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Oj

vad glada vi blev när vinnaren av Nynäshamns kommuns
utmärkelse ”Årets Nynäshamnsambassadör 2019” äntligen
avslöjades på Körunda Hotell för några veckor sedan. Inte minst
då vi förstod att många Nynäshamnare varit med och nominerat
oss i kategorin. Eftersom det är för våra läsare vi gör tidningen 100% Nynäshamn vill vi rikta ett särskilt varmt tack till er alla!
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Årets företagare och alla vinnare 12

Vi är också riktigt stolta över motiveringen som gavs till priset:

Svensk mattradition blev sockkoncept 16

"Med stil, finess och outtröttligt engagemang samlas Nynäshamns smaker,
människor, platser och företeelser i snyggt format. 100% har gett Nynäshamns
näringsliv en ny, attraktiv plattform att synas på och viljan att nå ut till alla i vår
kommun är tydlig och beundransvärd. En vass förebild som bygger ambassadörskap för vår plats, skapar lokal stolthet och visar öm kärlek till hela Nynäshamn!"

Annorlunda start för kommunens chef 18

Utmärkelsen sporrar oss till att fortsätta i samma anda. Vi vill lyfta fram många
fler Nynäshamnsambassadörer, och sådana finns det ju gott om – vår lista är
lång. Faktum är att alla som själva vill kan välja att vara just det. Så vi delar priset
med er som på olika sätt bidrar till att lyfta fram allt det positiva som finns i
Nynäshamn med omnejd och förmedlar det i mötet med andra.

Förföriska godsaker från årets butik 25
Aktuell & blandad läsning 32
Allehanda prylar till jul och vinter 36
Nyåret när Nynäshamn blev stad 38
Vinn presentkort i vårt annonspussel 40
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Ett stort tack också till våra nära & kära, annonsörer, samarbetspartners
och förstås våra fantastiska medarbetare som gör utgivningen av
100% Nynäshamn möjlig. Ni är alla en del av detta!
Nu önskar vi en härlig advent och så småningom en god jul och ett
gott nytt år! Det gör vi med årets sista utgåva av tidningen, fylld med
vinterläsning, och satsar sedan vidare på nästa års åtta utgåvor efter
lite ledighet under stundande helger. Vi ses igen i februari!

Niclas Axelson & Paulin Sunesson
PS. Fler pristagare som hyllats i Nynäshamn under hösten hittar
du längre fram i detta nummer. Några av dem kan du läsa mer om
här, andra har vi skrivit om i tidigare utgåvor och ytterligare kan
komma att dyka upp framöver.
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I februari vann den unge stjärnkocken
Gustav Leonhardt från norra Sorunda
en guldmedalj i kock-OS. Och så här
inför helgerna har han ett tips till alla
som vill sätta extra piff på julmaten:
– Glöm inte kryddpeppar!
Det är för jäkla gott!

KORVÄLSKANDE
STJÄRNKOCKEN FRÅN SORUNDA
TEXT NIKLAS MILBERG | FOTO: ZNAPSHOT & SWEDISH PORK

24 år ung jobbar den tävlande stjärnkocken från Västerby
i norra Sorunda redan på en Michelin-krog i Stockholm.
Restaurang Agrikultur på Roslagsgatan, i den del av
Vasastan som kallas Sibirien, är ett välkänt kulinariskt
mål för internationella ”foodiesar”. Krogen stoltserar
sedan 2018 med en stjärna i Guide Michelin.
Här har Gustav Leonhardt lagat mat sedan ett år tillbaka.
– Det är helt fantastiskt faktiskt. Den roligaste arbetsplats jag har varit på!
Sedan han gick ut Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen har han bland annat hunnit med att
jobba på kroginstitutionen från 1722, Den Gyldene
Freden i Gamla stan.
Men framför allt har han tävlat i matlagning. Tillsammans med juniorkocklandslaget, som han fortfarande
är en del av, har han lagat hem två OS-guld i Culinary
Olympics. Först 2016 och senast i Stuttgart i Tyskland i
februari i år, precis innan världen stängde ner på grund av
pandemin.
– Kina fick till exempel inte ställa upp. Men vi
lyckades knipa ett till OS-guld! Jag skulle nog säga att det
är min främsta merit hittills.
De svenska kockjuniorerna tog guld i kategorierna
”Ätbar buffé” och ”Varma köket” och bärgade där igenom
totalsegern, före Norge och Schweiz som tog hem silvret
respektive bronset.
– Jag har deltagit i
väldigt många tävlingar, det har tagit
upp det mesta av
min tid faktiskt.
Kock-OS i
februari var
min tolfte
tävling sedan
2014.

Gustav Leonhardt fyllde 24 år den
24 oktober. Han är medlem av det svenska
juniorkocklandslaget och jobbar på Michelinkrogen Agrikultur i Stockholm.
I Stuttgart i februari var Gustav med och
tog hem ett andra OS-guld tillsammans
med kockjuniorlandslaget.

100NYNASHAMN.SE
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Du gillar att tävla?

ökade också intresset för att laga mat från grunden. Råvaror av hög
kvalitet är viktigt för Gustav och nyligen tog han och kompisen
Oskar Persson från kockjuniorlandslaget fram några korvrecept på
initiativ av SweDish Pork och Sveriges Grisföretagare.

– Ja, jag älskar att ha roligt! Och jag älskar att mäta mig mot
andra i det jag tycker är allra roligast.
Kan man tävla i matlagning?

I en pop up-korvkiosk på Nytorget på Söder serverades under en
helg i oktober de två rätterna ”Bullens pilsnerkorv med
grillad skogssvamp, kryddpeppar och smörskum”
och ”Svensk höstkorv – korvbricka med tomatsallad, potatiskrokett och krondillmajonäs”.

– Det tycker jag nog att man kan! Och jag tycker
att det är bra att man gör det, för det hjälper
branschen att utvecklas.
Just nu finns ingen inplanerad tävling på
agendan, men det betyder inte att Gustav
har lagt tävlandet på hyllan.

Vill du öppna en egen restaurang?
– Jo, det kommer jag nog göra senare i
livet. Jag måste göra lite andra grejor först.
Som att vinna Årets kock och Bocuse d’Or!
Sedan blir det en egen restaurang, säger
Gustav och skrattar.

– Jag har bestämt mig för att tävla
i Bocuse d’Or och Årets kock, men det
blir längre fram.
Årets kock är som ett SM i professionell matlagning och Bocuse d’Or har
status som ett VM i matlagning, med
fransk inriktning, som arrangeras vartannat år.

Har du någon favoritmat?
– Korv Stroganoff. Och allt man kan äta ur
en skål med sked! Det är den godaste maten,
det går inte att komma ifrån!

Hur uppstod intresset för mat?
– Jag lagade mycket mat med min mormor
när jag var liten. Mat är också en stor och
Korvrätt signerad Gustav Leonhardt
viktig del av livet för vår familj. Vi var aldrig
och tävlingskompisen Oskar Persson
ute och käkade middag och så, vi lagade
Svensk höstkorv – korvbricka
maten själva hemma.
med tomatsallad, potatiskrokett
Fina råvaror som lamm från granngården
och krondillmajonäs.

Snart är det dags för julmat. Vad får man inte
glömma på julbordet?
– Jag kan tipsa om att inte glömma kryddpepparn, man kan ha kryddpeppar i allt! Jag
använder den i lagen till inlagd sill, när jag gravar
lax eller varför inte i en gryta? Lägg i några kryddpepparkorn, det är för jäkla gott!

Handgjorda praliner i presentförpackningar.
Även tidigare årgångar från Nobel Night Cap.

Måleri och lackering helt enkelt.

Vald till

ÅRETS
BUTIK!

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

Hamngatan 5, Nynäshamn
Tel. 08-520 210 80
www.chokladhuset.com

ETT SMART KÖKSVAL
Byt luckor och lådor på ditt beﬁntliga kök eller välj
komplett nytt kök helt måttanpassat utifrån dina
önskemål. Hos oss är valet ditt!

Boka gratis hembesök på 0200-23 20 23
Läs mer om möjligheterna på www.norddesign.se

Per Hanqvist

0737-013187

Samuel Rezkalla

0760-807728
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Kyrkoföreningen

SYDDE IHOP

90-årsjubilerande

KYRKA

Sedan 1930 har Nynäshamns kyrka stått stadigt högt uppe på hälleberget,
som en självklar symbol för staden och ett tydligt landmärke för sjöfarare.
Den fjärde advent för 90 år sedan invigdes den då efterlängtade kyrkan,
fullsatt till bredden av invånare som fortfarande saknade en egen församling.
TEXT NICLAS AXELSON | FOTO NYNÄSHAMNS BILDARKIV

Historien om hur Nynäshamn fick en egen kyrka är ett fascinerande tidsdokument. Bara ett decennium efter järnvägens
tillkomst, 1911, bildades föreningen Kyrkans Vänner som var
anslutna till ”Föreningen för främjande av kyrklig själavård”
och vars främsta syfte var att uppföra en kyrka i samhället.
Dess mycket flitiga syförening började snart ett idogt arbete
med insamlingar av olika slag och arrangerade återkommande
basarer för att bidra till byggnationen. Tjugo år senare hade
de sparat ihop tillräckligt med pengar för att sätta igång. Hela
kyrkan kostade 185 000 kronor att bygga varav föreningen
samlat in merparten, men det krävdes ändå att man lånade
65 000 kronor för att täcka utgifterna. Det var naturligtvis en
ansenlig summa på den tiden och man kan ju tänka sig att det
erfordrades ett stort antal alster från föreningen för att sy, sticka
och virka ihop till insatsen, liksom förstås även många köptrogna och bidragsvilliga Nynäshamnare.

– Från början planerades också en större påbyggnad som var
tänkt att inrymma församlingslokaler, men den delen försvann
längs vägen, fortsätter Marcus. Förmodligen räckte inte
pengarna till den.
Behovet av ett kyrkorum i Nynäshamn fanns förstås även före
kyrkans tillkomst. Det löste man genom att hålla gudstjänster
i det befintliga kapellet på godset Nynäs Gård och senare också
genom att inreda en samlingslokal i Folkskolan, nuvarande
Viaskolan. Men en egen kyrka var efterlängtad av många
invånare och söndagen den fjärde advent 1930 kunde så
äntligen portarna till den öppnas.
Två biskopar var på plats vid invigningen, en från det egna
stiftet och en från Gotland. Närvarade för att delta i ceremonin var också flera kontraktsprostar, kyrkoherdar, pastorer,
konsertsångare och kyrkokör. Även arkitekten Wahlman fanns
bland de inbjudna och kyrkan var fullsatt till sista bänkrad.
Biskop Rundgren från Gotland ska ha avslutat sin predikan med
orden ”Så må denna helgedom vid Östersjöns strand vara en
välsignad plats, där människor får träffa Gud och Gud människorna. Må denna plats få betyda, att Nynäshamn är ett kristet
samhälle, där man nu som fordom hade sitt tempel i centrum
av sinne och tankesätt”. Vid invigningen ska man också ha
föreslagit namn till den nya helgedomen, som ”Messiaskyrkan”,
”Helgabergskyrkan” eller ”Gåvo- och offerkyrkan”. Men det blev
till slut kort och gott Nynäshamns kyrka som etsade sig fast i
allmänhetens medvetande.

