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Det var härligt att få skriva den inledande meningen. Varje årstid
har förstås sin egen tjusning, men nog är vi många som längtat
efter ljusare tider, fågelsång och värmande solstrålar. Det är nästan som att
man glömt den snö som föll i februari, den enda riktiga vintermånaden vi
fick uppleva denna gång. All heder åt årets snöröjare som jobbade hårt för
att vi skulle ta oss fram, trots de kyliga kristallmängder som föll från himlen
under en kort men intensiv period. Nu ser vi fram emot helt andra maskiner
på vägarna, närmare bestämt de där som sopar upp grus och annat bös från
våra gator och torg. Den dagen sopmaskinen kör runt och städar rent ute på
gatan, då infinner sig vårkänslan på allvar!

Årets nybyggare bygger framgångskoncept 20
Niklas Liljehammar är ute och cyklar 24
Växande Campus för vuxna studenter 26
Annorlunda äggjakt med glad påskduo 30

Apropå snö – även om vi kanske helst vill glömma den just nu… Visst tänkte
ni också på det gamla uttrycket ”det som göms i snö kommer upp i tö” när
smältningen av densamma tog fart? Då avtäcktes en syn som man helst hade
sluppit faktiskt. Alla tänkbara sorters skräp tittade fram under snömassorna
och det var ingen rolig syn precis. Från att ha varit ett vackert kritvitt landskap blev omgivningen plötsligt smutsigt grå. Som om någon bara sopat
skräpet under mattan. Har aldrig varit och kommer aldrig att vara en bra
idé. Och hur svårt kan det vara, egentligen? Var och en tar ansvar för sitt
eget skräp och kastar det där det hör hemma. Soptunnor finns det gott om
och förr eller senare dyker det upp en behållare avsedd för ändamålet. Man
brukar ju säga att barn gör som vuxna gör, så vi har alla ett ansvar. Stora lär
små, mattar lär hussar – och tvärtom förstås. Kan vi inte bara enas om att vi
gör en gemensam insats och tar hand om våra fantastiska omgivningar?
Tillsammans och till allas fördel, för de flesta av oss föredrar ju att
vistas i en ren och snygg miljö. Den gamla sloganen är värd att
upprepa: Håll Nynäshamn rent!

Lite blandat och aktuellt just nu

32

Korsord och sudoku 34

Men nu var det ju något roligare vi skulle avhandla, nämligen att våren är på ingång, och med den kommer också
det här nya numret av 100% Nynäshamn! I väntan på den
efterlängtade vaccinsprutan som ska göra livet lite enklare
igen passar vi på att önska alla läsare en riktigt Glad Påsk!
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Välkommen till
Sorunda Församling

Bästa pris-garanti
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Församlingen
med kyrkan mitt i byn!
Se vår hemsida för
information och
digitala andakter på
www.sorundakyrka.se

Din lokala
expert på
arbetskläder!
Personlig service, snabba leveranser och ett stort utbud av kvalitetsprodukter från kända varumärken till konkurrenskraftiga priser.
Webshop: sveayrkes.se Butik: Teknikervägen 17, mån-tors 8-17 & fre 8-15
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Nytt orange kuvert
= ett år närmare pensionen!
Har du frågor kring ditt orangea kuvert? Vill du kunna leva bra som pensionär,
få möjligheten till ekonomisk frihet och kunna göra vad du vill?
Bolla pensionen med oss på SEB i Nynäshamn! Tillsammans med våra
samarbetspartners kan vi hjälpa dig genom livets alla händelser.
Hjärtligt välkommen att kontakta oss på SEB Nynäshamn, tel. 08-639 52 00
eller skicka ett mail till kontakta5346@seb.se. Vi hörs!

Vi byter inte längre bilglas men hälsar alla våra nya
och gamla kunder välkomna för hjälp med olika
glasrelaterade projekt för hemmet utomhus och inne:

Valbar överrubrik 34 pkt MS 300
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DISKBÄNKSGLAS | DUSCHVÄGGAR
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INREDNINGSGLAS
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mossimpe officiderum faccatin et illuptatum etus ma volore
lias.Onesequis autemquia nonectore dionsed eost quae qui.

