till Hamnviksvägen. Både Lidingöbor och östermalmare med
minnen från Samruays tid som sushikock i Stockholm reser gärna
till Nynäshamn för den klassiska japanska sushi som Sushi Bar
serverar.

Centralgatan 6, Nynäshamn • 08-520 103 51
Vard. 10-18 • Lörd. 10-14 • rakelochlea.se • Följ oss på

JUBILEUMSPRISER

25% RABATT
GÄLLER ALLA STUGOR

TRÄHUSET FIRAR 25 ÅR - OCH 1 ÅR I SORUNDA!
Det ﬁrar vi med 25% rabatt. Erbjudandet gäller t o m 15/11 2020.
Prislistan ﬁnns på vår hemsida.

I ett hörn av restaurangen har Samruay skapat vad som kan vara
Nynäshamns minsta matbutik. Förutom färsk frukt, grönsaker,
kryddor, soja och andra såser finns frysta varor från Thailand, som
fisk, i butikshörnan.

EXEMPEL PÅ VÅRA STUGOR

SORUNDASTUGORNA

PETER 15-2 Nu 34 800:Ord. pris 46 400:-

SORUNDA 30 Nu 79 500:Ord. pris 106 000:-

SAGA 15-2 Nu 34 800:Ord. pris 46 400:-

SORUNDA 40 Nu 95 775:Ord. pris 127 700:-

PAULINA 30 LOFT Nu 79 200:Ord. pris 105 600:-

SORUNDA 50 Nu 112 100:Ord. pris 149 400:-

Rabatten gäller på ord. pris. Stugorna ska vara levererade under 2020.
Frakt tillkommer. Förpackningarna kan lagras upp till 3 år!
Sorundavägen 300, Sorunda • order@trahuset-sorunda.se
www.trastugor.com • 08–776 44 14 • 070-693 13 45
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Pernilla D Litzén i Segersäng har skapat det nya
modevarumärket World of INES som skapar
mönstrade sidentwill-blusar i små limiterade serier.

FRÅN PUPPA
TILL PLAGG!
TEXT & FOTO NIKLAS MILBERG

D

– Jag vill lyfta fram mönster och färg, men det får inte vara
skrikigt och svårburet. Trycken ska vara inspirerande, men också
sofistikerade. Modellerna i sig är enkla och sköna att bära. Och så
ska de fungera i många år.

et nya modevarumärket World of INES, med säte
i Segersäng, formger exklusiva blusar i siden, med
lång livslängd.
– Jag är trött på slit och släng-modet, framhåller
Pernilla D Litzén, ägare och designer.

World of INES har som strategi att producera och erbjuda blusar
i små limiterade serier. Försäljningen sker i första hand
via e-handel, men märket finns också i ett par utvalda
butiker i Nacka och Danderyd. Än så länge finns
”MED
ingen återförsäljare i Nynäshamn.

World of INES såg dagens ljus i slutet av sommaren.
Bakom det nystartade modehuset står Segersängsbon
Pernilla D Litzén, som tillsammans med sin man
ligger bakom konceptet att formge och produINSPIRATION
cera exklusiva mönstrade blusar med en touch av
klassisk fransk stil. Materialet är sidentwill, ett tyg
FRÅN KONST
behåller sin höga kvalitet under lång tid.

& KULTUR”

Det är inga slit och släng-plagg som bara lever en
säsong, framhåller Pernilla. Tanken är att erbjuda klassiska plagg med lång livslängd, som tål att hängas in i garderoben i perioder för att sedan komma till heders igen.

Inspirationen kommer från klassiskt franskt mode där
den mönstrade sidenblusen är en viktig ”trotjänare” i garderoben. Samtidigt som Pernilla genom åren själv använt enfärgade
plagg så har hon också haft ett antal mönstrade sidentwill-blusar,
som hon har fått uppmärksamhet för och många positiva kommentarer.

Sidentwill är ett mjukt och behagligt tyg, som traditionellt
används till fina scarfar. Men kvaliteten är också utmärkt för
blusar, berättar Pernilla. Det är inget billigt material, blusar i
sidentwill brukar man inte komma över för under 5 000 kronor.
Och vill man ha en blus från något av de stora modehusen kan de
kosta både tre och fyra gånger så mycket. Pernillas blusar ligger
kostnadsmässigt på en betydligt lägre nivå.

100NYNASHAMN.SE

– Vi börjar smått och har runt tio olika blusar
i fyra olika modeller ute nu. Vi tänker oss att växa
organiskt och kontinuerligt presentera nya små
kollektioner.

– Det är grunden till affärsidén bakom World of INES. Många
kvinnor har behov av att få det lilla extra i garderoben och i livet
och det behovet vill vi gärna fylla!
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Inspiration hämtar Pernilla gärna från konst och kultur.
– Till den kollektion som finns ute nu har jag hämtat inspiration från den franska konstnären Françoise Gilot. En stark och
kreativ kvinna!

"INES
KAN SÄGAS
VARA MITT
ALTER
EGO!"

Pernilla är ursprungligen från Norrköping och det var mormor
som väckte intresset för mode och design. Efter studier på Textilinstitutet i hemstaden gick flytten till Stockholm. Hon har därefter
arbetat i modebranschen i många år, i olika positioner inom
design, sortimentsutveckling och inköp. Bland annat har hon varit
verksam på H&M, Marc O’Polo och Retail and Brands, som bland
annat äger Polarn O. Pyret.
För åtta år sedan gick flyttlasset med man, barn och katter från
lägenheten i Vasastan till den lantliga idyllen i Segersäng.
– Både jag och katterna började att klättra på väggarna i stan!
Efter hand växte planerna fram om att starta något eget. Tillsammans med sin man började hon förra sommaren att skissa på
en affärsplan, som lade grunden till World of INES. Tanken var
att släppa den första kollektionen i april i år. Men så kom det en
pandemi i vägen och det första kollektionssläppet fick vänta till i
slutet av sommaren.
Och namnet Ines?
– Ines kan sägas vara mitt alter ego! Det står för den starka, levnadsglada och positiva kvinnan. Ines njuter och tar för sig av livet.
Det tror att det finns en liten INES i oss alla!

World of INES säljs framför allt online, men blusarna finns också i
butiken Alternativet i Sickla.

...– .–.– .–.. –.– ––– –– –– . .–
Handla nära i Nynäshamn!
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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.

Lägga in på hemsidan

Vardagar 10 - 19 • Lördag 10 - 16 • Söndag 11 - 16 *
Ica Maxi har öppet alla dagar 6-22
www.sjotelegrafen.se

Asian Delicious Sjötelegrafen
Kantbockad aluskylt
2700x540mm

Husläkarmottagning
Telegrafen
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Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

VÄLJ NYNÄSHAMNS STÖRSTA
MÄKLARE — DU OCKSÅ!
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Fastighetsbyrån

48,1%

Ö

10,4%

14,8%

16,7%
Fastighetsbyrån i Nynäshamn stod för 41,7%* av alla
bostadsförsäljningar i kommunen under augusti 2020...

...och hade medräknat nyproduktion en total marknadsandel
på hela 48,1%* under samma period. Tack för förtroendet!

DEN POSITIVA UTVECKLINGEN PÅ MARKNADEN I NYNÄSHAMN FORTSÄTTER
Nu efter sommaren visar marknaden en fortsatt positiv utveckling
med många sålda bostäder. Under
augusti månad förmedlade vi på
Fastighetsbyrån 41,7% av alla sålda objekt i Nynäshamns kommun
enligt statistik från bostadssidan
Hemnet.se. Efterfrågan på fritidshus har fortsatt varit stor och villorna i kommunen går snabbt iväg.

Markus Martinsson

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Utbudet av bostadsrätter är fortsatt
högt, vilket medför att försäljningstiden blir något längre än för fritidshus och villor med färre objekt på
marknaden.
Intresset för nyproduktion är även
det mycket stort. Fastighetsbyråns
marknadsandel inkluderat såld
nyproduktion under augusti månad
är enligt Hemnet.se 48,1%.