Arkitekten bakom kyrkobyggnaden var Lars Israel Wahlman
som i ett tidigt skede börjat att skissa på en kyrkobyggnad till
Nynäshamn. Han hade redan ritat Engelbrektskyrkan i Stockholm som invigdes 1914. Det var också han som pekade ut
platsen för den planerade kyrkan i Nynäshamn.
– De första skisserna av vår kyrka har tydligare nationalromantiska drag, liknande dem som Engelbrektskyrkan är
uppförd i. Men innan bygget hann komma igång i Nynäshamn
började den funktionalistiska och mer stilrena arkitekturen
att slå igenom, så skisserna ändrades lite efter hand, berättar
Marcus Sohl som är kanslichef i Nynäshamns församling.

100NYNASHAMN.SE
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BILD NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING

En av de tidiga skisserna av arkitekten
Wahlman. Kyrkan har en tillbyggnad
tänkt som församlingslokal och stilen har
tydliga drag av tidens nationalromantik.

Arkitekten Lars
Israel Wahlman såg
ut platsen för kyrkobygget, högt uppe på
berget där det tidigare
stod ett sjömärke.

Sommaren 1929 murades ett kopparskrin in någonstans i kyrkogrunden under högtidliga
former. Skrinet sägs innehålla ”en kort beskrivning av kyrkans uppkomst, fotografier av
ritningarna, Kyrkans Vänners årsredogörelse, tidningsexemplar, en omgång skiljemynt
samt bibel och psalmbok”.

De första åren fanns ingen
tornspira på Nynäshamns
kyrka. Den kom till efter
en donation 1936.

Söndagen den 21 december
1930 invigdes Nynäshamns
kyrka med en mässa under
närvaro av bland annat två
biskopar och med fullsatta
bänkrader.
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FOTO NYNÄSHAMNS
FÖRSAMLING
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” Det sägs att en dåvarande
kassör förskingrade de pengar
som samlats in till tornspiran”
Sitt nuvarande utseende fick kyrkan först några år senare, då
den 1936 kompletterades med sin tornspira och tillhörande
kyrktupp.
– Det sägs att en dåvarande kassör förskingrade de pengar
som samlats in till tornspiran och att den därför försenades,
säger Marcus. Men det kan förstås vara en skröna, tillägger han.

FOTO NICLAS AXELSON

Det hela löste sig dock genom en generös gåva om 15 000 kronor
från hovjägmästaren på Berga, Helge Ax:son Johnson, som såg
till att tornet till slut fick pryda kyrkan. Samtidigt tillkom också
en andra kyrkklocka, kallad storklockan. Även den kunde bli
av tack vare den aktiva syföreningen, men det berättas också att
konfirmander gick runt bland husen och samlade in kopparkärl och kastruller från invånarna för att få ihop material till
klockgjutningen.
Nu stod kyrkan fast grundad på hälleberget men någon egen
församling fanns ännu inte. Nynäshamn ingick sedan tidigare
i Ösmo pastorat och fick göra så ända fram till nyåret 1946, då
ett av kraven från myndigheterna för att få igenom de önskade
stadsrättigheterna hade varit att starta en självständig församling. Året efter stadens tillkomst lämnades kyrkan över
av dåvarande ägarföreningen Kyrkans Vänner till den nybildade församlingen tillsammans med ett högtidligt utformat
dokument som beskriver händelsen. Det vackra gåvobrevet
har återfunnits, och ska efter reproduktion skickas vidare till
Riksarkivet i Stockholm för framtida förvaring.

Den nyligen installerade kyrkoherden Lars-Åke Palm (till höger) och
kanslichefen Marcus Sohl planerar nu tillsammans med församlingens
medarbetare för jubileumsårets firande.

Konfirmander samlade in
kopparkärl och kastruller till
kyrkans klockor.

Den första kyrkklockan, ”lill-klockan”,
bär inskriptionen: ”Gjuten av koppargåvor, samlade av konfirmander, given
av kyrkliga ungdomskretsen i Nynäshamn till dess kyrka år 1929”.

100NYNASHAMN.SE
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VÄLKOMMEN TILL ETT RIKE
FYLLT MED GRÖNSKA OCH JUL
I
AV NYNÄSHAMN!

HANDLA I BUTIKEN PÅ MALMTORGET ELLER ONLINE

En växtbutik med ett spännande, varierat sortiment och något för alla smaker.
Små, stora, vanliga & udda växter av hög kvalitet. Nu även påfyllt med närodlade julblommor.
Vår webbutik med stort utbud hittar du på gronvaxtriket.se

TA MED KUPONGEN OCH GÖR ETT BESÖK

20% RABATT

GRÖNVÄXTRIKET

PÅ ETT HELT KÖP!

TORGGATAN 9C, NYNÄSHAMN | TEL. 08-551 08 443 | GRONVAXTRIKET.SE
ÖPPET ALLA DAGAR | MÅNDAG-FREDAG 11-17 | LÖRDAG-SÖNDAG 11-15
gronvaxtriket
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Gäller t o m 23/12, ett köp per kund
i butiken och ej redan nedsatta varor.
Namn__________________________
100NYNASHAMN.SE

Så sent som 2018 genomgick
kyrkan en stor renovering, av
såväl utsidan som invändigt.

Det vackra gåvobrevet har återfunnits och beskriver överlämnandet av kyrkan från Kyrkans Vänner till församlingen.
Fortfarande saknades ett eget församlingshem och det fick
vänta ända till in på 1980-talet, då den nuvarande byggnaden
kom på plats. Fram till dess var pastorsexpedition och samlingslokal bland annat inhyst i fastigheten på Centralgatan 3, det
numera så kallade ”Lydia-huset”.

ut till allmänheten. Flera gudstjänster har livesänts över nätet
och planen är att fortsätta med det vid ytterligare några tillfällen,
som när man filmar och sänder ut högmässan den första advent
och på julaftonen. Så också vid jubileumsmässan den fjärde
advent, söndagen den 20 december.

Genom åren har kyrkan genomgått ett antal nödvändiga restaureringar, där den står i sitt väderutsatta läge högt upp på berget. Även
insidan har fått uppdateringar genom åren. Vid en genomgripande renovering 1954 installerades samtidigt
den nuvarande läktarorgeln. Under 1980-talet
ersattes ett altarkors med konstnären Eriks
Sands Kristussymbol och på 1990-talet kompletterades den med Sam Westerholms väggstaty av Maria och Jesusbarnet i samma stil.

– Vi hoppas kunna erbjuda plats för 50 sittande besökare i
kyrkan och föranmälan till jubileet kommer att kunna göras
från omkring den första advent om allt blir som vi tänkt oss,
säger Lars-Åke.

”Vi ska försöka
återskapa känslan
från 1930-talet på
olika sätt”

Under 2018 genomfördes återigen en omfattande renovering, så inför sitt 90-årsjubileum
skiner Nynäshamns kyrka lika strålande som
då den var ny. Ny i sammanhanget är också kyrkoherden i församlingen, Lars-Åke Palm, som började sin tjänst
här i juni. Så sent som i september installerades han till uppdraget under närvaro av Strängnäs stifts biskop, Johan Dalman.

Inför ceremonin den fjärde advent har församlingens medarbetare grävt i arkiven för att kunna återskapa delar från den
allra första mässan i kyrkans historia.
– Det kommer förhoppningsvis att bli psalmer som framfördes vid tillfället och vi ska försöka återskapa känslan från
1930-talet på olika sätt, bland annat genom tidstypisk klädsel
och körsång. Besökarna får gärna anamma konceptet och klä sig
i dåtidens stil. Det vore roligt att se, men är förstås inget krav,
säger Lars-Åke och ler.

– Av flera skäl blir det ingen närvaro av biskopen vid vårt
90-årsjubileum den fjärde advent, så som var fallet vid invigningen, berättar Lars-Åke.
Kyrkans firande och den nye kyrkoherdens installation sker
under ett år då ingenting är sig riktigt likt. Församlingen
måste förhålla sig till de restriktioner som gäller på grund av
pandemin och har fått hitta på nya kreativa lösningar för att nå

100NYNASHAMN.SE

– Från början var tanken att 90-årsfirandet skulle ha pågått med diverse aktiviteter
under hela 2020 och avslutats med ceremonin den fjärde advent, fortsätter han. Men
nu gör vi tvärtom och istället blir födelsedagen startskottet för det som vi planerar
ska komma.

Vi passar på att i förskott gratulera 90-åringen på högtidsdagen!
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Små paket av glädje!

Nu har vi
laddat upp
med julens
gardiner &
dekorationer

En riktigt
God Jul

Välkommen in!

Tygmans Textil & Inredning

önskar Ann
ik
Joanna, So a,
ﬁa
& Sylvia

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

Vi fyller på
med nya
smycken fram
�ll jul!

Välkommen till

Välkommen �ll bu�ken eller handla tryggt & säkert från vår

WEBBSHOP med leverans direkt hem i brevlådan!
Där erbjuder vi även delbetalning via

Tipsmeny med humana priser!
Öppet: mån-tis 10-14, ons-fre 10-22, lör-sön 12-22
Centralgatan 3 - Bordsbokning tel. 08-520 103 04

Centralgatan 6, Nynäshamn • 08-520 103 51 • Följ oss på
Se vår hemsida för aktuella öppe�der • rakelochlea.se

För avhämtning, se meny på vår hemsida www.lydia.nu
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TEXT & FOTO NICLAS AXELSON

ÅRETS FÖRETAGARE
BRINNER FÖR GAS &

N

yligen mottog Jonas Carlson,
med sitt företag Flamkontroll
AB, den ärofyllda utmärkelsen
Årets Företagare i kommunen som utses
av organisationen Företagarna i Nynäshamn. I vanliga fall brukar priset delas ut
i samband med Näringslivets galafest, och
då tillsammans med flera andra utmärkelser för det föregående årets insatser, men
de nominerade för 2019 har fått vänta på
beskedet eftersom den stora festen till slut
ställdes in av arrangörerna på grund av
den pågående pandemin. Istället har flera
mindre prisutdelningar hållits på olika
platser under hösten.
Årets Företagare är denna gång en sann
entreprenör med många strängar på sin
lyra, och han drivs också av sitt engagemang för kultur- och föreningslivet i stan.

”Jag har nog alltid vetat
att jag ville driva eget”
Jonas kom till Nynäshamn som sexåring
och här har han rotat sig tillsammans med
sambon Carina och deras tre barn. Företagarandan fanns med redan under uppväxten, när mamma Monika och styvfar
Janne i många år drev Malms Reprotryck i
Nynäshamn. Jonas själv startade sitt första
egna företag som ung i början av 90-talet,
då inom uthyrning av ljud och ljus till olika
typer av evenemang.
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– Jag har nog alltid vetat att jag ville
driva eget och sett mig själv som företagare,
säger Jonas.

”Vi jobbar med
komponenter till all typ
av gas som brinner”
Firman Joca Stage Sound finns fortfarande
kvar, men är idag en bisyssla. Nu ligger
fokus på Flamkontroll AB som säljer
komponenter till gasindustrin. Här började
Jonas jobba 1996 och fyra år senare tog han
över verksamheten när den tidigare ägaren
ville trappa ner och sälja.
– Man kan säga att vi jobbar med komponenter till all typ av gas som brinner,
förklarar Jonas. Produkterna finns i första
hand inom industrin, men även på till
exempel gasspisar i restauranger och privatbostäder.
För ett par år sedan köpte Jonas också ett
annat nynäsföretag, SES Combustion AB,
som bygger och säljer styrsystem till panninstallationer. Synergierna mellan de två
företagen gjorde att Jonas såg möjligheter
att köra bolagen tillsammans och samtidigt
bli en mer komplett leverantör i branschen.
Idag sysselsätter de sju anställda. Medan
Flamkontrolls kunder mestadels finns i de
nordiska länderna, har det senare förvärvet
hela världen som marknad.
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– Periodvis blir det förstås en del
resande, oftast inom Skandinavien men
även till Tyskland och Italien. Jag tycker
inte det är så betungande, men min sambo
Carina kan ha synpunkter på att jag är
hemifrån för mycket ibland, berättar Jonas.