Sandtorpsvägen 10 Nynäshamn

www.bjuris.se | 08-520 129 16
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När hela Sverige hade
Nynäs i tankarna
TEXT NICLAS AXELSON

Parallellt med att bilen blev en självklar del av folkhemsbygget lyste Nynäs namn
i neon och på ljusskyltar över hela landet. Den svenska bensinmackskedjan med
rötterna i Nynäshamn är en del av det lokala raffinaderiets historia, men också en
tidsresa i den tilltagande bilismens guldålder. Minnet över en epok som avslutades
för precis 40 år sedan lever ännu vidare, nu som ett brinnande intresseområde för
många nostalgiker och samlare av mackhistoria.

Å

en konkurrerande verksamhet i Göteborg skyltades stationerna
från mitten av 1930-talet och framåt med namnet Nynäs. Inledningsvis var mackarna små och få, ofta med bara en ensam pump
utanför ortens speceributik eller verkstad. Den svenska bensinkedjan etablerade sig på allt fler platser, men det var först efter andra
världskriget som utvecklingen tog fart på allvar.
Bilarna blev snabbt en vanligare syn på våra vägar
och med betydligt större efterfrågan på bensin och
oljor växte behovet av fler försäljningsställen. Så
småningom startade företaget också ytterligare
raffinaderier, både i Malmö och i Göteborg. Som
störst på bensinmarknaden var Nynäs under
1960-talet, då närmare 500 av kedjans stationer
fanns utspridda över landet.

ret var 1928 när industrimannen Axel Ax:son Johnson startade Sveriges allra första oljeraffinaderi här i
Nynäshamn. Johnson behövde diesel för att försörja
sina fartyg i rederiet Nordstjernan och till driften
av familjekoncernens järnverk i Avesta. För att slippa importera dyra drivmedel från utlandet tog han saken i
egna händer. Johnson, som också kunde titulera
sig generalkonsul, hade långt dessförinnan köpt
upp stora markområden i de norra delarna av Nynäshamn, eftersom han i ett tidigt skede förstått
potentialen med bland annat den isfria hamnen
och de oexploaterade omgivningarna. Här kunde
den nya verksamheten med fördel förläggas. Han
såg också tidigt bilismens framtid i antågande och
företaget började snart att utveckla allt fler produkter av den importerade råoljan, som bensin
och asfalt. Redan 1931 investerade bolaget i en ny
krackningsanläggning som i sin tur blev startskottet för att börja
bygga upp ett rikstäckande nät av bensinstationer som säljkanal
till de egna produkterna. Den första öppnades på Ynglingagatan i
Stockholm under namnet A Johnson & Co. Under en period såldes
Johnsonbensinen också under namnet Svea, men efter uppköp av
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Trots det stora antalet bensinmackar var Nynäs ändå
en av de mindre spelarna i branschen, med runt 5%
av andelarna på den nationella marknaden. Flera av de konkurrerande bolagen hade betydligt tätare stationsnät, med dubbla
antalet och till och med tre gånger så många försäljningsställen.
Men Nynäs marknadsförde sig som det svenska alternativet
till de utländska jättarna, och på 1970-talet lanserades helt nya
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Vit-blå-beige
eller sand-grå-grön?
Premiär för nya Nordanro! När du beställer ett nytt kök får
du välja bland tusentals färger. Dessutom får du välja på
Nordens största urval av luckor, bänkskivor, vitvaror, blandare,
diskbänkar och mycket fler saker till hemmet.
Välkommen till Elon Nynäshamn!

FOTO: NYNAS AB

Axel Ax:son Johnson
(1876-1958) startade
raffinaderiet i
Nynäshamn 1928.

Elon Nynäshamn
Telivägen 2, Sjötelegrafen
149 41 Nynäshamn
Tel: 08 524 006 50

NU HAR VI ÖPPNAT
I NYNÄSHAMN
Detta vill vi såklart fira!
Kom hit och reparera ditt stenskott från 0 kr* och
få spolarvätska (värde 69 kr) eller byt din spruckna
vindruta och få både spolarvätska och Bosch
torkarblad (värde 467 kr). Välkommen in till oss på
Sandtorpsvägen 10.

skyltar med firmanamnet i färgerna blått och gult för att markera
ursprunget ännu tydligare. I annonser uppmanades kunderna
att välja det svenska bolaget och att tanka blågult. Företaget var
också i framkant när det gällde produktutveckling, bland annat
när de 1946 lanserade en renare bensinkvalitet med högre oktantal
under namnet A-bensin. Även när trenden med obemannade
automatstationer tog fart i mitten av 1970-talet var Nynäs tidigt
ute och öppnade ett antal självbetjäningsmackar med lågprisprofil under varumärket ”Spara”. De var också först i landet med att
lansera kontokortsautomater vid pumparna år 1977.