Magnus Hällgren

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

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

Inom kort kommer säljstarten för
Signums projekt av nyproducerade bostadsrätter på Bryggargatan
9 och där är intresset redan nu
mycket stort. Välkommen att
kontakta oss för mer information!
* Källa:
Statistik hämtad från Hemnet.se för antal
inrapporterade slutpriser under perioden
2020-08-01 till och med 2020-08-31.

Camilla Martinsson

Säljkoordinator / Driftansvarig

Erik Jonasson
Fastighetsmäklare

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

Sista chansen till havsutsikt!

Nu finns det bara två 3:or kvar i vårt spektakulära kvarter
Fyren – Nynäshamns nya landmärke.
Bostäderna är öppna och ljusa med stora sociala ytor och gedigna materialval.
Dessutom har de dubbla balkonger. En med utsikt mot den gröna innergården och
den andra med utsikt mot det glittrande blå. Visst låter det som hemma?
Kom förbi våra mäklare på Fastighetsbyrån i Nynäshamn så berättar de mer om
ditt framtida drömhem i Fyren. Eller läs mer på magnoliabostad.se/fyren
Du kan också kontakta dem på
nynashamn@fastighetsbyran.se eller 08-520 274 84

Henrik Norberg Hamstad
Fastighetsmäklare

Jenny Wiklund
Fastighetsmäklare

Elin Norin

Fastighetsmäklare

Doris

Vår kontorshund

Som nyligen uppväckt ur en
lång och skön Törnrosasömn
ståtar det anrika stationshuset
i Ösmo åter i sin forna glans.
Byggnaden, som ritades av
den rikskände arkitekten
Ferdinand Boberg, stod
klar lagom till Nynäsbanans
invigning 1901. Nu har den
genomgått en omsorgsfull
renovering och är idag en
unik privatbostad för familjen
Andersson-Norén.

FOTO: NYNÄSHAMNS BILDARKIV

Järnvägar,
vilken bostad!

TEXT & FOTO NICLAS AXELSON

O

scar och Lina köpte den då rejält
slitna byggnaden 2010. Den hade
senast inhyst en verkstad för
tillverkning av musikinstrument och tidigare även haft ytterligare någon ägare efter
det att den ursprungliga funktionen som
järnvägsstation upphörde vid åren kring
millennieskiftet. Ganska snart efter köpet
av fastigheten inledde paret ett omfattande
renoveringsarbete som pågått i omgångar
under de tio år som gått sedan övertagandet.
Och som fortfarande pågår.
– Att renovera ett sådant här objekt
måste få ta tid, inte minst för att det ska bli
någorlunda ekonomiskt försvarbart, säger
Oscar. Ibland har andra saker i livet kommit
emellan och då har vi fått pausa projektet
och göra annorlunda prioriteringar. Vi har
tagit små steg framåt undan för undan.
Längs vägen har Oscar haft nytta av sin
yrkesroll inom fastighetsutveckling i kombination med ett stort intresse för arkitektur
och byggnation. Tillsammans med Lina,
som är läkare på SÖS, har mycket av arbetet
utförts av dem själva, och med hjälp av släkt
och vänner, i den takt de mäktat med vid
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sidan om respektive karriärer och familjeliv.
– De som passerat byggnaden och bara
sett den slitna utsidan har säkert undrat
vad det är för typer som bor här, säger Lina
och skrattar. Men vi började verkligen från
grunden med det mest nödvändiga, först
och främst med att byta ut all el, rördragningar och avlopp. När det behövts har vi
förstås anlitat hantverkare, men Oscar har
själv tillbringat många timmar under den
trånga krypgrunden de första åren.
På utsidan har också stora markarbeten
utförts på stationsplanen. Genom åren
hade den fått många lager av asfalt som
därmed höjt den ursprungliga nivån rejält.
– Vi har hackat och skrapat bort asfalten
för hand där maskinerna inte kom åt. Bara
det var ett jättejobb men värt besväret när
det väl var gjort.
När den invändiga renoveringen påbörjades bodde paret och de två döttrarna
inledningsvis i en av de båda lägenheterna
som fanns kvar på övre plan. I den större
trerummaren, som tidigare inhyst stationsföreståndarens bostad, hade de tillgång till

10

kök och badrum och inte minst möjligheten att elda i kakelugn och kaminer.
Under kyligare perioder fick de börja dagen
med att stiga upp tidigt för att tända brasor
och försöka få upp värmen i de då dragiga
rummen med hjälp av tillgängliga eldstäder.
Även med installerad centralvärme och
tätade fönster är eldstäderna fortfarande
uppskattade, har kompletterats med fler
och eldas flitigt. Idag har de två lägenheterna på övervåningen sammanlänkats
och blivit en del av familjens stora bostadsyta. Vindsvåningen ovanpå används under
omgörningen som snickarverkstad och för
förvaring av diverse prylar förstås.
– Utmaningarna har varit många,
framför allt de saker man inte själv kontrollerar och kan styra över, säger Oscar. I ett
retroperspektiv kunde vi också konstatera
att vi varit låsta till fastigheten under
renoveringstiden. Man kan inte ångra sig
när man väl påbörjat ett sådant här projekt,
fortsätter han.
– Allra tuffast var processen i samband
med köpet av tomtmarken, där vi efter
långa förhandlingar slutligen nekades

”De som passerat har säkert undrat
vad det är för typer som bor här”

Den tidigare stationsexpeditionen har
fått ny funktion som familjens kök.

Den stora väntsalen i stationshuset har
nu blivit ett rymligt vardagsrum.

Gamla tidningssidor och tågtidtabeller
hittades under renoveringen.
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påskrift av kommunens tjänstemän på det upprättade
avtalet vi varit överens om. Det var en stor besvikelse som
blev emotionellt påfrestande och vi var nära att ge upp.
Nu hoppas jag att kommunen kan visa uppskattning för
det arbete vi lagt ner och tar sitt ansvar för att sköta om
och utveckla hela området så att det blir till alla invånares
fördel, betonar Oscar.

Byggnadsminnesförklarade Ösmo stationshus har återfått sin forna glans
och åter blivit en pärla både för samhället och förbipasserande tågresenärer.

Stationshuset i Ösmo är K-märkt exteriört och betraktas som
den byggnad längs Nynäsbanan som har flest ursprungsdetaljer intakt bevarade. Invändigt är rumsindelningen
i stort sett kvar, men med anpassningen till bostad har
rummen fått nya funktioner. Det före detta expeditionsutrymmet på nedre plan är idag familjens kök med nutida
inredning. Bredvid den moderna spisen finns en mer tidstypisk vedkamin och på väggen ovanför dem vittnar en
svart lucka om husets tidigare historia. Bakom luckan
fanns ett säkerhetsskåp ingjutet i skorstensmuren, som
användes av stationspersonalen för att låsa in värdehandlingar av olika slag. Nu har det istället blivit en praktisk
förvaringsyta för diverse ingredienser som kan behövas
nära till hands vid matlagningen. Den stora väntsalen intill
köket används som familjens spatiösa vardagsrum. Goda
grannar har berättat för paret om hur det såg ut när stationen var i bruk, med långa rader av träbänkar längs med
salens väggar. En dörr leder in till det som en gång var den
lite flottare väntsalen för förstaklassresenärer. Här är originalgolvet kvar och i de rejäla plankorna anas slitspåren
efter många generationer av Ösmobors fötter som vandrat
in och ut i väntan på tågets ankomst.

Bakom en
svart lucka
i skorstensmuren fanns
stationens
gamla säkerhetsskåp.