”Det är viktigt att det
finns samlingslokaler för
kultur, föreningsliv och
evenemang i kommunen”
I Flamkontroll AB finns också bolaget FIAB
Fastigheter, där den egna industrilokalen
på Hammarhagsområdet ingår. Men under
åren har Jonas även investerat i ett flertal
andra fastigheter i Nynäshamn. 2011
köpte han anrika Hantverkargården på
Skolgatan, en plats där det hållits många
företagarfester och evenemang genom
tiderna. Den har nyligen rustats upp och
fått nytt liv när nu även andra föreningar
och privatpersoner kan hyra lokalerna för
olika sammankomster. I fjol gick Jonas
också in som delägare i det gamla badhuset
på Vikingavägen, som numera bland
annat inrymmer Konstpoolen och ABF,
konstbutik och nostalgimuseum. Ett riktigt
kulturhus alltså.
– Det är viktigt att det finns samlingslokaler för kultur, föreningsliv och
evenemang i kommunen, menar Jonas.

KULTUR
Där handlar det inte i första hand om
vinstintresse, utan om att skapa bra förutsättningar för att leva i Nynäshamn. Jag
växte själv upp med ett engagemang i olika
föreningar och för musiklivet i stan.
Jonas syftar bland annat på sin tid som
trummis i bandet Red Alley och sitt engagemang i NRE, Nynäshamns Rockentusiaster,
där han var med och arrangerade välgörenhetsgalor samt den legendariska Lövstockfestivalen under ett antal år i slutet av
80- och början av 90-talet. I lite mer mogen
ålder har hans föreningsengagemang
fortsatt, men då i lokala organisationer som
forna Industriklubben och med ett tidigare
styrelseuppdrag i Företagarna Nynäshamn.
Engagemanget grundar sig i en kärlek till
hemstaden.
– Nynäshamn är fantastiskt på många
sätt. Det är lätt att bli hemmablind och
missa allt det vackra när det finns omkring
oss hela tiden. Jag tycker också att vi har
ett bra företagsklimat i kommunen. Infrastrukturen med närheten till Stockholm
gynnar oss och jag är övertygad om att den
nya storhamnen i Norvik kommer att ge
ringar på vattnet för många lokala entreprenörer framöver.
Det säger Jonas med entusiasm och utesluter inte att det kan bli aktuellt med fler
fastighetsförvärv i framtiden.
– Jag tror på Nynäshamn och vill bidra
till utvecklingen i kommunen, avslutar han.
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Årets Butik

Årets Butiksmedarbetare

Louise Öbrink
Chokladhuset

Annika Fagerholm
Tygmans Textil & Inredning

V

arje år delas ett antal
utmärkelser för speciella
insatser i vår kommun ut till
lokala företagare och entreprenörer,
där invånarna kunnat vara med
och nominera sina förslag till vilka
som bör hyllas. Först var det tänkt
att årets vinnare som vanligt skulle
firas på Näringslivets stora galafest
i mars, men som vi alla vet blev det
inte som vanligt detta år. Festen sköts
fram av arrangörerna, som hade
förhoppningar om att genomföra den
under hösten istället. När inte heller
det gick planerade de tre arrangörerna
för ett antal mindre ceremonier så att
pristagarna ändå skulle kunna utses till
slut. Stadskärneföreningen ordnade en
träff för de nominerade på Folkets Hus i
staden och Nynäshamns kommun utsåg
sina vinnare på Körunda Hotell under
oktober, men när det var Företagarnas
tur att göra detsamma hade
uppmaningen om nya restriktioner
meddelats och istället överlämnades
priserna personligen till vinnarna i
dessa tre kategorier – som bokstavligen
snuvades på festligheterna, kan man
säga. Nu kan vi så äntligen avslöja
alla pristagare för 2019 års insatser
och planen enligt arrangörerna är att
de också ska firas lite extra vid nästa
galafest, när den väl kan genomföras.
100% stort grattis till (oss) alla!

Årets Nynäshamnsambassadör

Årets Hållbarhetspris

Paulin Sunesson & Niclas Axelson
100% Reklam & Media i Nynäshamn

Elin Larsson
Elco

Samtliga nominerade inklusive
motiveringar samt information om
Näringslivets galafest hittar du på
naringslivetsgalafest.se

Årets Företagare

Årets unga företagare

Årets Nybyggare

Jonas Carlson
Flamkontroll

Markus & Izabella Wikström
Grönväxtriket

Jacob von Matern
Norra Outdoor

100NYNASHAMN.SE

14

FOTO JOHAN GUSTAFSSON

Utmärkelser som delas ut av Företagarna Nynäshamn

Utmärkelser som delas ut av Nynäshamns kommun

Utmärkelser som delas ut av Nynäshamns Stadskärneförening

Årets alla pristagare
– här är vinnarna!

S TAT U S

I N F LY T T

ANMÄL INTRESSE

SÄL JS TART HÖS TEN 2020

2022

W W W. B R Y G G A R G A T A N 9. S E

Bryggargatan 9

Försäljning pågår!
Ett boende med kvalitet och hög designgrad till rimligt pris.
I Bryggargatan 9 bor du bekvämt och med närhet till det mesta.
Anmäl ditt intresse på www.bryggargatan9.se

TEXT INGMARIE WASS

GODA TRADITIONER
SOM VÄRMER GOTT

Svensk Husman sprider svenska favoriter till hela världen

Hösten 2018 sitter Eric Blomster med en kompis i
Spanien och spånar kring vad som inte är gjort om
man skulle vilja starta något eget. Eric gillar de stora
internationella strumpföretagen och som utbildad
kock slår det honom att ingen har strumpor
med matmotiv. Idag står han ensam bakom det
framgångsrika varumärket Svensk Husman Socks.

100NYNASHAMN.SE
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”Lussekatter, pepparkakor,
marsipangrisar, polkagrisar,
köttbullar och dalahästar”

Efter semestern kan Eric inte släppa tanken
på strumporna. Han köper kritor och börjar
rita upp hur han vill att strumporna ska se ut.
– Jag har ingen plugghjärna, men jag
ville göra något. Jag är utbildad kock, och
har arbetat flera år inom yrket. På så vis har
jag en gedigen insikt i vår svenska matkultur.
Eric startar nu en enskild firma och döper
den till Svensk Husman Socks. Han skickar
sina tecknade mönster till fabriker världen
över och hittar till slut en bra leverantör
som gör tunna, starka strumpor och är
duktiga på mönster. Parallellt bygger han
en webbshop, helt själv.

”Först ut var kanelbullar,
dammsugare, falukorv
och kräftor.”
Det första inköpet på några hundra strumpor levereras till lägenheten som från och
med nu även fungerar som lager. Motiven
är svensk mat, fika och tradition, och först
ut är kanelbullar, dammsugare (kakan),
falukorv och kräftor.
– Jag har investerat egna pengar och gör
allt själv, bortsett från fotografering och lite
hjälp från pappa med bokföringen. Därför
har jag inga lån.
Ett år efter att idéen föddes gör den första
kunden en beställning i webbshopen, det är
nu augusti 2019. Även butiken 400 kvadrat
nappar och börjar sälja strumporna.
– För att snabbt bygga upp ett återförsäljarnät öste jag ut mejl. På 30-40 skickade
mejl fick jag två, tre svar varav kanske en
var intresserad av att bli återförsäljare.

I dag har Svensk Husman Socks återförsäljare i Australien, Japan, USA, Tyskland
och England. Sedan några månader säljs
strumporna även på Ica Maxi i Nynäshamn
och självklart finns de också med som en
del av satsningen på lokala produkter i den
nya centrumbutiken Only Local.
Under uppbyggnaden av firman jobbar Eric
heltid på natten som personlig assistent
och boendestödjare. På den lediga tid han
inte har, renoverar han sin nya lägenhet.
– Det var såklart tröttsamt. Och man blir
utanför när man jobbar nätter, jag hann
aldrig träffa kompisar. Men nu har jag tagit
nästa steg och gjort om min enskilda firma
till aktiebolag och gått ner till halvtid på
jobbet.
Lägenheten som är färdigrenoverad ska
han sälja och han hoppas hitta en bra lagerlokal till alla strumpor.
Vid denna tidnings pressläggning har Svensk Husman
Socks drygt 12 000 följare
på Instagram som
är Erics främsta
marknadsföringskanal. En femtedel
av följarna bor
utanför Sverige.
Ett inlägg här ger
direkt resultat i
försäljningen.

intervjuad på en japansk livsstilssajt och i
kommande nummer av Milestone Magazine, en global affärstidning om exceptionella företag.
– Jag vet inte riktigt vad som driver mig.
Kanske att alla bara snackar om vad de ska
göra och sedan blir det aldrig något. Och nu
kan jag inte sluta, nu kollar ju alla på vad
som ska hända.
Den enda nackdelen är att det blir lite
ensamt tycker Eric. Skulle han i framtiden
starta ett nytt företag vill han gärna ha en
kompanjon.

”Eric har fyllt
lagret inför julen.”
Inför julen har Eric fyllt lagret med julstrumpor – lussekatter, pepparkakor, marsipangrisar och polkagrisar men också ökat
på med fler köttbullestrumpor och
en fin tvåpack med dalahästar.
– Det är såklart extra
stort intresse runt våra
svenska högtider
med sina mattraditioner som fettisdag, midsommar,
kräftpremiär,
surströmming,
kanelbullens dag
och så julen såklart.

– I början gick
det såklart minus
men nu tycker jag att
det går jäkligt bra med
tanke på att företaget bara
varit igång i ett år. Överraskande
nog är det 75 till 80 procent kvinnor som
köper till sig själva men framför allt till
sina killar.

Eric vill också göra
något bra för andra
när det är möjligt, men
det är inget han så gärna
pratar om. I oktober skänkte
Svensk Husman Socks halva sin
vinst till Suicade Zero och tidigare har
företaget sponsrat Ellas Änglar som samlar
in pengar till Barncancerfonden.

Många är nyfikna på den här unga killen
med sin roliga affärsidé och vill veta vad
som driver honom. I höst har Eric blivit

Det blir spännande att se vad Eric kan
tänkas hitta på framöver. Man kan ju inte
annat än önska den här killen lycka till!
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Carolina Pettersson är kommundirektör
i Nynäshamn sedan årsskiftet. Det är
hennes drömjobb! Men hon fick en
mycket tuff start när Coronapandemin
nästan lamslog världen...

KRISHANTERARENS
DRÖMJOBB
N
TEXT & FOTO NIKLAS MILBERG

ynäshamns kommundirektör Carolina
Pettersson hade inte jobbat många dagar
i kommunhuset vid Stadshusplatsen när
Coronaviruset började att sprida sig över Europa och
resten av världen. Hon tillträdde sin tjänst i januari
och hade precis börjat lägga upp planer för framtiden
när pandemin vände upp och ner på allas vår vardag.
Men som den vana krishanterare hon är kavlade hon
upp ärmarna och satte igång att jobba.
– Det har varit
ett oerhört intensivt, spännande och
oväntat första år. Det
blev ganska snabbt
Coronahantering
för hela slanten. Det
präglade arbetet under
ett antal månader.
Men vi har i alla fall
blivit rutinerade krishanterare.