ÖPPNINGSERBJUDANDET
GÄLLER T.O.M 23 APRIL

Självklart hade Nynäs några bensinstationer i den egna ”hemtrakten”. Intill dåvarande infarten till Nynäshamn vid Kullsta låg en
av dessa, som startade 1956 och ännu idag finns kvar under annat
varumärke. Ytterligare bensinstationer med Nynässkyltar var
sjömacken i Fiskehamnen och en i Stora Vika, och pumpar med
Nynäsbensin kunde man dessutom hitta på Torö, vid Älgviken
och på Lövlundsvägen 8-10 där Malmbergs bilverkstad då höll till.
Det lär även ha funnits ett tankställe i Ösmo under någon period.
Flera andra bensinkedjor har förstås också varit representerade
i vårt område genom tiderna, men många Nynäshamnare var
trogna det ”egna” märket när det begav sig.

SANDTORPSVÄGEN 10, NYNÄSHAMN
ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 7.00-17.00 • FRE 7.00-16.00
BOKA TID PÅ RYDSBILGLAS.SE ELLER RING 0771-411 411
Stenskottslagning 0-200 kr, beroende på försäkringsbolag, vid minst halvförsäkring. Vid rutbyte, uppge om du vill ha lånebil när du bokar. Erbjudandet gäller t.o.m. 23/4-21
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De två kompanjonerna Per-Åke
Ekström och
Olle Gustafsson
drev Nynäsmacken
vid Kullstaplan tillsammans under många
år. Så småningom fortsatte
Per-Åke på egen hand och han minns sin
tid där med glädje.

nerna avvecklades eller automatiserades
på många platser runt om i Sverige.

– Macken i Nynäshamn var ett av koncernens ”flaggskepp” vid den här perioden. Det
var många från företaget som kom på besök
för att inspektera stationen och ville se hur
vi jobbade, berättar Per-Åke.

Nynäs som bensinmackskedja levde vidare
fram till 1981. De kvarvarande stationerna
såldes då till Svenska Shell och skyltades
om, bland annat den som fortfarande finns
kvar vid nuvarande Kullstarondellen i
Nynäshamn. Per-Åke drev företaget vidare
under det nya varumärket och senare hade
även sonen Peter och dottern Charlotte
macken i sin ägo under flera år. Idag ägs
Shell-kedjan av energibolaget St1.

Säkert uppmärksammades arbetet i Nynäs
egen personaltidning som gavs ut till företagets anställda, till att börja med under
namnet ”Samling vid Pumpen” och senare
som ”Nynäs Journalen”.

Per-Åke Ekström (runda bilden
till vänster) drev Nynäsmacken
vid Kullsta tillsammans med Olle
Gustafsson, som inte längre är i
livet. Här tar Olle emot ransoneringskuponger som användes en
kort period under oljekrisen 1974.

Per-Åke berättar om Nynäshamnarnas
reaktion i samband med en av oljekriserna.
– Då hade det förvarnats om att priset
skulle gå upp med 10 öre, och det blev
långa köer när alla skulle hinna tanka fullt
och passa på att hamstra i sina dunkar
innan höjningen.

FOTO: NYNAS BILDARKIV

Nynäsmacken vid Kullsta
som den såg ut när de här
bilarna tankades med lokalt
framställt drivmedel 1959.

”Om bensinen går över en krona,
då ställer jag bilen”
Nynäsmacken vid Kullsta var av klassisk
modell med försäljning av bensin, oljor,
service och tillbehör. Senare försågs
anläggningen också med en egen bilverkstad. Det här var långt innan kaffet och
korven gjort sitt intåg som en självklar del
av sortimentet längs med vägarna. Från att
bensinen ursprungligen sålts via enstaka
tappstationer gick utvecklingen raskt i takt
med bilismens frammarsch, via servicestationer, snabbtank och självbetjäning till
mer välsorterade trafikbutiker.
Under 1950- och 60-talen, fram till oljekrisen i början av 1970-talet, låg priset på
bensin stadigt runt 75 öre litern. Per-Åke
kommer ihåg hur diskussionerna gick när
det började bli aktuellt med en prishöjning.
– Det var många som sa att ”om bensinen går över en krona, då ställer jag bilen”.
Riktig så blev det ju inte, skrattar han.
Oroligheter och konflikter i Mellanöstern
ledde till flera oljekriser under 1970-talet,
med kraftigt stigande priser som följd. Det
blev tuffare tider för hela branschen och
ett stort antal av de mindre bensinstatio-