”Järnvägsstationen i
Ösmo fick särskild omsorg
i Bobergs version”
Huset har ritats av den rikskände arkitekten och konstnären Ferdinand Boberg, som också anses stå bakom flera
av de andra stationerna längs järnvägslinjen. Ritningarna
till byggnaden i Ösmo har undertecknats med Bobergs
signatur, vilket gör att det med säkerhet kan fastställas att
uppdraget är hans verk. Boberg var en av sin tids främste
arkitekter och dessutom mycket produktiv. Som den
nyskapande konstnär han var, kunde de ibland djärva
förslagen också bli omstridda och ifrågasatta. 1897 utsågs
Boberg till huvudarkitekt för Stockholmsutställningen och
till den stora världsutställningen i Paris år 1900 fick han det
prestigefyllda uppdraget att konstruera Sveriges paviljong.
Med inspiration från dem ska han i samma veva ha åtagit
sig uppgiften att utforma stationshusen längs den nya
järnvägssträckan mellan Älvsjö och Nynäshamn. Bolaget
Stockholm-Nynäs Järnvägs AB kunde starta trafiken
på banan den 28 december 1901, och då stod också den
nybyggda stationen i Ösmo redo att ta emot passagerare.
Stationsbyggnaderna längs linjen uppfördes i en nationalromantisk stil, som då var ett nytt inslag i arkitekturvärlden, med inspiration hämtad från såväl europeisk jugend
som svensk allmogetradition. Men järnvägsstationen i
Ösmo fick lite särskild omsorg i Bobergs version, med
intressanta detaljer och extra utsmyckning. Den försågs
bland annat med ett tornliknande trapphus, som då ansågs
vara något helt nyskapande i den svenska järnvägsarkitekturen. Kännetecknande för stationerna vid Nynäsbanan
är spånpanelen, eller fiskfjällspanelen, som ursprungligen
troligtvis varit omålad och sedan tjärats till en mörk, lite
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I förstaklassväntsalen syns spår
i golvet efter passagerare som
kommit och gått genom åren.
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En kakelugn står kvar i huset, men
flera nedmonterade finns bevarade för
eventuell återuppbyggnad senare.

VÄLKOMMEN TILL ETT RIKE
FYLLT MED GRÖNSKA
I
AV NYNÄSHAMN!

SMÅ, STORA, VANLIGA & UDDA VÄXTER

En växtbutik med ett spännande, varierat sortiment och något för alla smaker.
Handla grönska med bra kvalitet i vår butik vid Malmtorget eller online.

TA MED KUPONGEN OCH GÖR ETT BESÖK

HALVA PRISET

GRÖNVÄXTRIKET
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Ferdinand Boberg (1860-1946) var en av sin tids stora arkitekter. Han var involverad i NK-varuhuset i Stockholm, Centralposthuset på Vasagatan, Carlbergska
huset (idag LO-borgen) och gasverken i Värtahamnen för att nämna några.

flammig nyans. Bara några år efter invigningen började
stationshusen emellertid målas om och fick så småningom
den gula färgsättning som vi idag förknippar med byggnaderna, och som stationen i Ösmo nu återfått i snarlik
originalkulör.

FOTO: WIKIPEDIA

Efter turerna om tomtmarkens dragning, vågade paret till
slut också att ta sig an stationens utsida. Inför det arbetet
anlitades arkitektfirman White och deras byggnadsantikvarie
med specialkunskap om just Ferdinand Bobergs byggnader.
Ett gediget researcharbete genomfördes för att ta reda på
hur byggnaden gestaltades i sin ursprungsform och med
ambitionen att återskapa originalutförandet. Färgprover
skrapades fram i lagren av årsringar på fasad, fönster och
dörrar. Därefter provmålades små ytor i olika nyanser för
att träffa rätt, eller i alla fall så nära som möjligt den tidiga
färgsättningen.

Fiskfjällspanelen är
typisk för stationerna
längs Nynäsbanan.

Ritningarna för stationshuset i Ösmo
är signerade med arkitektens namn.

– Allra helst hade vi nog velat förse byggnaden med den
tjärade ursprungsfasaden, vilket även byggnadsantikvarien
förespråkade. Men länsstyrelsen hänvisade till den färgsättning huset haft under lång tid och det landade i den ockragula färg som huset fick i ett tidigt skede och nu återfått
igen i en liknande linoljekulör, berättar Lina.
Målningsarbetet utfördes av den lokala firman Malmstens
Måleri & Färgsättning i Nynäshamn. Fönstren, som är
utbytta någon gång under 1980-talet, har fått tillbaka sin
mörkröda kulör med vitmålade foder. Även skyltarna
med stationsnamnet ”Ösmo” målades om för att efterlikna
originalet. Och nu är ambitionen att fram- och baksidan av
fastigheten ska få tillbaka dubbeldörrarna i nytillverkad
version för att göra återställandet ytterligare komplett.
– Vi har fått en offert på dörrarna från snickeriet som
väntar på att bli avropad, säger Oscar. När de är på plats är
det mestadels detaljer som återstår på utsidan, fasadbelysning och sådant.

”Det är en ynnest att få bo
i ett sådant här hus”
Längtan efter att komma närmare hav och natur i kombination med den spännande historiska Ferdinand Bobergaspekten gjorde att paret valde att bosätta sig i renoveringsobjektet i Ösmo.
De har med tiden vant sig vid att tågen passerar nära
husknuten och menar att de inte längre tänker på dem.
Utropen i stationens högtalare är delvis inspelade av Oscars
kusin för SL:s avgångar, så med jämna mellanrum hörs en
familjär stämma ljuda utifrån perrongen.
– Det är en ynnest att få bo i ett sådant här hus, säger
Lina. Visst har det varit tufft emellanåt och ibland har
orken tagit slut, men det är ett gemensamt intresse att återställa byggnaden efter arkitektens visioner och samtidigt
ha målet i sikte att få det så som vi vill att det ska vara.
– Men timpenningen för arbetet vi lagt ner är dålig,
tillägger Oscar och ler.
FOTO: NYNÄSHAMNS BILDARKIV

Inför kung Oscar II:s besök 1903 hade den nybyggda stationen smyckats
extra fin och Ösmoborna tog emot när kungens ångtåg anlände. Idag bor
en annan Oscar i huset.
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Det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder, som
äger Nynäshamns stationshus, har tidigare aviserat planer på
en upprustning av byggnaden vid järnvägslinjens slutdestination. Den omfattande renoveringen av Ösmos stationshus
är sannerligen en strålande inspirationskälla för att skapa en
stolt och historisk märkesbyggnad även i staden.
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GRÄS ISTÄLLET
FÖR CEMENT
I STORA VIKA
Turfquick i Stora Vika producerar färdigsådda gräsmattor,
blommor och kryddor på duk. 80 procent går på export till
länder som Tyskland, Frankrike och Mexiko. Efterfrågan är så
stor att Turfquick nu startar produktion i Australien och Indien.

D

et stora lilla exportföretaget
huserar i lokaler vid slutet
av vägen i Stora Vika, granne
med Cementas gamla fabrik.
Här inne kan man producera motsvarande
en hektar gräsmatta på cellulosaduk om
dagen. Men det är inte bara färdigsådda
och näringspreparerade gräsmattor som
tillverkas. Man gör också mattor med
ängsblommor och mindre färdigsådda
cellulosalappar med kryddor och sallad.
Råvaran är cellulosafiber som rivs, hackas
och kardas. Sedan blandas frön och näring
ner och så formas duken, som man kallar
flor, i maskinerna. Produkterna är helt
igenom biologiskt nedbrytbara.
Hakan Isak Yilmaz är mannen bakom
metoden och Turfquicks vd. En uppfinnare, entreprenör och civilingenjör med
bakgrund inom byggbranschen.
Turfquick startades i Stora Vika 2016.
Året efter kom produktionen igång och
samma år deltog företaget på den internationella trädgårdsmässan Spoga-Gafa i
Köln i Tyskland. Dit kom Hakan med två
vita påsar innehållande gräsmattedukar.
Informationsbroschyrerna var på svenska,
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hemsidan svensk och produkten så ny att
det inte fanns många exempel eller nöjda
kunder att hänvisa till. Ändå var responsen
mycket god bland både branschföretag och
privatkunder.