I smittskyddstider
får man träffas för en
intervju i digital miljö.

Att hantera kriser var hon van vid sedan tidigare.
Hon har jobbat i den kommunala organisationen
både i Stockholm och i Solna, där hon var chef för
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, innan
hon sökte och erbjöds tjänsten som kommundirektör i Nynäshamn.
Under tiden i Solna var hon ansvarig för att utveckla
kommunens krishantering. Där fick hon också praktisera det under allvarliga omständigheter, som vid
ett hot om skjutningar på ett gymnasium och under
terrordådet på Drottninggatan i Stockholm.
– Vi hade ju bland annat barn från kommunen
som befann sig i Stockholms city när det inträffade.
Men det var också en medarbetarfråga, Stockholm är
ju så nära Solna, så vi hade också att hantera reaktioner från enskilda medarbetare.

100NYNASHAMN.SE
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– Men jag har aldrig varit med om en så lång och
utdragen kris som Coronapandemin.
Det var svårast i början av pandemin då olika bud
och ny information kom dagligen.

– En fråga som vi hade jobbat intensivt med en
hel dag, kunde visa sig vara helt bortkastat arbete
dagen efter då nya besked kom. Då var det bara att
börja om. Det var otroligt energi- och tidskrävande.
Men så har det ju varit för oss alla.
Ska hon lyfta fram något positivt med den här tiden
är det att man i organisationen har kommit väldigt
nära varandra. Inte fysiskt dock, är hon förstås noga
med att påpeka, men samarbetsmässigt.
– Jag vill tro att vi har blivit mycket bättre på
kommunikation och att lita på medarbetarnas och
verksamheternas kompetens.
Först efter sommaren kunde hon och organisationen
åter börja titta på de planer man hade dragit upp före
pandemin. Högt upp på dagordningen står att göra
styrningen av kommunen tydligare och att jobba
med ett klart framtidsfokus.
Viktigt är också att säkra den kommunala ekonomin,
de långsiktiga investeringarna och att hantera den så
kallade underhållsskulden, till exempel renoveringen av skolor och förskolor. Hon vill även verka
för att förbättra kommunikationen och samarbetet
mellan tjänstepersonerna i organisationen och
mellan de anställda och de förtroendevalda.
En annan mycket viktig fråga är den demografiska
utvecklingen, som många kommuner tampas med.
Det handlar om att andelen äldre och yngre ökar i
samhället och att skatteintäkterna därmed minskar,
enkelt uttryckt.
– Här krävs ett stort förändringsarbete, men det är
samtidigt väldigt spännande!

Nya FordStore i Haninge
•
•
•
•

Nya personbilar
Nya transportbilar
Transit Center
Serviceverkstad

J ulen börjar hos oss!
1:a advent
öppnas första
luckan i vår egen

Välkomna, Albybergsringen 101, Haninge

julkalender

I vårt varma, sköna växthus
kan du njuta av en utsökt
VEGETARISK BUFFÉ
och även våra hemgjorda
TÅRTOR & BAKVERK

Vi anpassar till gällande restriktioner.

Alla typer av
eten
plåt- och takarb
drag!

Lokalt odlade

JULBLOMMOR

samt massor av ﬁn
inredning och
julklappar!

Från små till stora upp

omtäckningar.
Specialister på bl a skorstensbeslag, plåtdetaljer och

Kontakta oss på 070-550 82 87

Försäljning av ﬁna

Julgranar
Välkommen också till vår
butik i Nynäshamns centrum

Öppet i butiken: Mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 10-16
Caféet: Mån-fre 10-16, lör 10-16, sön 10-16
Växtstigen 1, Ösmo. Tel 08-520 272 30. www.osmoplantshop.se

sittestaplat.se

VÅRENS STUDIE- &
FÖRELÄSNINGSPROGRAM
ÄR HÄR!
Kurser, föreläsningar, musik och
mycket mer i Nynäshamn, Haninge
och Tyresö. I vår med flera aktiviteter
utomhus och på distans.
www.abf.se/sodertorn
08-556 520 30

HOS OSS HAR ALLA LÅNG ERFARENHET OCH SPECIALISTKUNSKAP NÄR DET GÄLLER OLIKA SORTERS TRYCK

V I TRYC KER
PÅ AL LT I N G !

Nu även
tryck på kläder
inhouse

Broschyrer • visitkort • Affischer • Etiketter • skyltar • Rollups • flaggor • Banderoller
bildekor • fönsterdekor • profilprodukter • kläder • med mera – Bli kund hos oss du också

HAMMARHAGSVÄGEN 26 | WWW.MIXGRAFISKA.SE | 08-447 63 50 | DITT LOKALA TRYCKERI I NYNÄSHAMN
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Carolina Pettersson
är kommundirektör
i Nynäshamn sedan
årsskiftet. ”Mitt
drömjobb”, säger hon,
trots att hennes första
år på tjänsten till
stor del har handlat
om krishantering av
Coronapandemin.

En ny översiktsplan håller på att tas fram, där man
slår fast den långsiktiga planen för var exempelvis
nya bostäder kan byggas, var det ska finnas verksamhetsområden och vilka naturområden som ska
bevaras.
Man jobbar även med en ny handlingsplan för ett
förbättrat näringslivsklimat och en ny styrgrupp
för näringslivsfrågor i den kommunala organisationen har bildats. Dessutom kommer en ny chef
för näringslivsfrågor att anställas när formerna och
uppdraget för den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är på plats. Beslutet att skapa en
särskild nämnd för dessa frågor togs i samband med
att budgeten för nästa år antogs.

– Jag lockades av att jobba med mänskliga rättigheter, internationell handel och att förbättra världen.
Jag tänkte att juridiken kunde vara en bra väg att
ta sig an samhällsfrågorna och en bra plattform för
förändringsarbete.
Inriktningen hon valde var rättsvetenskap med
internationell inriktning och hon läste bland annat
miljörätt på universitet i Hannover i Tyskland. Där
spelade hon också innebandy i ett mixat lag och
gjorde ett visst intryck på sina lagkamrater.

Ett brinnande intresse för samhällsutveckling och
att hon kände sig redo för en kommundirektörstjänst
gjorde att hon sökte tjänsten i Nynäshamn.

– Hast du auf einem Kernkraftwerk geschlafen?
brukade de kommentera min energi. (”Har du sovit
på ett kärnkraftverk”, i översättning.)

– Nynäshamns kommun letade efter en person
som skulle få ett stort förändringsmandat. Och
jag gillar att jobba i ständig förändring. Det är en
kommun med stor utvecklingspotential, med natur
och hav och otroligt engagerade medborgare och
företagare.

– De tyckte att jag var så energisk, alltid fylld av
energi och kraft, berättar Carolina och skrattar åt
minnet.

Carolina bor i Nacka, men hon är uppvuxen på
landet utanför Sala i Västmanland och känner sig väl
förtrogen med den här typen av kommun, en blandning av småstad och landsbygd och inte alltför långt
från andra större städer.

– Viljan till förändring! Det finns en otrolig energi
hos medarbetare och förtroendevalda. Alla vill
mycket och alla vill väl. Det är otroligt inspirerande.

– Det här är en greppbar kommunen att verka i.
Och jag känner verkligen Nynäshamn i mitt hjärta,
det är viktigt att snabbt förälska sig i en plats som
man ska vara en del av att utveckla. Jag fick ett
otroligt gott och varmt välkomnande när jag började
att arbeta i Nynäshamn. Det var ett överväldigande
bra mottagande.
– Att få vara kommundirektör i Nynäshamn var
mitt drömjobb och det är det fortfarande!
I grunden är hon jurist. Att hon sökte sig till juridi-
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ken berodde på det samhällsengagemang och debattlusta hon har känt sedan högstadieåren. Juridiken
verkade vara en lämplig ingång till att få jobba med
det.
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Har något gjort särskilt stort intryck på dig under ditt
första år i Nynäshamn?

Vad ser du fram emot under nästa år?
– Att vi får ett Coronavaccin så att vi så småningom kan lägga den frågan åt sidan och koncentrera oss på de viktiga frågor vi har för att skapa
framåtanda och tillväxt i Nynäshamn. Vi ser en
tydlig väg framåt och det är bara att jobba på.
Vad skulle du vilja skicka för jul- och nyårshälsning
till kommuninvånarna?
– Se till att ta hand om varandra och respektera
de råd och rekommendationer som ges. Och fundera
på om någon i din närhet behöver extra hjälp och
omsorg!

Snart är det jul! Även om världen inte är som vanligt står kyrkan kvar.

Se vad som händer i församlingen i jul:
www.svenskakyrkan.se/nynashamn
facebook.com/nynashamnsforsamling
Eller slå oss en signal på 08 - 520 102 13
Illustration ”Julkula”: Ralf Elo, Svenska kyrkan i Umeå

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

MÄKLARPANELEN:
GLÖDHET VILLAMARKNAD
OCH ÖVERTAG FÖR SÄLJARNA
Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att efterfrågan på bostadsmarknaden ökar ytterligare
och säljarna har ett tydligt övertag
över hela landet. Resultaten visar
även att efterfrågan är speciellt
stark på villor just nu.
I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån,
Sveriges största mäklarföretag, har 405
av företagets mäklare runt om i landet
svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu.
Efterfrågan ökar och är hög i hela
landet. Svenskarna fortsätter att prioritera sitt boende och viljan att ﬂytta är
rekordstark. Under oktober har vi också
förmedlat rekordmånga bostäder trots
att utbudet är lågt på många orter. Vi
fortsätter även att anpassa vårt sätt att
arbeta efter Coronasituationen, bland
annat med digitala live-visningar, säger
Johan Engström.
I hela landet är villamarknaden glödhet
och bostadsrättsmarknaden något svalare. Det hänger sannolikt hop med att de
som varit inne på marknaden länge har
större möjligheter att byta boende just
nu. Förstagångsköpare och de som är
nya på bostadsmarknaden, och främst
köper bostadsrätter, är mer påverkade
av pandemin, säger Johan Engström.

Markus Martinsson

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

MARKNADEN I NYNÄSHAMN
Vi summerar det speciella året 2020
genom att först tacka samtliga våra
kunder för förtroendet att hjälpa till vid
deras försäljning och köp av bostäder i
Nynäshamns kommun.

Attraktionskraften i kommunen är
fortsatt hög och kommande år är det
många nya, spännande bostadsprojekt
som planeras.

Vår lokala marknad har trots läget varit
fortsatt stabil.

Vi kommer att fortsätta med vårt
arbete för att utveckla kommunen med
nya och attraktiva bostäder.

Vi har hittills i år redan förmedlat drygt
200 bostäder till glada köpare.

Välkommen att kontakta oss inför din
försäljning eller ditt köp under 2021.

Magnus Hällgren

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

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

Camilla Martinsson

Säljkoordinator / Driftansvarig

Erik Jonasson
Fastighetsmäklare

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

Brf Bryggargatan 9
Försäljning pågår!
Besök oss gärna på vårt kontor för att få försäljningsmaterial samt mer information om projektet.
Här på kontoret har vi även en modell av fastigheten
samt materialprover att känna och klämma på.
   








  
 

Henrik Norberg Hamstad
Fastighetsmäklare

Jenny Wiklund
Fastighetsmäklare

Elin Norin

Fastighetsmäklare

Doris

Vår kontorshund

God Jul &
Gott Nytt År

...till alla läsare från
lokala företag och
annonsörer! Men allra
först en glad advent med
hopp om att livet för
alla ska återgå till
det mer normala.