”Vi fick vår
hemläxa, kom hem
och jobbade hårt”
Hakan insåg att Turfquick måste internationaliseras. Nu blev det marknadsföring på
engelska och förpackningar och hemsida
gjordes om. Samtidigt intensifierades
arbetet med att design- och varumärkesskydda produkterna och söka patent på
maskinerna.
Sedan har det gått fort. På två år har företaget tagit fram 38 olika produkter. Och
under trädgårdsmässan Elmia Garden i Jönköping kom belöningen i form att utmärkelsen ”Årets trädgårdsprodukt 2019”.
De färdigsådda dukarna har flera fördelar.
Förutom att hålla fröna på plats hjälper
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de till att behålla fuktighet och värme i
marken. Duken hindrar också fåglar från
att picka i sig fröna.
– Dessutom kan man återvinna alla
fibrer, så det är en miljövänlig produktion.
Vi kastar ingenting, utan allt spill kan återanvändas i produktionen.
Turfquick säljer sina produkter till många
länder, där ibland Tyskland, Frankrike,
Italien, Ryssland, Norge, Finland, Nederländerna, Mexiko och Turkiet. Runt 80
procent av produktionen exporteras. I
Sverige säljs Turfquicks produkter främst
av e-handelsföretag online. Men man hittar
dem också hos större kedjor, som Plantagen, Jula och Hornbach.
Nu är man på gång med att starta fabriker
med lokala samarbeten i både Australien
och Indien. Man ska också starta produktion i Turkiet, där de har ett dotterbolag,
för marknaden i Mellanöstern. Tanken var
att man skulle ha kommit igång med produktion i Melbourne i Australien i våras,
men så kom pandemin emellan. Planerna
för igångsättning i de båda länderna är i
princip klara att sjösättas så snart världsläget tillåter.

Hakan Isak Yilmaz är mannen
bakom metoden och Turfquicks VD

– Vi skulle ha åkt till Melbourne i
mars och startat upp maskinen. Vi hade
beställt råvaror och allt, men på grund av
pandemin så blev vi kvar här.
Det finns en stor utvecklingspotential för
Turfquicks produkter, framhåller Hakan,
inte minst inom jordbrukssektorn. Färdigsådda dukar kan komma till användningen
inom kommersiell odling av grönsaker,
som exempelvis lök och rädisor. Dukarna,
utan fröer i, används också som marktäckare för att hålla ogräs tillbaka och djur från
att äta nysådda grödor. Dukarna har även
använts för att täcka och suga upp fuktighet från nygjuten betong.
– Ingen har lyckats kopiera vår produkt
än! säger Hakan.
Men försök har gjorts och intresset för
Turfquicks metod är stort. En delegation
från ett kinesiskt bolag har exempelvis
varit på studiebesök i Stora Vika. De var
mycket intresserade av ett samarbete och
ville gärna studera Turfquicks maskiner
närmare. Det fick de inte och intresset för
ett samarbete svalnade uppenbarligen
eftersom kineserna inte har hörts av igen.

Ett annat samarbete pågår i Nederländerna,
där skyddsvallar på många håll hindrar
havet från att översvämma det låglänta
landet. Problemet har varit att hålla sådda
gräsfrön på plats på vallarna och hindra
dem från att spolas bort av regn och
vind. Turfquick har tagit fram en särskild
”armerad” produkt som på ett kraftfullt sätt
håller dukar och frön på plats på vallarna.
Dessutom hjälper dukarna till att minska
markerosionen.

”Den som bor i en liten
etta ska också kunna
odla sin egen sallad på
fönsterbrädan.”
Även om branschmarknaden är viktigast
för Turfquick är produkterna användbara
även för privata hushåll. De små dukarna
med sallad eller kryddor fungerar utmärkt
att plantera i krukor eller tråg.
– Vi säljer små lappar med kryddor och
sallad för inomhusodling. Den som till
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exempel bor i en liten etta ska också kunna
odla sin egen sallad på fönsterbrädan.
Och säsong är det nästan året om, även
utomhus. Så länge inte snö och sträng kyla
sätter stopp kan man börja anlägga en ny
gräsmatta, förklarar Hakan.
Företagets snabba utveckling innebär resor
till mässor och företag över hela världen.
Man är på gång att etablera sig i Brasilien
och två företagsbesök i USA står också på
agendan. Turfquick sätter Stora Vika och
Nynäshamn på världskartan.
Och hur går affärerna?
– Jag tänker inte så, jag gör bara det
som krävs. Det viktiga i livet är att jag, min
familj och de jag samarbetar med ska må
bra. Man får inte bli fartblind, inte glömma
att leva! Jag har bevisat för mig själv att
om man är ambitiös och målmedveten så
övervinner man många hinder. Man ska
inte vara rädd för att fånga sin dröm …
Målet?
– Att öppna sju till tio fabriker jorden
runt inom tre år. Vi ska bli ett känt varumärke i hela världen.
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Årets nominerade och

Vanligtvis delas priserna ut på Näringslivets galafest, som tyvärr fick ställas in detta år med anledning av rådande
alla nominerade och dela ut priserna under andra former. Håll utkik på www.naringslivetsgalafest.se samt Faceb

Nominerade tillÅrets Företagare

Lasse Ericsson, Tony Magnusson, Thomas
Hansen och Christer ”Cribba” Johansson
Nynäshamns Ångbryggeri

Janne Malmsten,
Malmstens Måleri & Färgsättning

Skärgårdshotellet

100% Reklam & Media i Nynäshamn

Jonas Carlson
Flamkontroll

Nominerade tillÅrets Nynäshamnsambassadör

Julia Khouri, Julia K

Nominerade tillÅrets Butik

Elgiganten

Chokladhuset

Lek & Babyhörnan

h vinnare hyllas i höst

e coronarestriktioner. Istället kommer vi att hylla
booksidan Näringslivets Galafest för att se vinnarna.

Nominerade tillÅrets unga företagare

Christoffer Nilsson
Studio Pixel

Jenny Mattsson-Lennström
The Brand Studio

Markus & Izabella Wkström
Grönväxtriket

Nominerade tillÅrets Hållbarhetspris

Tommy Engborg
NV Gårdsförvaltning AB

Helen Backlund
Medvetna.se

Elin Larsson
Elco

Foto: Johan Gustafsson

Nominerade tillÅrets Butiksmedarbetare

Kanchana ”Key” Khitsa-nguan
Müllers Konditori

Annika Fagerholm
Tygmans Textil & Inredning

Jenny Hederstedt
Lindex

Många nynäshamnare
känner igen stans
skivhandlare Stefan
Grönlund bakom disken.

Södertörns enda skivhandlare
Stefan Grönlund är skivhandlaren som inte ger upp, trots den mördande
konkurrensen från nya digitala tjänster. I snart 30 år har han försett
nynäshamnarna med musik. Nu för tiden tittar också turisterna ofta in
och förundras över att det fortfarande finns en skivaffär i staden.
– Man borde få kulturstöd vid det här laget, skrattar Stefan.

S
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skivaffär, med ansvar för pop och rock. Men bara något år senare,
1992, öppnade han sin egen butik i Nynäshamn.

tefan är en sann entusiast som i mångt och mycket lever
för musiken. Det kanske är därför han inte släppt taget
om sin verksamhet när de flesta andra i branschen för
länge sedan gett upp.

– Man är väl lite yrkesskadad, men även efter en arbetsdag med
toner från högtalarna i butiken är det första jag gör när jag kommer
hem att sätta på en platta, berättar Stefan.
Intresset för musik började tidigt. Som 8-åring fick han några
skivor i julklapp av föräldrarna. Det var Beatles debutsingel och
Lennart Hylands jullekar i paketen. 14 år gammal fick han sitt
första jobb i en skivaffär i Högdalen, området söder om Stockholm
där han växte upp.

När lokalen hittades av svärfar, samma som butiken är kvar i ännu
idag och som tidigare var en affär med försäljning av musikinstrument, kontaktade Stefan sin före detta arbetsgivare Skivfönstret
och frågade om han fick använda namnet på den nya butiken i
Nynäshamn.

– Jag var inne i butiken varje dag och bläddrade i skivbackarna.
Till slut frågade de om jag ville ha ett extrajobb, och på den vägen
är det, säger Stefan. Jag tror att intresset kommer från mina föräldrar. Jag har alltid vetat att jag ville arbeta med musik.

– Många har genom åren trott att vi tillhör en kedja, men det är
bara namnet som varit gemensamt. Vi har hela tiden drivit företaget
i egen regi.

Efter avslutad skolgång jobbade Stefan några år i en mattaffär, men
längtade tillbaka till skivbranschen. En dag råkade han gå förbi
Skivfönstret på Norrlandsgatan i Stockholm när de skyltade med
en ledig anställning. Bland många sökande fick han fast jobb där.
– Den butiken ansågs som Stockholms bästa i branschen och
när CD-skivan skulle lanseras i mitten av 1980-talet blev jag ansvarig för den då helt nya avdelningen där. I början var CD en väldigt
liten del av sortimentet men det växte ju snabbt, berättar Stefan
med facit i hand.

Samma år som Stefan slog upp portarna till sin butik startade
också en konkurrent på Centralgatan i Nynäshamn, som döptes
till Skivboxen.
– Vi var tre butiker som sålde skivor, jag, Skivboxen och Expert.
Konkurrensen var tuff när vi slogs om kunderna de första åren.
Ibland blev det priskrig om kunderna.
Populariteten för CD-skivan nådde sin kulmen runt millennieskiftet. Stefan minns försäljningen kring jul speciellt, när en liten
platt ”compact disc” var en självklar julklapp i de flesta hemmen.
I början av 2000-talet började det dyka upp näthandlare med
inriktning på framförallt musik och böcker, vilket snart märktes

I början av 1990-talet blev han värvad till Mega Skivakademin på
Sergels torg, som då kunde titulera sig som norra Europas största
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– Att jag hamnade här beror på att jag träffade min blivande fru
Jeanette som är från Nynäshamn. Vi gifte oss och fick vårt första
barn och svärfar föreslog att vi skulle satsa på en egen butik i staden,
fortsätter Stefan. Jag gillade Nynäshamn och ville flytta hit, men
vännerna i Stockholm trodde inte att ”storstadskillen” skulle trivas.
Snart 30 år senare kan jag konstatera att de hade fel, skrattar han.
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på försäljningen i de fysiska butikerna. När nättjänster som Spotify
lanserades runt 2010 dröjde det inte länge tills dess att CD-skivan
som produkt fick allt svårare att hävda sig och många butiker slog
så småningom igen. Idag är Stefan den enda skivhandlaren som är
kvar på Södertörn med CD-skivor i sortimentet. Det märks också
på kundunderlaget. Allt fler entusiaster åker från de södra delarna
av Stockholm för att handla i Nynäshamnsbutiken. På senare år
har också den klassiska LP-skivan kommit tillbaka och fått ett
uppsving.

Vi hjälper dig att
tända ett ljus vid graven
under allhelgona

– Mestadels är det de riktiga entusiasterna och samlarna som
köper dem, säger Stefan. Ofta de som vill ha allt material som givits
ut av någon specifik artist. Men även allt fler yngre i Spotifygenerationen har upptäckt de gamla hederliga vinylplattorna.

Om du själv inte har möjlighet att besöka graven
under allhelgonahelgen hjälper vi dig gärna att
tända ett ljus för den du minns och saknar.
Det kostar ingenting. På fonus.se berättar
du för vem och var ditt ljus ska lysa.

Stefan är själv en samlare av musik. Han är allätare inom rockmusiken, men bland favoriterna finns bland annat även Frank Sinatra,
Pet Shop Boys – och Beatles förstås.
Stefan har varit, och är fortfarande, en engagerad handlare och
under många år var han ordförande för dåvarande Nynäshamns
Handel som var stadens Köpmannaförening. Skivfönstret har
blivit en samlingspunkt för de musikintresserade och stam
kunderna kommer gärna in för att hänga och snacka en stund
med Stefan. Han har också kompletterat sin verksamhet genom att
arrangera flera livekonserter, både i butiken och på andra platser
i stan och med såväl svenska som amerikanska artister. Lasse
Lindbom, Magnus Lindberg och Otis Gibbs är några av dem som
spelat här. Och Doug Seegers – tre gånger i Nynäshamn!
– Pandemin satte stopp för konserterna i år, men jag hoppas
kunna dra igång igen när allt lagt sig.

Åsa Brodin
Kundrådgivare

Han hoppas också kunna fortsätta att driva sin butik ett tag till,
trots att det är tuffa tider i branschen.

Catharina Hedblom
Kundrådgivare

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

– Målet är att få fira 30-årsjubileum 2022. Men jag tar en dag i
taget, säger Stefan lite uppgivet men samtidigt en gnutta hoppfullt
och tillägger: Vi får se hur det går…

vara re!
m e r at t
ät t
Allt komnligt – bara b
a
v
som

Han har hunnit samla på sig många minnen från sin tid som
skivhandlare i Nynäshamn. Till exempel från de många livekonserterna han arrangerat i butiken genom åren, både lyckade och
mindre framgångsrika. Stefan Sundström var en av artisterna,
som på en signerad affisch tackade de två (!) som kom och lyssnade. Eller den gången när ett rådjur tog sig in genom baksidans
lagerdörr och löpte amok genom butiken ut på Centralgatan.
Det besöket gav en löpsedel i NP. Men det är en annan historia.

VI INGÅR
NU I TEAM
WORKWEAR!
SVERIGES LEDANDE MEDLEMSDRIVNA
KEDJA INOM ARBETSKLÄDER.
Som medlemmar i kedjan Team Workwear
kommer vi att fortsätta ge dig personlig
service och smarta lösningar. Samtidigt kan vi
erbjuda ännu bättre trygghet och större sortiment.
Team Workwear och Svea Yrkes & Profilkläder
har medvetet gjort ett val att jobba med de bästa
varumärkena inom vår bransch, bland annat Fristads,
Helly Hansen Workwear, Snickers, Tegera & South West.

HANDLA I BUTIK ELLER ONLINE

SVEAYRKES.SE

DIN LOKALA EXPERT PÅ ARBETSKLÄDER
Teknikerv. 17
08-520 422 10
mån-tors 8-17
fredag 8-15

21

100NYNASHAMN.SE

– Jag har alltid älskat att fixa
frisyrer och det är jättekul att
fläta och göra håruppsättningar
på tjejerna, säger Karin.

SÅ VAR DE FYRA

I sommar har Karin och Micke byggt en stor
veranda. Här finns en härlig bubbelpool och
plats för alla sex att sitta, äta, mysa och umgås.

TEXT INGMARIE WASS | FOTO CHARLOTTE FRIBERG

Många har sett dem dansa på Tiktok och på Instagram.
Nu ska vi få prata med dem! Ett stort vackert hus med
en härlig veranda och trädgård möter oss när vi kommer
fram till trillingarnas hus. På trappan väntar ett gäng
blomlökar på att få komma i jorden.
Karin Säther slår upp dörren med ett varmt leende och vi glömmer genast att vi
fått jobba en del för att få till den här intervjun. I det stora vackra huset bor också
storasyster Mollie, pappa Micke och så mamma Karin som berättar om sitt liv på sin
blogg och på Instagram. Trillingsystrarna Tea, Tilda och Maja är tolv år och liksom
Karin har de en stor krets trogna följare, fast på Tiktok. Snart sitter vi uppkrupna i
den stora soffan och har en riktigt mysig pratstund.

Trillingarna Tea, Tilda och Maja lägger
timmar varje vecka på träning men det
finns ändå energi över när de kommer hem.

– En kompis till oss visade Tiktok när vi var nio, hennes storasyster hade appen
och det verkade kul. Vi väljer en låt och så tränar vi in dansen, det brukar ta tre
dagar. Ofta lägger vi ut något på fredagar, berättar Tea.

”Vi väljer en låt och tränar
in den på några dagar”
Vi kollar in några videos. Att de är duktiga på att dansa och har roligt ser man
direkt. Det här är tre tjejer med mycket energi. På Tiktok är de flesta tjejer mellan
nio och tretton. Utöver att kolla och spela in egna dansvideos lär sig trillingarna
hacks av olika slag, som att laga tacolasagne. Vad är Karins råd till föräldrar när
barnen vill skaffa den populära men omdiskuterade Tiktok-appen?
– Man måste vara över 13 år för att skaffa appen och är man under 18 år behöver
man målsmans tillstånd. Ändå är det mest tjejer under 13 som följer Tiktok. Tyvärr
förekommer annat också, som på alla sociala plattformar. Jag har sagt att de ska
bläddra förbi allt som ser konstigt ut. Dyker det ändå upp något de reagerar på i
flödet av filmer så visar de alltid mig och vi pratar om det, säger Karin.

23

100NYNASHAMN.SE

Maja är morgontrött...