Underbara små underverk
i form av julens

PRALINER

.
Det är något förföriskt med chokladpraliner.
De är vackra att se på men hemlighetsfulla.
Vad döljer sig inunder det glansiga chokladhöljet?
Louise Öbrink vet allt om detta. Hon driver Chokladhuset
och är en av Sveriges äldsta småskaliga chokladtillverkare.
TEXT INGMARIE WASS | FOTO CHARLOTTE FRIBERG
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on far in i butiken som en stormvind, med
det långa röda håret dansande utmed ryggen.
Louise Öbrink är några minuter sen från ett
frukostmöte men byter snabbt om till Chokladhusets mörklila konditorsrock och slår sig ner vid ett av
caféborden.
På väggen i chokladcaféet hänger diplomet som intygar att
kunderna röstat fram Chokladhuset till Årets butik 2020.
– Jag har fått höra att det var många som röstade på mig.
Det är ett erkännande som värmer och känns väldigt, väldigt
roligt. Nynäshamnarna är fantastiska, de har handlat och
backat upp mig under hela coronan.

”Jag har
jobbat länge
för att lussekattspralinen ska få
sin perfekta smak”

”Årets butik 2020 är ett
erkännande som värmer.”
Louises resa till berömd chocolatier har inte varit spikrak.
Recepten på finska pinnar, kolakakor och schackrutor fick
hon från farmor som lärde henne att baka, men hon lånade
också många böcker från biblioteket, framför allt om choklad.
Efter gymnasiet skötte Louise ekonomi och bokföring på sin
pappas firma. Ryktet gick att hon var duktig på choklad och
som i en bättre julfilm hörde Häringe Slott av sig och bad om
hjälp, dagen före premiären på julbordet. Det ledde till att
Louise fick en beställning på tusen julgodsaker till nästa dag
och sedan löpande fram till jul. Det blev mycket nattarbete.
När Louises pappa blev sjuk och borta från firman ett år fick
hon ett nytt jobb. En nedläggning blev ett gyllene tillfälle,
Louise fick en betald utbildning till chocolatier, bagare och
konditor.
– Gesällbrevet hänger på väggen där, nickar Louise.
Louise bildade familj och inom loppet av fyra år hade familjen
vuxit med tre söner.
– Barnen var små när vi startade Chokladhuset hemma i
villan 1996. Vi byggde om ett förråd på tio kvadrat. Efter flytt
till ett nytt hus 1998 fortsatte verksamheten hemifrån i ytterligare tjugo år innan jag skaffade den här lokalen på stan.
Louise uppskattade att kunna arbeta hemma när barnen var
små. Kundkretsen växte och snart var pojkarna stora nog att
hjälpa till.
– De fick vika kartonger, packa praliner och hjälpa till
på julmarknaderna. Och praliner och tårtor var ju bra till att
fånga tjejer med tyckte de. Nu ser de sig lite som delägare, de är
väldigt engagerade, provsmakar och tycker till om saker och
ting, det är roligt.
Dörrklockan till butiken plingar hela tiden. Just nu vill många
hinna smaka av och bestämma vilka praliner man ska ha på
julbordet. Till jul tillverkas bland annat glöggtryffel, pepparkakstryffel, knäckpralin och myntapralin som är en av Louises
egna favoriter.
Till advent och Lucia ska det vara lussekattspraliner. Dem gör

Julpralinerna är ett kapitel för sig och det verkar inte finnas någon gräns
för Louises kreativitet och hantverkskunnande.
100NYNASHAMN.SE
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Nu ﬁnns vi
i Nynäshamn
Nu
Nufinns
finns vi
vi ii

Louise på egen mandelmassa av extra fin spansk mandel blandad
med hel saffranspistill som fått dra i cognac. Lite av saffranscognacen blandas med vit chokladtryffel och den gula massan
läggs ovanpå mandelmassan. Med två mörka chokladdroppar
som russin ser den lilla pralinen precis ut som en lussekatt.

Nu finns vi i
Nynäshamn
Nynäshamn
Nynäshamn

Efter att i många år sökt efter
en passande lokal och en
duktig medarbetare har IGNIS
nu öppnat en begravningsbyrå
Efter
efter
Efterflera
fleraåråravavletande
letande
efterlokal
lokaloch
ochenen
i Nynäshamn.

– Jag har jobbat länge med receptet för att det ska smaka lussekatt. Alkoholen hinner dunsta eftersom pralinen inte är täckt, så
alla som vill kan lugnt njuta.
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Nytt för i år är Chokladhusets egna glass och till jul blir det
såklart lussekatts- och pepparkaksglass.

”Hemligheten är att det är
choklad i all vår glass.”

IGNIS

– Glassen är gräddbaserad för att bli krämig men hemligheten
är att det är choklad i all vår glass. Den höjer de andra smakerna
mer än den smakar i sig själv, ju mer choklad desto bättre.

Begravningsbyråer

Läs mer på www.ignis.se
Fredsgränd 2B, 08-673 83 38
Personligt
engagemang
dig
Läs
mer
www.ignis.se
Läs
merpåpånära
www.ignis.se
Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbytåers Förbund

Mynta i glass blir också väldigt gott tycker Louise som odlar sin
egen eftersom hon inte tycker att den köpta är lika god. Glassen
har blivit en jättesuccé och glasskännare åker gärna långt för den.

Nynäshamn
Nynäshamn

Askarna med Nobelpraliner är populära presenter till jul. Hon
har haft förtroendet att tillverka pralinen till Nobelbankettens
Personligt
nära
dig
Personligt
engagemang
nära
dig
påkostade efterfest sedan
2006, varje årengagemang
med
ett nytt hemligt
tema. Det innebär även en inbjudan som kräver balklänning.
– Till första inbjudan ringde jag och frågade vad klädkoden
”White tie” innebar. De suckade och sa ”det finns ingen övre
gräns men det finns en lägre”. Nu har jag väl femton klänningar i
garderoben.

IGNIS
IGNIS

Begravningsbyråer
Begravningsbyråer

Auktoriserad
av Sveriges
Auktoriserad
av Sveriges
2B,2B,
08-673
8383
3838
Fredsgränd
08-673
Begravningsbytåers
Förbund
Begravningsbytåers
FörbundFredsgränd

Personlig och engagerad förvalting

bara en uppkoppling bort

Alltid
nära på
distans!
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
Vi samarbetar med säkra programleverantörer
som bidrar med användarvänliga lösningar
och hjälper dig att slippa pappersarbetet!

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

Man blir lite nyfiken på Louises femton Nobelklänningar. Dock
uteblir 2020 års Nobelpralin men Chokladhusets kunder kan
trösta sig med många goda julpraliner och, nytt för i år, julglass!
info@brfekonomen.se | 08-588 85 740 | www.brfekonomen.se
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”Ju mer choklad desto bättre”

Som att dricka
chokladmoln!
Den varma
chokladen
görs på äkta
belgisk mörk
choklad och
är förförande
mild och god.

Louise Öbrinks
tips när du
vill bjuda på
praliner är att
välja tre sorter
och lika till
alla. Och att
välja dina egna
favoritsmaker.

100NYNASHAMN.SE
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Kvinnornas år 2021!
År 2021 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta i
allmänna val. Med anledning av detta vill vi under hela
året lyfta fram kvinnor på olika sätt: kvinnorna i bibeln,
kvinnor som betytt mycket i den lokala historien, kvinnor som brutit ny mark och banat väg, och inte minst;
kvinnorna som skrivit och skriver musik!
Vår målsättning är att bara framföra musik skriven av
kvinnor under hela året! Det gäller såväl i gudstjänster
som konserter och andra sammanhang! Alla våra körer
kommer att delta i projektet.
Vi har för detta ändamål också skapat en ny projektkör,
ÖsMotetten, vars uppgift bl.a. är att göra ett par
konserter under året, men också att delta i ett par
gudstjänster.

För cirka sex år sedan var Louise först med praliner som smakar
bakverk, som kanelbulle och schwarzwaldstårta.
– Semlepralinen ligger på nionde plats på tio-i-topplistan över
Sveriges godaste semlor, inte dåligt för en pralin. Jag säljer den från
januari till påsk, men fick kunderna välja skulle jag ha den året runt.

”Semlepralinen är med på listan
över Sveriges godaste semlor.
”Life happens, chocolate helps” står det på en skylt. Louise fick lite
av en 40-årskris och tog sig en rejäl fundering över sitt yrkesval.
Barnen hade flyttat ut, hon var skild och gick igenom en tuff sjukdomsperiod.

Till denna kör söker vi nu ytterligare:

2 basar, 3 tenorer och 3 altar.

– Det blev ett nytt omtag, skulle jag ens fortsätta tillverka praliner? Kanske göra något annat? Hälsa, kost och träning har alltid
intresserat mig och jag ville ta bättre hand om mig så jag gick en
tvåårig utbildning i näringsmedicin. Som näringsterapeut ändrade
jag livsstil, nu äter jag mer grönt och mindre husmanskost.

Vi tillämpar provsjungning!
Hör av dig för mer information till:
unni.eriksdotter@svenskakyrkan.se
katarina.ruderus@svenskakyrkan.se

Louise bestämde sig för att fortsätta satsa på chokladen. År 2018
flyttade fabriken och butiken till Hamngatan, strax nedanför
kyrkan och utökades med ett chokladcafé. Det är öppet sju dagar i
veckan och kräver mycket arbete men Louise stortrivs med livet.
Att hon fyllt femtio är svårt att tro. Och hon är övertygad om att
chokladen besitter fantastiska egenskaper.

www.osmotoro.se

– Det finns många studier som visar på kakaons hälsobringande
egenskaper och eftersom jag älskar mörk choklad får jag i mig
massa antioxidanter, magnesium och kalcium.

JUBILEUMSPRISER

25-35% RABATT
PÅ VÅRA STUGOR

TRÄHUSET FYLLER 25 ÅR - OCH 1 ÅR I SORUNDA!
Det ﬁrar vi med 25-35% rabatt på ﬂertalet stugor.
Erbjudandet gäller t o m 15/12 2020. Prislistan ﬁnns på vår hemsida.
EXEMPEL PÅ VÅRA STUGOR

SORUNDASTUGORNA

PETER 15-2 Nu 30 160:Ord. pris 46 400:-

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

SAGA 15-2 Nu 30 160: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 levereras 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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NAMN: Louise Öbrink
YRKE: Chocolatier, konditor, bagare
och näringsterapeut
DRIVER: Chokladhuset, chokladcafé,
butik och tillverkning.
ÅLDER: 51
FAMILJ: Barnbarnet Alva 1,5 år,
sonen John med fru och sönerna
Martin och Peter.
BÄSTA HÄLSOKNEPET: Jag har
ätit choklad av hög kvalitet i stora
mängder i 30 år och det finns många
studier som visar att det är föryngrande på cellnivå. Annars äta mycket
grönt och dansa.
FRITID: Choklad, familj och dans. Jag
började ta danskurser för 25 år sen
och dansar så ofta jag kan, helst till
levande musik och moderna dansband.

”Så snart hon blir större ska hon få ett eget förkläde”
Sönerna är numera vuxna och äldsta sonen John har bildat familj i Umeå. Ingen har slagit in på mammas bana
men Louise hoppas på barnbarnet Alva, som trots att hon inte fyllt två år redan går i farmors chokladskola.
– Jag gör blixtvisiter i Umeå ett par gånger i månaden. När Alva är här på besök så står hennes ligg- och sittvagn i Chokladhusets färg med logga och väntar på henne. Så snart hon blir större ska hon få ett eget förkläde.
Sen får vi se vad som händer.