TILDA, MAJA OCH TEA
ÄR KANSKE LIKA PÅ
UTSIDAN, MEN HAR
OLIKA INTRESSEN OCH
PERSONLIGHETER

Jag frågar trillingarna om de blir igenkända på stan, de har ju
13 000 följare. De rycker lite generat på axlarna men berättar
snart att det ibland kommer fram tjejer som vill ta selfie med
dem. Och eftersom sociala medier inte känner några gränser så
kan det hända lite varstans, på resa till exempel.
Tea, Tilda och Maja går i samma klass och spelar fotboll i Ösmo
GIF, men på olika positioner. Och fast de är lika som bär, nästan
i alla fall, så har de var och en sin egen personlighet. När jag
frågar vad de gillar så fyller de gärna i varandras svar. Kan de
nästan läsa varandras tankar undrar jag, vilket de först nekar
till. Men sedan kommer Maja på att hon och Tea skrev nästan
exakt likadana berättelser i skolan en gång, trots att de satt långt
i från varandra.

Tilda gillar hemkunskap och handboll, men hon har spelat
fiol och tycker om att teckna och måla. Tea lägger tio timmar
i veckan på konståkning, inklusive tävlingar och gillar matte.
Maja är mest intresserad av NO-ämnen och hon tränar dans fem
gånger i veckan och tävlar i discodans. Karin berättar att alla
fyra barnen provat på allt möjligt och tycker att kommunen har
ett fantastiskt fint utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga.

”Visningarna steg från 40 000
till över 200 000 över en natt”

– Innan de fastnade för det de gör idag så hann de prova på
friidrott, tennis och innebandy. Mollan valde att fortsätta med
innebandy, säger Karin.

”Kommunen har ett fantastiskt fint
utbud av fritidsaktiviteter”
Det blir en hel del skjutsande, även om tolvåringarna nu börjat
cykla till skola och träning ibland. Hur går logistiken ihop,
Mollie var bara ett år och åtta månader när hon plötsligt fick tre
systrar?
– Det var så klart jobbigt när de föddes, Mollan och jag hade
liksom teamat ihop oss och jag fattade inte hur jag skulle räcka
till. Micke hade dessutom precis startat eget. Även om det varit
galet intensivt ibland så har det varit underbara år. Nu när alla
är lite större är det deras fritidsintressen som tar mest tid, något
Micke och jag verkligen har uppmuntrat. Det är mycket kärlek
uppblandat med dåligt samvete av att inte riktigt räcka till.

100NYNASHAMN.SE
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...och Tea morgonpigg.

”Det är mycket kärlek
och samtidigt en känsla av
att inte räcka till”
Det leder till en pratstund om Karins yrkesval. Efter att ha
arbetat på hotell och som barnskötare tog hon steget till att
arbeta med marknadsföring. Som influencer är Karin verksam
på sina egna tre plattformar, Instagram, blogg och Youtube. Här
delar hon med sig av sin och familjens vardag, ger vardagstips
och sina personliga tankar och funderingar. Karins morgonfix
med trillingarnas hår är ett återkommande och mycket uppskattat inlägg.
Det lossnade ordentligt när Samir och Viktor uppmärksammade trillingarnas fotbollsdans på Tiktok under VM 2018 på
sina sociala plattformar. Karin delade på sin Instagram och
antalet visningar steg från 40 000 till över 200 000. Senare
samma år sände TV4 sin serie ”Oops det blev trillingar” som
följde fyra familjer med trillingar där Tea, Tilda och Maja var
äldst, och intresset ökade ytterligare.
– Inspelningen var jättekul, vi fick gå på Let’s Dance och ta
med varsin kompis till Gröna Lund, minns tjejerna.
Karin minns skräcken när hon blev inbjuden till en direktsänd
intervju med Tilde de Paula.
– Men jag gjorde det, och överlevde!

Tilda gillar att teckna och måla.

Med en blogg och 40 000 följare på Instagram är det många
företag som vill ha samarbeten med Karin. Det innebär att hon
visar upp och berättar om deras produkter eller tjänster mot en
ersättning.
– Man ser inte influencer som ett jobb, men det är ett heltidsjobb. Fördelen är att det är kreativt och såklart att jag kan arbeta
hemifrån. Nackdelen att jag aldrig är riktigt ledig och att det är
osäkert, jag vet ju inte när nästa samarbete dyker upp.

”Det är ett heltidsjobb”
Fördelarna överväger tycker Karin som trivs med sitt jobb. Hon
har förskonats från näthat och familjen har vant sig. Bilderna
och filmerna är väl genomarbetade och hon berättar att hon
gärna vill utveckla fotograferandet.
Åren går fort när man har roligt och snart är trillingarna tonåringar. Hur ser Karin på sin framtid som marknadsförare och
influencer?
– Jag vill leva och resa. När man blir äldre måste man ta hand
om sig själv lite mer och jag har precis börjat träna igen. Jag tror
att det kan vara spännande att följa Karin när barnen växer upp
och se vad som händer sedan. De flesta influencers är yngre,
mina följare är som jag, mitt i livet, och vill ha tips och inspiration som passar dem.
Ännu så länge ser de fyra barnen till att fokus är på dem, det är
full fart hemma i huset i Lidatorp, varje dag.
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Måleri och lackering helt enkelt.
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.

Tel. 08-520 148 80
www.malmstensmaleri.se

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.)

Allt till hemmet!

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.

Vitvaror, hemelektronik,
värmepumpar & kök
Gå in på www.elon.se för att se hela vårt sortiment

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

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

SILL, SYLTA
& MODERNA
ALTERNATIV

julbord

S

nart är julbordssäsongen här!
Det börjar bli dags att sondera bland årets olika
erbjudanden från våra lokala krogar.

I år har förutsättningarna justerats för att anpassas till de
aktuella restriktioner som gäller, allt för att vi ändå ska få
chans att njuta av den goda maten som serveras till jul.
I Nynäshamn med omnejd finns ett varierat utbud för
olika smaker och inriktningar, såväl med de klassiska
favoriterna som lite modernare och grönare alternativ.
Vi ser redan fram emot efterrätterna och förstås också
julgodiset som gör julbordsupplevelsen komplett.
Välkommen till bords!

¡Bienvenidos! - VÄLKOMMEN TILL

FLAMENCO TAPAS RESTAURANG I FISKEHAMNEN!

Fr o m slutet av november dukar vi upp ett härligt

julbord med spanska delikatesser

Boka på tel. 072-310 94 64. För mer information: www.flamencotapas.se
100NYNASHAMN.SE
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Öppet året runt!

Fiskargränd 8, Nynäshamn
tapasrestaurang17@hotmail.com

HEMMA HOS
OSS PÅ KÖRUNDA!

Året när inget är som
vanligt vill vi bjuda in er
till klassiskt julbord med
modern touch. ni delar
tre serveringar av julens
smaker på körundas vis.
kvällen avslutas med en
härlig dessertbuffé med
salt, surt och sött.
pris: 595:-/person.
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Låt någ ängen!
s
b ädda

Julbord + boende
1595:- /person.

facebook.com/korunda
08-520 390 30

JULBORD
Julen närmar sig och nu kan
du boka julbord för dig, familjen och
företaget hos oss på Kroken!

Julbords
premiär
onsdag
Onsdag
2/12
2/12

presentkort
En perfekt julklapp
till familjen,
vännen eller
kollegan

Att kunna erbjuda
våra gäster ett
traditionellt julbord
att tillsammans med
nära och kära njuta
av i familjär miljö,
är viktigt för oss.
Inte minst
i dessa tider

Vi följer strikt Folkhälsomyndighetens
direktiv och rekommendationer och har
därför skapat nya rutiner för att göra
vistelsen hos oss säker för våra gäster.
Vi är helt övertygade om att vi
tillsammans kan skapa en minst lika
trivsam julbordsupplevelse
som vanligt.

08-520 155 20
info@restaurangkroken.se

Mer information hittar ni på

Bordsbokning sker online eller per telefon.

Restaurangkroken.se

@restaurangkroken
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TEXT SOLVEIG SIGRIDSDOTTER THÖRNBLOM | FOTO MATHIAS SANDQVIST

Sorundafamiljen som
SIKTAR HÖGT
I närmare 60 år har Ylva Jansson tillbringat en stor del av sin fritid på
skjutbanan i Tyrved, Sorunda. Och på skjutbanor runt om i världen, som
en av de bästa svenska skyttarna i Sverige på sin tid. Meritlistan är enorm.
Lerduveskyttet, skeet i Ylva Janssons fall, är en sport som går i arv.
Förutom att maken Anders Jansson också är djupt involverad i sporten och
klubben Södertörns jaktvårdsförening, så har även sonen Henrik Jansson
och dottern Angelica Zetterberg kommit att tillhöra eliten inom skeet.

ETT AXPLOCK UR
FAMILJENS SAMLADE
MERITLISTA I SKEET:
1 VM-guld, lag
3 VM-brons
1 EM-guld
6 EM-silver
1 Världscups-silver
7 NM-guld
1 NM-silver
28 Grand Prix
1 Världscup-silver
En mängd landskamper
Henrik har dessutom varit rankad
tvåa i världen en säsong som senior.
100NYNASHAMN.SE
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Tre av fyra från den framgångsrika skyttefamiljen.
Från vänster mamma Ylva Jansson, sonen Henrik Jansson och dottern Angelica Zetterberg.

– Min pappa Hasse Böckow var tillsammans med några andra
sorundabor med och startade Tyrveds skjutbana, berättar Ylva Jansson.
Marken tillhörde Kalle Nylund, en mycket välkänd profil i Sorunda,
som hade ett finger med i det mesta som hände i socknen. Ylva var
bara tio år när hon fick uppdraget att börja trycka på knappen till
lerduvekastaren. Så växte hennes intresse för skytte fram.
– På den tiden var det annorlunda i all föreningsverksamhet,
säger hon. Hela familjer var inblandade i allt som skulle göras;
bygga, måla, stå i kafeterian, ja, sköta hela anläggningen.
Som en självklar följd av Ylva och Anders Janssons engagemang
i skyttet, gick även barnen Henrik och Angelica i deras fotspår.
Med stora framgångar de också.
– När jag var som bäst var det annorlunda att vara ute och
tävla, berättar Ylva.
– Det var en stor apparat kring de internationella tävlingarna
och vi var uppklädda i ”uniformer”, fick mingla med svenska
ambassadörer i de länder vi besökte och man var borta veckovis.
Så är det inte längre.
– Nej, ibland hinner vi inte se varandra tävla, fyller Angelica
i. När jag har skjutit klart är det dags för hemresa och då kanske
Henrik är kvar och ska skjuta efter att jag har åkt hem, berättar hon.
Precis som inom så många andra sporter så har reglerna för
utövande kvinnor och män varit olika genom åren. Efter att en
kinesiska sköt 200 av 200 möjliga på OS i Barcelona 1992 ändrades
plötsligt reglerna till att damer sköt 75 och herrar 125.
– Det är svårt att inte tro att det hade med kinesiskans fullträff
att göra, säger Ylva Jansson.
I dag är reglerna ändrade igen, så att damer och herrar skjuter
lika många skott på tävling, om än i olika klasser. Mycket har förändrats över tid inom sportskyttet och skeet. Exempelvis för hur
uttagningarna till OS går till. Det har blivit svårare för dem som
inte är extremt uppbackade ekonomiskt och på andra sätt av sina
klubbar att knipa en plats. Henrik Jansson är en av tre som krigar
om en plats till OS i Tokyo, det OS som inte blev av på grund av
pandemin som lamslog världen.

– I princip allt blev inställt i år, säger Henrik. Men man körde
ett SM, och det var ett fantastiskt initiativ. Klubbarna som gick ihop
och arrangerade det på ett coronasäkert sätt gjorde ett kanonjobb.
Henrik valde att inte ställa upp i SM. Han säger att han inte kände
det rätta suget då han redan hade siktet inställt på att lägga mer tid på
träning. Att OS blev inställt känns mer snopet än som en besvikelse.
– Jag kände mer ”Jaha, vad gör jag nu?”, säger Henrik.
Å andra sidan har det tomrum som uteblivna tävlingar medfört
öppnat möjligheter att testa nya tekniker och nya idéer.
– Det vill man inte chansa på under pågående tävlingssäsong,
berättar Henrik. Men nu har man ju fått tillfälle att göra annat.
OS i Tokyo, Japan, kommer att bli av nästa år, om inte pandemin
hänger kvar lika intensivt som hittills. För att ta sig dit måste
Henrik plocka en så kallad kvotplats i EM i Kroatien. För att bli bra
krävs så klart mycket träning, vilket inte alltid är lätt att få till som
skytt i ett nordligt beläget land.
Henrik är utbildad guldsmed och arbetar heltid i guldsmedsaffären
Engelbert på Birger Jarlsgatan i Stockholm.
– Arbetet gör att det inte går att träna på skyttet i dagsljus
under vinterhalvåret, och även om det finns upplysta skjutbanor
så är det inte samma sak. Därför blir det mycket träning under
helgerna, säger han.
Kanske är det av samma anledning som sportskytte ofta går i familjen. Det tar mycket fritid i anspråk, skjutbanorna ligger ofta avskilt
och det kan behövas bil för att ta sig dit. Men Henrik tycker att alla
som ännu inte har testat lerduveskytte ska göra det någon gång.
– Sportskytte är en otroligt rolig och spännande sport som fler
bör prova på, säger Henrik Jansson. De som provar brukar gilla det!
Henriks mamma Ylva Jansson har under många år drivit skytteskola, och gör det fortfarande. Även hon är mån om tillväxten
inom sportskytte som tävlingsgren.
– Jag vill fortsätta arbeta för skyttet i framtiden, säger Ylva
Jansson. Och för ungdomen.
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300 GRADER
I NYNÄSHAMN
En klimatthriller som utspelar sig i Nynäshamn
och skärgårdens omgivningar har blivit en av
höstens stora snackisar på bokfronten. Titeln är
”300 grader” och handlingen är förlagd till år 2023,
då en brutal värmebölja plågar världen och bara
i Sverige rasar ett 50-tal bränder på olika platser.
Utredare Lilly Hed har nyligen börjat sin tjänst hos
Nynäshamnspolisen och får en tuff start, i vad hon
tror ska bli en idyllisk tillvaro, när det börjar brinna
även här. Vad som först framstår som olycksbränder visar sig dölja något betydligt värre, och Lilly får
anta större utmaningar än hon väntat sig. I brändernas framfart går också bevismaterial upp i rök…
Boken, som lanserades efter sommaren, har redan
fått goda omdömen, bland annat i TV:s ”Go’kväll”
där boktipsaren och i vanliga fall radioprogramledaren Titti Schultz lovordade den. Författaren
heter Pernilla Ericson och är uppväxt i grannkommunen Haninge. Hon är författare, journalist och
ledarskribent på Aftonbladet, med inriktning på
jämställdhets- och klimatfrågor.
Både inför och efter utgivningen av sin nya
kriminalroman, den fjärde i ordningen, har hon
haft anledning att besöka den fiktiva brottsplatsen
Nynäshamn vid ett flertal tillfällen. Tidigare i höst
deltog hon tillsammans med flera andra författare i
ett bokmingel arrangerat av Skärgårdshotellet och
nyligen besökte hon bokhandeln Klackenbergs i
Nynäshamn för att signera sin nya bok.
Att bokens handling förlagts till just i våra trakter
förklarar hon med att hon ville hitta en lugn och
harmonisk plats som kontrast till de hemskheter
som utspelar sig i berättelsen. Nynäshamn låg
när till hands eftersom hon varit här en del och
kände till platsen, samtidigt som den hade alla
ingredienser som historien behövde. Tanken är att
bokens huvudperson Lily Hed ska få nya uppdrag
i framtiden. Vi kan alltså vänta oss att Nynäshamn
blir ett nytt Sandhamn, Ystad eller kanske till och
med Midsomer, men förhoppningsvis stannar det
som utspelas vid fiktionens värld.