Chokladhusets Saffranstryffel

ca 20 st

0,5 dl vispgrädde

GÖR SÅ HÄR:

180 gram vit choklad, finhackad

Smält grädde, smör och den finhackade chokladen försiktigt.
Ta av från värme, rör slät.

10 gram smör
10 gram konjak
1 påse saffran
Ca 150 gram vit, ljus eller mörk
choklad (att rulla tryfflarna i)
kokosflingor

100NYNASHAMN.SE

Tillsätt konjak blandad med saffran. Rör slät och kyl.
Rulla tryffelkulor, kyl igen.
Smält ca 150 gram vit, ljus eller mörk choklad försiktigt i mikron
några sekunder i taget. Ta ut, rör om och upprepa tills chokladen
smält helt. Ta lite smält choklad mellan händerna och rulla kulorna
så de täcks med choklad. Släpp ner och vänd runt i en bytta med
kokosflingor. Förvara svalt. Håller 2 veckor i kyl, längre i frys.
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Välkommen till Sorunda Församling
Tacksam ordförande
TRO, HOPP OCH KÄRLEK och störst av allt är kärleken.
Jag är så tacksam att församlingens personal och alla frivilliga medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under denna pandemitid med att
följa och anpassa all verksamhet efter folkhälsomyndighetens direktiv.
De har på ett säkert sätt haft öppen kyrka och mött alla som besökt
vår kyrka för att finna tröst och hopp. De har spridit kärlek och omsorg som stärker människor och vår kyrka.
Vi har under året fortsatt arbetet med att uppvakta myndigheter,
med att få tillbaka SORUNDA på kartan och på ett tydligt sätt förklarat skyltningen av centrala Sorunda.
Vi fortsätter också arbetet med Trafikverket för att få en säker busshållplats för skolbarn och kyrkobesökare.
Gudstjänster firas på ett tryggt sätt och nu när
höstmörkret faller och dagarna blir kortare, blir firandet en av ljuspunkterna i
tillvaron med gemenskap och närvaro.
Kyrkoåret går till ända, vi närmar oss
Advent och förbereder oss för Jesu
ankomst. Då hoppas vi att ljuset ska
övervinna mörkret och litar på att
kärleken ska segra över det onda.

Visste du att...
i över 1000 år
har det firats
gudstjänster i
Sorunda kyrka

Christina Bergendahl, Kyrkorådets ordf.

Vill du veta mer om våra
verksamheter är du välkommen
att besöka vår hemsida!

Allt har sin tid
Vi önskar att det blir som det varit förut.
Helt plötsligt stämmer inte kartan med terrängen längre och vi lever
i en vilsenhet som inte släpper oss.
Ibland talar man om brytpunkter i historien.
Det som vi nu är med om - pandemin - är en sådan brytpunkt.
När den är över så blir den historia och vi kan säga att vi var med när
det hände. Trots prövningar är det onekligen en fascinerande tid vi
lever i, då så mycket vänds upp och ner. Vi kan använda tiden till att
reflektera och pröva det vi anser vara sant i våra liv och få möjlighet
att omvärdera och kanske prioritera det som är viktigt. Jesus är en
förebild i att reflektera, pröva och prioritera.
Han sa: ”Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?
... Gör er därför inga bekymmer för
morgondagen. Den får själv bära sina
bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga.”
(Matteusevangeliet kapitel 6)
För allt har sin tid!
Anders Hansén, Kyrkoherde

Foto: Anki Ekbom

Det händer i kyrkan:
Tisdagar kl 08.30: Morgonbön
Onsdagar kl 12.00: Middagsbön
Söndagar kl 11.00: Gudstjänst

JULEN 2020

JULAFTON kl 10.00: Julkrubban
JULAFTON kl 23.00: Gudstjänst i julnatten
JULDAGEN kl 07.00: Julotta
ANNANDAG JUL kl 16.00: Julkonsert med andakt
Nyårsdagen kl 16.00: Gudstjänst
Trettondedag jul kl 15.00: Familjegudstjänst
Med reservation ör ändringar.
Vi öljer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Välkommen till församlingen
med kyrkan mitt i byn!
Tel. 08-530 400 17
E-post: pastorsexp@sorundakyrka.se
www.sorundakyrka.se
Swish: 123 457 21 86

SORUNDA FÖRSAMLING

ILLUSTRATION: SIGNUM FASTIGHETER

STUDERA TILL

LÄRARE

I NYNÄSHAMN
Nästa år kommer Campus Nyäshamn att
erbjuda högskolestudier. Ett samarbete med
Karlstads universitet innebär att man kommer
att kunna studera till grundskolelärare och
förskolelärare på plats hemma i Nynäshamn.
– Jag kan redan se att det finns ett stort
intresse att söka utbildningarna. Redan under
första dygnet efter beskedet var trafiken stor
både på webben och i sociala medier, säger
Lasse Sahlin, som är utvecklingsledare vid
Campus Nynäshamn.
De nya utbildningarna ska starta nästa höst
2021 och efterföljande vår, år 2022. Campus
Nynäshamn har jobbat hårt för att kunna erbjuda
dessa högskoleutbildningar, men har i skrivande
stund inte mycket mer information om utbildningarna än att de kommer att vara sökbara med
Campus Nynäshamn som utbildningsort.
– Vi kommer att veta mer inom kort!
Men vi vet att lärarbristen är stor, både i Nynäshamn och i stora delar av Sverige, och det gör
förstås att de som väljer att söka utbildningarna kommer att bli mycket efterfrågade efter
examen, säger Lasse Sahlin.

Huset på Bryggargatan 9 i Telegrafenområdet kommer att uppföras nedanför Utsikten.
Alla bostäder har balkonger med planteringslådor inbyggda vid räcket.

NYA BORÄTTER MED
TILL SALU

fågelholk

Signum Fastigheter ska bygga 60 bostadsrättslägenheter
på 1 till 4 rum vid Bryggargatan 9 i Nynäshamn. Bygget
nedanför Utsikten i Telegrafenområdet påbörjas inom
kort och inflyttningen beräknas till maj 2022.
– Vi sätter skopan i marken vid
årsskiftet, berättar Fredrik Thunell,
som är marknads- och försäljningschef på Signum Fastigheter.
– Sedan är det full fart som gäller
och vi räknar med inflyttning i maj
2022.
”Vid Vaktbergets fot, med utsikt över
Nynäshamns skärgårdsinlopp...”.
Så beskriver Signum sitt nya bostadshus i Nynäshamn. Huset är ritat och
formgivet av Signums eget designteam, i samarbete med arkitektbyrån
Andreas Martin-Löf Arkitekter.
Lägenheterna är 29-73 kvadratmeter
stora och finns i sex olika utföranden.
All fast inredning i lägenheterna
är specialritad och man använder
mycket trä, men husets stomme
uppförs i betong. Fasaden kommer
dock att vara av trä, liksom alla
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väggar som byggs i Småland.
– Vi vill använda trä så mycket
det bara går och bygga med tanke
på miljö och klimat så långt det är
möjligt, säger Fredrik Thunell.
Flyttar du in i huset på Bryggargatan
9 kan du också räkna med vingförsedda grannar. På husets gavel
kommer Signum att sätta upp en
specialdesignad fågelholk.
– Vi vill värna livet omkring oss.
Att erbjuda fåglar ett bo på huset ser
vi som ett sätt att ge något tillbaka
till naturen, som vi tar i anspråk.
Försäljningen startade i slutet av
oktober.
– På en vecka hade vi sålt en
lägenhet om dagen ungefär och vi
har flera reserverade bostäder. Vi är
väldigt nöjda med det mottagandet.

SV hem, pro 100
EA fritid dukt 000
YR & ar er för
KE bete
S. på
SE

Stort utbud till
jul & vintersäsong

Handla dina

JULKLAPPAR &
VINTERKLÄDER

lokalt i butiken
eller i vår webshop!

Webshopen är öppen dygnet runt på www.sveayrkes.se
Butiken på Teknikervägen 17, Kalvö industriområde i
Nynäshamn är öppen mån-tors 8-17 samt fre 8-15

DIN LOKALA EXPERT PÅ ARBETSKLÄDER!

Personlig service, snabba leveranser och stort utbud av
kvalitetsprodukter från kända varumärken!

Vi finns till för er dygnet runt. Välkommen till oss!
BEGRAVNING - FAMILJEJURIDIK - HEMBESÖK
LEIF ERIKSSON & HELI EKBERG
Heimdalsvägen 6, Nynäshamn – 08-520 205 15 – www.nynashamnsbegravning.se

Kom ihåg att
släcka ljusen.
Trygg och trevlig helg önskar Södertörns brandförsvarsförbund
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JULENS AKTIVITETER
I skrivande stund har många av de evenemang som vanligtvis sker
runt advent, lucia och jul ställts in med anledning av det aktuella
coronaläget. Det gäller flertalet av de julmarknader som brukar
arrangeras den här tiden, men också mycket annat. Några arrangörer
har dock försökt hålla traditionerna vid liv genom att anpassa sina
evenemang och har för avsikt att genomföra dem om inte situationen förändras till det sämre från dag till annan.
Konstbutiken Konstartera planerar för sjunde året i rad att hålla
ett julpyssel för både vuxna och barn. Fredagen den 27 november
klockan 18 till 21 är vikt för vuxna som vill pyssla och på lördagen
och söndagen den 28 respektive 29 november kan hela familjen
delta. För att anpassa pysslet till rådande omständigheter erbjuds
tvåtimmarspass, tre gånger per dag, med plats för att hålla behörigt
avstånd i de stora lokalerna. Föranmälan och avstämning av det
aktuella läget görs till Konstartera.

Vi föreslår istället att ni följer utvecklingen på kommunens besökswebb, visitnynashamn.se, där den senaste statusen för många
evenemang finns samlade, och där också arrangörerna kan lägga ut
aktuell information löpande. Ett alternativ är förstås också att söka
upp respektive arrangörers digitala kanaler, för att få uppdateringar
direkt från dem.

Om det blir någon form av luciafirande eller andra aktiviteter under
december går inte att säga säkert inför detta nummers pressläggning. Av samma anledning uteblir vårt evenemangskalendarium i
tidningen tills vidare, eftersom förutsättningarna kan ändras med
mycket kort varsel.

JULRUNDA
istället för
julmarknad
PÅ MUSKÖ

Ett år som detta får traditionerna vänta eller genomföras på annorlunda sätt. En sak är dock säker – det blir någon form av jul även
2020, med eller utan våra omtyckta evenemang!

På Muskö har det arrangerats julmarknader
lite varstans genom åren. I skolan, på Ludvigsbergs herrgård, vid sjökrogen, Björkdals
gård och de senaste åren på Arbottna. Men
i år har ett flertal lokala företagare valt att
göra annorlunda, med ett arrangemang
som går under namnet Julrundan på
Muskö. I coronavirusets spår sprids marknaden ut till flera olika platser på ön.

sig själva klockan 11-15. Istället för att
utställarna samlas på ett ställe får alltså
besökarna förflytta sig mellan de olika
verksamheterna för att ta del av julstämningen. Det är flera företag på ön som
medverkar. Muskö Gårdsbutik säljer bland
annat lammprodukter, ägg och honung.
Muskö Sjökrog serverar en förbeställd
jullunch båda dagarna. Hos Söderängs
Loppis erbjuds nostalgiska second handklappar. Muskö Trädgård har laddat med
julens växter och dekorationer. Och hos
Sött & Salt kan man hitta såväl ätbara
godsaker som presenter av olika slag. Där
finns också dagarna till ära Skärgårdsfötter
Muskö med sina produkter och tjänster.
Den som vill kan avsluta söndagens
julrunda med en stämningsfull adventsgudstjänst i Muskö kyrka, som startar
klockan 15.