LAZY SUNDAY
PÅ KÖRUNDA
Det är fler som hakar på den populära trenden att servera brunch
på helgerna i Nynäshamn. Vi har tidigare berättat om några av
alternativen som finns återkommande, på Restaurang Kroken och
Nynäs Havbad. Sedan några veckor tillbaka ansluter även Körunda
Hotell och lanserar ett helt koncept med temat ”Lazy Sunday”.
– Vi vill erbjuda något mer och
hoppas att våra gäster ska vilja stanna
kvar och hänga en längre stund med
oss på Körunda efter en god brunch,
berättar Lotta Wahlstedt som presenterar sig som ”gängledare och ägare”.
Brunchen serveras vid borden på tre
olika fat per sällskap och består av
klassiska rätter på Körundas vis.
Vad sägs om Körundas egen sill, Egg
Benedict med lax, kantarelltoast eller
halstrad råbiff? Det hela avslutas
förstås med lite sött efter det salta i
form av goda desserter.
– Hos oss kan man äta brunch före
eller efter golfrundan, ta en härlig
promenad runt sjön Muskan eller bara
slappa och lyssna på lite skön musik
i restaurangen. Kanske unna sig en
stund i relaxen med vår bubbelpool och
bastu, fortsätter hon, eller varför inte
ta ett parti vid biljardbordet. En lat och
skön söndag helt enkelt! Med eller utan
aktiviteter…

100NYNASHAMN.SE
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Just aktiviteter är också något Körunda
planerar för att ha återkommande, och
under hösten finns ett digert program för
olika smaker, mestadels med inriktning
på träning och hälsa. Några är redan
fullbokade medan andra har platser
kvar. Helgen den 16-18 oktober blir det
”Dans för kropp och själ” under ledning
av Tony Irving och Cecilia Ehrling
Danermark från TV-programmet Let’s
Dance. Det arrangeras också en författarhelg med workshops för dem som
har ambitionen att skriva själva, den
20-22 november. Och i samma veva
är det premiär för årets julbord, som
kommer att serveras direkt vid borden
på samma vis som för brunchen. Men
med andra rätter förstås…
Lotta och gänget på Körunda ligger
inte på latsidan, trots Lazy Sundayupplägget, utan har tvärtom laddat för
en händelserik fortsättning på året.
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Onsdagen den 21 oktober kommer författaren Göran Greider till Nynäshamn
för att berätta om sin senaste roman ”Hon vars hjärta var mitt”, som handlar om
den omöjliga kärleksrelationen mellan poeten Dan Andersson och hans älskade
Märta Larsson. Historien utspelar sig mellan åren 1914 och 1917 där dåtidens
konventioner ledde till hemliga kärleksmöten på grund av att de båda kom från
helt olika samhällsklasser. En Romeo och Julia-historia av svenskt snitt.
Arrangemanget hålls på Mysingen i Folkets Hus klockan 18 och arrangeras av
ABF Södertörn. Entrén är gratis men med anledning av coronaföreskrifterna
måste anmälan göras i förväg till anmalan.sodertorn@abf.se.

BILD: DREAMWORKS

Göran Greider kan lägga många titlar till sin meritförteckning. Han är förutom
författare även en flitig samhällsdebattör, chefredaktör för den Socialdemokratiska tidningen Dala-Demokraten samt även själv poet.

FOTO: SOFIA RUINARSDOTTER

FÖRFATTARAFTON
MED GÖRAN GREIDER

Som vi har längtat - äntligen
visas åter film på bioduken!
Efter att coronan satte stopp för vårens och sommarens filmvisningar på Bio
Vågen i Nynäshamn har salongen nu öppnat upp igen. Under oktober visas
bland annat den animerade storfilmen ”Trolls 2 – Världsturnén”, dokumentären ”Kenta lever” om levnadskonstnären Kenta Gustafsson och den franska
succéfilmen ”Jorden vi ärvde” som baseras på en sann berättelse om en familjs
kamp för att få behålla sin gård. Det blir också eftermiddagsbio och söndagsmatinéer vid några tillfällen.
Folkets Hus fortsätter även med sin satsning på operaföreställningar under
hösten, nu i inspelad form istället för live med anledning av coronaläget. Den
10 oktober visas klassikern ”Turandot” på bioduken, i en repris från Metropolitan i New York och med den svenska stjärnsopranen Nina Stemme i en av
huvudrollerna. Den 8 november visas Verdis verk ”Trubaduren” och den 12
december Mozarts operakomedi ”Figaros bröllop”, båda dessa också inspelade
på Metropolitans scen och den senare med svenske operastjärnan Peter Mattei.
Antalet platser till såväl bio- som operaföreställningarna har begränsats till att
följa de aktuella rekommendationer och regler som gäller för tillfället.

HÖSTMARKNADEN
fortsätter i Godsmagasinet
Närmare ett tjugotal lokala konstnärer visar och säljer sina alster, som består av
allt från silver-, tenn- och träsmide till arbeten i textil och keramik samt även
målningar i olja, akryl och akvarell.
Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn anordnar utställningar återkommande i det gamla Godsmagasinet. Föreningen grundades 1988 och består av ett
80-tal medlemmar. Närmast efter höstutställningen väntar den årliga julmarknaden för föreningen, med start i slutet av november.
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FOTO: BIM SPÅNGBERG

Just nu pågår Föreningen Konst och Hantverks årliga höstmarknad. I Godsmagasinet, som ligger mellan järnvägsstationen och hamnen i Nynäshamn,
håller föreningens medlemmar öppet för allmänheten varje veckoslut, fredag
till söndag kl 11-16 till och den 25 oktober.
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nu kan du köpa dem i förbutiken hos coop i centrum
Fortsätt att stödja dina lokala butiker och restauranger.
Ge bort ett laddat kort att handla lokalt med.
Våra nya presentkort fungerar att betala med på samma
sätt som Mastercard eller Visa och mottagaren kan enkelt
dela upp sina köp i flera butiker, caféer och restauranger.
Våra tidigare presentkort i papper fungerar fortfarande
att handla med så länge de är giltiga enligt stämpeln.
På www.nynashamnscentrum.se/presentkort hittar du
en lista över alla som tar emot Nynäshamns nya och
egna presentkort. Där kan du även läsa mer.

Tack för att du stöder det
lokala näringslivet!

Håll utkik!

PÅ VÅR WEBB & SOCIALA KANALER
berättar vi när det är saker på gång, små
event eller större när restriktionerna lättar.
Sök upp och gilla: Nynäshamns Centrum.
Läs mer på: www.nynashamnscentrum.se
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Nya FordStore i Haninge
•
•
•
•

Nya personbilar
Nya transportbilar
Transit Center
Serviceverkstad

TRYGGT &
SÄKERT MED

Välkomna, Albybergsringen 101, Haninge

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

Personlig och engagerad förvalting

bara en uppkoppling bort
Brf Ekonomen är ett förvaltningsbolag med stor erfarenhet.
Vår passion är ekonomi i bostadsrättsföreningar, av såväl större
som mindre format. Vi vill underlätta ert uppdrag så att hela
styrelsen förstår föreningens ekonomi och kan fatta kloka beslut.

Molnbaserade tjänster med enkel tillgång

Det som skiljer oss från många andra förvaltare är att vi alltid
erbjuder föreningen tillgång till föreningens material via vår molnbaserade digitala tjänst. Vi samarbetar sedan en lång tid tillbaka
med säkra programleverantörer som bidrar med pedagogiska och
användarvänliga lösningar som är enkla för alla att förstå.

Få hjälp med att slippa pappersarbetet!

Vi utför föreningens löpande bokföring och levererar samtliga
rapporter i Fortnox. Allt med enkel hantering via vår kundportal.
Självklart kan vi även hjälpa till med kallelser, protokoll och allt
annat som rör den ekonomiska biten av förvaltningen.
Vi förvaltar bostadsrättsföreningar i hela StorStockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.

Läs mer på www.brfekonomen.se
och kontakta oss gärna för mer information.
Vi finns på Fredsgatan 13 i Nynäshamn.

info@brfekonomen.se | 08-588 85 740 | www.brfekonomen.se

bästa

Julgåvorna

Vi har de

Välkommen
att hämta ditt
exemplar av vår
nya katalog!

FULLA

till dina kunder och medarbetare JULKL DDAD MED
APPSTIP
(Ja, vi vet att det är tidigt men vi vill inte att du ska gå miste om våra bästa erbjudanden!)
S!
Ps.Vi

Du kan även se vårt enorma utbud online på www.goodgiveaways.se
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