Lördagen den 28 och söndagen 29
november håller arrangörerna öppet hos

Förutom försäljning av allehanda ting
planerar arrangörerna också att ha en tips-

Niklas Norlén Grybb, Ulla-Britt Öhman
och Anna-Lena Pettersson är tre av flera
arrangörer bakom Julrundan på Muskö.

runda med kluriga frågor på de olika platserna. Den som vill kan göra turen med bil,
men det är även möjligt att parkera den på
lämplig plats och gå en upptäcktsfärd till
fots. En större parkering finns bland annat
vid Muskö Sjökrog, och med gångavstånd
mellan utställarna kan hela promenaden
avverkas på ungefär en timme.
När många av årets julmarknader fått lov
att ställa in, har arrangörerna på Muskö
samlats för att vara kreativa och hitta alternativa lösningar. I de samtalen föddes idén
om årets evenemangsform.
– Vi följer förstås de aktuella råd och
restriktioner som gäller och uppmanar
alla att hålla behörigt avstånd, förtydligar
arrangörerna och hoppas på en jämn ström
av besökare under de två dagarna.

100NYNASHAMN.SE
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Julhandla
pa hemmaplan
o

Nu är det viktigare än någonsin att stödja våra
lokala verksamheter på olika sätt.

De flesta butiker, mat- och serviceställen har ansträngt
sig för att du ska kunna handla tryggt och säkert, och
vi försöker hela tiden göra förbättringar
för att anpassa oss till situationen.
Du kan hjälpa till genom att hålla avstånd
och välja att sprida ut dina inköp så
att flödet blir bra utan trängsel.
Varmt välkommen!

Adventskalender

Varje dag mellan 1 och 24
december öppnar vi en "lucka"
som innehåller ett erbjudande
eller tips från verksamheterna
i Nynäshamns
Stadskärneförening.

Glögg
som värmer
Under advent planerar vi för
covidsäkra aktiviteter och julmys
på stan. Håll dig uppdaterad på
nynashamnscentrum.se och
via våra sociala kanaler.

Ladda
ner appen
Cityplay!

o

Årets
julklapp!

Med vårt nya presentkort kan
mottagaren handla i över
40 butiker, restauranger, caféer
med flera i Nynäshamn.
Köp det i förbutiken på
Coop i centrum.

Nu ser vi fram emot en jul som kommer
att bli annorlunda, men ska bli bra ändå.

Local
is the
new
black
Handla lokalt - få
erbjudanden och
personlig service
på lång sikt.

Med reservation för ändringar.

Öppettiderna kan variera p g a omständigheterna,
så håll därför koll i våra och butikernas digitala kanaler.
Tack för att du stöttar våra lokala butiker & restauranger.

Vi önskar alla en glad advent och så småningom
också en God Jul & Gott Nytt År!

Håll dig uppdaterad i våra kanaler!
o

o

nynashamnscentrum.se

@nynashamnscentrum

Nynäshamns Centrum

Inför Black Friday laddar vi appen
med lokala erbjudanden, varav
flera räcker ända till Tjugondag
Knut eller längre.
Läs mer på vår webb.

Mysigt både inne
& ute i vinter
Vi hoppar över isskrapan, snöskyffeln och dubbdäcken
den här gången. Dem behöver ni ändå. Säsongens prylar
kan också få vara lite mindre vardag och mer lustfyllda.
Därför har vi valt ut några sådana från våra lokala butiker
som förhoppningsvis kan väcka positiva känslor till liv.
Vintermys helt enkelt!

Fårfällsimitation
från Hemtex.

Söta skäggtomtar från
Tygmans.

Fågelmatare
för talgbollar
från Granngården.
LED-lysande fåglar
i akryl från ELON.

Granen kan du bland annat
köpa hos Ösmo Plantshop.

Mysig Nina Royalpläd i grön flanellfleece
från Kålbäcks Färghall.

100NYNASHAMN.SE

Lykta från
400 Kvadrat.
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Julrundan
på Muskö

Ljusslingor
från JYSK.

LÖR 28/11 OCH SÖN 29/11
HELGEN 1:A ADVENT KL 11-15

Välkommen till Julrundan på Muskö! Ta en tur till oss
på ön i helgen den första advent, då vi håller öppet
med julstämning på ﬂera platser. Du kan ta bilen runt
eller parkera och promenera mellan våra verksamheter.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hos Muskö Gårdsbutik
på Valingevägen 5-7
kan du köpa
rökta lammprodukter,
fårskinn, ägg
och honung.

Jullunch serveras på
Muskö Sjökrog vid
Mickrums brygga,
kl 12-15, pris 250 kr.

Boka på info@sjokrog.se
senast 25/11, ange tid/antal.
Trädgårdstjänster

Försäljning av
växter och utvalda
trädgårdsprodukter
fredag 11-18
lördag 11-16

Skärgårdsfötter Muskö

Aventsstjärnor finns i stort utbud,
exempelvis denna fluffiga variant
från Ohlens Diversehandel.

Hyttavägen 20 Muskö

ﬁnns hos Sött & Salt under
helgen och erbjuder
presentkort på behandlingar.
Även ekologiska oljor,
fot- och handsalvor från
Fotspecialisten samt tider för
rådgivning och provtagning.

www.muskotradgard.se

Hos Muskö Trädgård
på Hyttavägen 20

ﬁnns julens blommor, kransar,
krukor och dekoration för den
rätta adventsstämningen.

Ved för mysiga brasstunder hittar
du bland annat på XL-Bygg.

Söderängs
loppis
På Hammarvägen 9 ﬁnns
en blandning av Sött & Salt.

En julmysig liten värld fylld
med ätbara godsaker samt
utvalda produkter som Skärgårdstvålen, ljuslyktor, änglar,
keramik och barnartiklar.
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På Valingevägen 23
huserar en personlig liten
loppis med brett utbud.
Här kan du köpa
nostalgi, julklappar
och en kopp kaffe.
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TEXT NICLAS AXELSON | BILD NYNÄSHAMNS BILDARKIV & SOTHOLMS HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING

Nyårsnatten för 75 år sedan firades med

BILDEN ÄR ETT MONTAGE

FEST, SPEX & GALA

På nyåret 1945/46, för i dagarna 75 år sedan, gick Nynäshamnarna man ur huse i den bistra
vinterkylan som rådde vid tillfället, för att hylla födelsen av Nynäshamn som stad. Och det
firades som aldrig förr på flera olika håll av de blivande stadsborna, med pompa och ståt till
långt in på natten. I lokaltidningen kunde man några dagar senare läsa rubriken: ”I eldskrift
mot havet skrevs den nya stadens namn” och ”Vi festade i timmarna tolv och lite därtill”.

N

ynäshamn gick från att vara en
så kallad köping till att beviljas
med egna stadsprivilegier från
och med den 1 januari 1946.
Det var en av de sista orterna i Sverige som
genomgick transformationen, som bland
annat innebar ett visst mått av självstyre.
Inför utnämnandet till stad föreslog kammarkollegiet i Stockholm den dåvarande
regeringen att utse en stadsfiskal till
polisväsendet, att en kommunalborgmästare
tillsattes och att avskilja Nynäshamn från
Ösmo pastorat för att istället bilda en egen
församling. Förberedelserna hade pågått ett
tag när så äntligen det viktiga datumet för
händelsen inföll, på tolvslaget till nyåret 1946.
De flesta invånarna i Nynäshamn ville vara
med för att bevittna tilldragelsen. Firandet
skulle pågå från tidig eftermiddag den 31

100NYNASHAMN.SE

december till framåt småtimmarna in på
det nya året.

Dagen till ära hade en
nyårsrevy premiär
Vid tillfället bodde knappt 7 000 personer i
köpingen och man gjorde beräkningen att
det stora flertalet av dem var ute på gator
och torg under den speciella högtidsdagen.
Klockan 14 på nyårsaftonen inleddes den
celebra upptakten med blåsorkester på
det flaggprydda Rådhustorget, nuvarande
Stadshusplatsen, som tillika med Malmtorget enligt utsago ”försetts med de högsta av
julgranar som vi någonsin beståtts med”.
Kring den praktfulla torggranen var det
strax barnens tur att dansa till dragspelsto-
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nerna av ”Räven raskar över isen” och
”Mormors lilla kråka”. Den stränga kylan
ska ha fått såväl barn som vuxna att ryckas
med i dansen för att hålla värmen uppe.
Efter jullekarna bar det av mot samling i
kyrkan, där musik och sång av bland annat
en jättestor kör på 150 personer väntade.
Dagen till ära hade en nyårsrevy premiär
i dåvarande Folkets Hus på Nynäsvägen,
specialskriven för tillfället av den lokala
revykungen Gunnar Rising, som med sin
teaterensemble gjorde ett bejublat framförande av ”En dag i Nynäshamn”. På Folkets
Hus fortsatte festandet i danssalongen,
medan de mer prominenta invånarna med
gäster bjöds till en bankett i rotundan på
Hotell Nynäshamn (tidigare omnämnt som
Järnvägshotellet och senare Nynäs Krog som
totalförstördes vid en brand 1995).

”Min bror Gunnar, som var 6 år, smet ut alldeles
själv för att få se fyrverkerierna vid tolvslaget”
I hotellets festvåning erbjöds också en
sylvestersupé med dans à 8 riksdaler för
allmänheten, men för de särskilt inbjudna
gästerna till rotundan väntande en festmåltid bestående av ”Delikatessandwich med
krustader, Consomme Brunnoise, Kalkon
med sallader” och avslutningsvis ”Glacebomb à la stad med varm chokladsås”.
Till detta serverades rödvin och madeira
samt final med kaffe och avec. Den
nyutnämnde kommunalborgmästaren
Albin Grönkvist höll välkomsttalet och
landshövdingen var på plats i det muntra
sällskapet. Alla var dock inte lika begeistrade. I sitt mer humoristiskt lagda tal tog
kommunalskrivaren S. J. Karlsson sin hand
från den nya organisationen och menade
att han inte ville ha något ansvar för den.
”Skyll inte på mig. Ni kommer att ångra
er, men ni har själva velat ha det så här”,
raljerade Karlsson och tillade att det hela
gott kunnat vänta tills invånarnas antal
stigit till åtminstone 25 000-30 000. Karlsson närmade sig pensionering och kanske
avsåg att det var upp till andra att ta över
ansvaret framåt.
Det var Nynäshamnsbördiga Karin Angerbys
morfar som höll det uppmärksammade
talet. Karin var bara ett par år gammal när

händelsen inträffade och minns av naturliga skäl inte något från detta.
– Men jag har ju hört en del berättas,
säger Karin. Min bror Gunnar som var sex
år fick inte heller lov att vara uppe så sent,
men han smet ut alldeles själv till Järnvägsparken för att få se fyrverkerierna vid
tolvslaget.
Karin är numera aktiv i Sotholms Härads
Hembygdsförening och har sparat programbladet tillsammans med diverse
annat material från händelsen.
– Förutom morfar, S.J. Karlsson, så var
också min far Arne Angerby med på middagen på Hotell Nynäshamn, berättar Karin.
Ett antal gåvor och utmärkelser delades ut
under banketten. Bland annat hade generalkonsuln Axel Ax:son Johnson lämnat
ett generöst bidrag om 100 000 kronor
”att användas till ett vackert och värdigt
sessionsrum i det blivande stadshuset”,
som planerade att byggas på Rådhustorget i staden. Huruvida pengarna kom till
användning förtäljer inte historien, men
något stadshus byggdes inte förrän flera
årtionden senare och då utan nämnda rum…
Klockan 23 den vinterkalla kvällen avgick

Nynäshamns stadsvapen
symboliserar sjöfart och
industri och ritades av
Axel Hjalmarsson.

ett fackeltåg med flera
tusen blivande stadsbor
från Malmtorget och vidare mot Järnvägsparken, där den stora banketten refererades följt av hurrarop från åhörarna. Även
hedersgästerna slöt så småningom upp till
firandet, med blåsorkester, manskör och
talare. När tolvslaget närmade sig hördes
kyrkklockorna ljuda uppifrån berget och
landshövdingen önskade från talarstolen
den nya staden en ljus och lycklig framtid.
Nya hurra-rop följdes av ”Du gamla, du fira”
och gemensam psalmsång (biskopen var
också närvarande). Vid tolvslaget drogs fyrverkerierna igång och i hamnen tändes den
nyutnämnda stadens namn i eldsprakande
bokstäver som speglade sig i vattnet. Den
pampiga invigningen var över men firandet
fortsatte ytterligare några timmar i såväl
kyrka som danssalonger. Det blev trots allt
en städad första nyårsnatt i den nya staden
Nynäshamn. Signaturen ”Inger” skriver i
Nynäshamns Posten att ”endast två herrar
vaknade på stadens första dag som polisens
gäster”. Så berättas om en nyårsnatt för 75
år sedan när Nynäshamn avancerade till att
bli en egen stad.

”I eldskrift mot havet skrevs den nya stadens namn”

Även i stadens butiker uppmärksammades händelsen,
som här hos Special-Konsum
på Nynäsvägen 7.

Nynäshamns Teateramatörer framförde nyårsrevyn ”En dag i Nynäshamn”. Bilden kan dock ha tagits vid
ett annat tillfälle.
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En festmåltid dukades upp
för speciellt inbjudna gäster
i rotundan på Hotell Nynäshamn.
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Annonspussel
med chans
att vinna
presentkort!
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Var med i vår
jultävling och ta
chansen att vinna
extra julpengar i form
av presentkort från
Nynäshamns
Stadskärneförening.

Vinnarna meddelas
personligen och
presenteras även på
www.100nynashamn.se

PELLETS

55:-Julens blommor
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Välkommen
5 till
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Handla dina
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JULKLAPPAR &
180:Pris för 3 st säckar

Broschyrer
• visitkort • Affischer • Etiketter
• skyltar
• Rollups • flaggor • Banderoller
Nynäsvägen
24 • Tel. 08-520 218 50
Begravningsbyrån
Vita
Liljan
med
bildekor7• fönsterdekor • profilprodukter
• kläder • med mera
– Bli9humana
kund hos oss dupriser!
också 10
ASKHINK 8 Tipsmeny
Allting blir så tungt när någon man håller av
lämnar oss.Vi hjälper dig genom denna period så

9:-

VINTERKLÄDER

Öppet: mån-tis 10-14, ons-fre 10-22, lör-sön 12-22
Centralgatan 3 - Bordsbokning tel. 08-520 103 04

Ord. 379:HAMMARHAGSVÄGEN
26minnen.
| WWW.MIXGRAFISKA.SE
| 08-447 63 50 | DITT LOKALA TRYCKERI I NYNÄSHAMN 08-35
att du kan lämna tankarna till
Vi vill göra

299:-

begravningen till ett fint 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
Officiant/solist.......................... från 1 500 kr

82 70 • www.las1.se • info@las

lokalt i butiken
eller i vår webshop!

För avhämtning, se meny på vår hemsida www.lydia.nu

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

Webshopen är öppen dygnet runt på www.sveayrkes.se
Butiken på Teknikervägen 17, Kalvö industriområde i
Nynäshamn är öppen mån-tors 8-17 samt fre 8-15

gskupong
Tävlin59:PIASSAVAKVAST

du behöver göra är att läsa annonserna lite extra noga. Du får se en liten del av annonsen i
Stadshusplatsen
Nynäshamn. Tel 08-520 214 00 Allt
Med 6,
skaft.
respektive pusselbit på den här sidan. Det gäller sedan att hitta annonsen i denna tidning och skriva

Västerhaninge 08-500 213 33 • Tyresö 08-798 98 00 • www.vitaliljan.se
annonsörens namn + sidnummer på tävlingskupongen. Bitarna kan vara förstorade eller vridna.
Skicka ditt svar senast den 15 december 2020 till: 100% Nynäshamn, Box 13, 149 21 Nynäshamn
ELDKORG
eller maila till tavling@100nynashamn.se. OBS! Märk kuvert eller mail med "Tävling".
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T

Stort utbud till
Nu äjulve&nvintersäsong&
TRYGGT

SV hem, pro 100
EA fritid dukt 000
YR & ar er för
KE bete
S. på
SE

16 kg.
HOS OSS HAR ALLA LÅNG ERFARENHET OCH SPECIALISTKUNSKAP NÄR DET GÄLLER OLIKA SORTERS TRYCK
uktighet. Pris/st.
Mån-fre kl 10-18 • Lördag kl 10-15
vlig helg önskar Södertörns brandförsvarsförbund
Sista söndagen varje månad 11-15
Centralgatan 6, nära kyrkan
edning
08-520 109 30 • tygmans.com

3

1:a pris
500 KR
2-3:e pris
200 KR

1. ............................................... sid........... 6. ............................................... sid........... Namn ..........................................................
HALKSAND

25 kg

99:-

2. ............................................... sid........... 7. ...............................................

DIN LOKALA EXPERT PÅ ARBETSKLÄDER!

Personlig service, snabba leveranser och stort utbud av
sid........... Adress
.........................................................
kvalitetsprodukter
från kända varumärken!

3. ............................................... sid........... 8. ............................................... sid........... Postadress ...................................................
4. ............................................... sid........... 9. ............................................... sid........... Telefon ........................................................

9:-

5 kg

29:50

5. ............................................... sid........... 10. ............................................. sid...........

Vinnarna meddelas och presenteras på www.100nynashamn.se

SILL, SYLTA
& MODERNA
ALTERNATIV

julbord

N

u är en lite annorlunda julbordssäsong här!

I år har förutsättningarna justerats av flera lokala
krogar för att anpassas till de aktuella regler och
restriktioner som gäller. Allt för att vi ändå ska få chans
att njuta av den goda maten som serveras till jul.
Det är dags att sondera bland årets olika erbjudanden.
I Nynäshamn med omnejd finns vanligtvis ett varierat
utbud för olika smaker och inriktningar, såväl med de
klassiska favoriterna som lite modernare alternativ.
Gottegrisarna ser redan fram emot efterrätterna och julgodiset som gör den traditionsrika upplevelsen komplett.
Välkommen till bords, men håll rekommenderat avstånd!

¡Bienvenidos! - VÄLKOMMEN TILL

FLAMENCO TAPAS RESTAURANG I FISKEHAMNEN!

Fr o m slutet av november dukar vi upp ett härligt

las

Kan även bestäl

!
för hemleverans

julbord med spanska delikatesser

Boka på tel. 072-310 94 64. För mer information: www.flamencotapas.se

Ta med
julbordet hem!

Vi erbjuder även
take away Av
julbordet

Pris från
495 kr

Boka
nu!
0
8-520

Julbord på kroken

155 2
0

presentkort
En perfekt
julklapp till
familjen, vännen
eller kollegan

Välkomna att fira julen tillsammans
med oss på Kroken! Julbordet avnjutes
självklart allra bäst i sällskap av härliga
bordskamrater samt god dryck!
Lämna även plats för vårat gigantiska
dessertbord. Det här vill du inte missa!

Öppet året runt!

Fiskargränd 8, Nynäshamn
tapasrestaurang17@hotmail.com

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

NYÅR PÅ KROKEN

Läs mer på restaurangkroken.se

Fira in det nya året tillsammans
med oss! Vi bjuder in till en festlig
kväll där kockarna utöver vår
a la carte meny, komponerat ihop
en extraordinär nyårsmeny i
kombination med god dryck!

VI SES PÅ KROKEN!
/Krokengänget
@restaurangkroken
restaurangkroken.se
08-520 155 20

Läs mer på restaurangkroken.se
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Vinterkryss
SUDOKU &

LÖS GÄRNA VÅRT KORSORD

när du får en stund över. Eller våra 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.
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Vi önskar er alla en

God Jul & ett Gott Nytt År!

100% Nynäshamn är ett lokalt magasin som delas ut till
hushåll och företag i hela Nynäshamns kommun samt på
Muskö. Våra sommarutgåvor 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 (telefonanmälan
gäller hushåll, för företagsutdelning anlitas Postnord.)
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Magasinet finns att hämta i våra tidningsställ på många
platser i kommunen (butiker, turistbyrån med flera).
Välkommen att kontakta oss till info@100nynashamn.se

FÅR PALLPLATS
TUGGAT
OM

TRYGGT &
SÄKERT MED
08-35 82 70 • www.las1.se • info@las1.se

NYA KOLLEGOR

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

Minea hjälp
er dig
allt inom des med
ign

Vi vill stolt presentera våra nya teammedlemmar
och hälsar båda två hjärtligt välkomma till oss!
PROFIL- & REKLAMBYRÅ MED YRKESBUTIK

n
JonasLJOARlsE so
SÄ

Fråga

s!

lklappstip
Jonas om ju

Minea Lages
GR AF IS K

tam

DE SI GN ER

Vi på The Brand Studio finns här för att hjälpa dig i
valet av produkter när du vill synas med ditt företag.
Se vårt enorma utbud online på www.goodgiveaways.se

Hammarhagsvägen 12 • 08-520 200 60 • www.thebrandstudio.se • Öppet Mån-Fre 07.30-16.00
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nordiskakvalitetspooler.se

Tips till vintern:
förläng din hemester.
Vinterrusk eller härlig vinter? Med effektiv rengöring, behagligt tryck och tysta
bubblor är 40-årsjubilerande Marquis en unik spabadsserie. Förläng din
”hemester” på bästa sätt i ett amerikanskt spabad av premiumkvalitet.

Jultallrik 265:-

27/11-23/12
BUTIK SPABAD POOLER POOLKEM

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

Begravningsbyrån Vita Liljan

Julklappstips

Ge bort ett presentkort!
Att använda i vår fiskaffär
eller i serveringen

Till Julbordet

Goda julsillar, Rökt regnbåge, Rökt röding, Kallrökt & Gravad lax,
Najadlax, Forellrom, Löjrom, Västerbottenpaj,
Ostar & Utölimpa

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.

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

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

Stadshusplatsen 6, Nynäshamn. Tel 08-520 214 00

Västerhaninge 08-500 213 33 • Tyresö 08-798 98 00 • www.vitaliljan.se

Förbeställ gärna dina varor till jul!
Sista beställningsdag är Söndag 20/12 16:00
Den 22 & 23 Dec hämtas förbeställda varor i Kökeriet
Fiskaffären: För info & förbeställning till Jul: 08-52010023 Val 1
Kökeriet: Bordsbokning & förbeställning av Jultallrik eller ordinarie Meny
08-520 10023 Val 5

...– .–.– .–.. –.– ––– –– –– . .–
Handla nära i Nynäshamn!
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Välkommen till Sjötelegrafens köpcentrum

Lägga in på hemsidan

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 6-22
www.sjotelegrafen.se

Asian Delicious Sjötelegrafen
Kantbockad aluskylt
2700x540mm

Husläkarmottagning
Telegrafen