Epoken med Nynäsmackarna är sedan
länge historia, men spåren finns kvar. En
fullt utrustad nostalgiversion har byggts
upp som en del av Nostalgibyn i Hosta och
kan besökas strax utanför det lilla samhället Fellingsbro i Västmanland. Genom
åren tog Nynäs fram många reklamartiklar av olika slag som fortfarande går att
hitta. Ibland av det kanske lite oväntade
slaget, som maskotarna ”Lilla Ny” och
”Lilla Näs” eller syetuier och badbollar,
till mer traditionella bilprylar som kartor
och nyckelringar. En del av Nynäs historia
finns bevarad på nära håll, i samlingarna
hos Mopedum – Svenska Nostalgimuseet
på Vikingavägen och i utställningen vid
Hembygdsgårdens museum i
Nynäshamn.

I västmanländska
Hosta finns en hel
Nynäsmack uppförd
som går att besöka.

Berättelsen om den svenska
bensinmackskedjan från
Nynäshamn lever vidare.
Det gör förstås också ”raffet”
i vår stad, som startades
av en förutseende Axel
Ax:son Johnson för snart
100 år sedan.

Lilla Ny och Lilla
Näs som dekal.

100NYNASHAMN.SE
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Saknar du värme, bad och bubbel?

Strålande sol, korallblåttvatten och gnistrande snö? Spendera våren på bästa sätt
i en amerikansk pool från San Juan eller ett spabad från Marquis.
Allt du bokar är naturligtvis av absolut högsta premiumkvalitet.
• Constant Clean plus

• Owner Protection Plan

R ÄNTE

F R IT T

• Microsilk
• Constant Clean
plussom tillval
• Owner Protection Plan
Effektiv rening.
• Microsilk som
tillval
Behagligt tryck.
Tysta bubblor.

I

Effektiv rening.
Behagligt tryck.
Tysta bubblor.
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PARTNER TILL

Pleasure now - and for a lifetime
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månadsoch administrativa avgiften 45 kronor. En återbetalningstid om totalt 36 månadsbetalningar på 2 823 kronor vid 100 000 kronor, ger totalt 102 223 kronor att betala.
betalningar på 2 823 kronor vid 100 000 kronor, ger totalt 102 223 kronor att betala.

Effektiv ränta är för närvarande 1,44% vid ett kreditbeloppBUTIK
på 100 000 kronor beräknat
på 36 månader
räntefri betalning (ränta 0%). Kampanjavgiften är 595 kronor
• POOLER
• POOLKEM
och administrativa avgiften 45 kronor. En återbetalningstid om totalt •36SPABAD
månadsbetalningar
på 2 823 kronor
vid 100 000 kronor, ger totalt 102 223 kronor att betala.

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

En hel del av Nynäs mackhistoria finns att se hos Mopedum - Svenska Nostalgimuseet i Nynäshamn. Även
Hembygdsgårdens museum har en del i sina samlingar.

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

VI ÄR GRANNAR MED XL BY

Öppet Mån-Fre 07.30-16.00

Kampanj på byxor
10% RABATT PÅ ALLA HANTVERKSBYXOR!

+
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KÖP ETT PAR OCH FÅ EN LUNCH PÅ KÖPET

FOTO: NOSTALGIBYN

KAMPANJEN GÄLLER UNDER MARS-APRIL

Hammarhagsvägen 12 • 08-520 200 60 • www.thebrandstudio.se
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Jacob som är drygt ett år skiner upp när pappa Patrik kommer
hem med storasyster Linnéa från förskolan. Jacqueline har
förberett en jäsdeg och efter lite bus börjar de baka bullar.

”Barnen
blir femte
generationen
på den här
platsen”

Två stora porslinshundar
kommer från min mormor.
De har följt mig hela mitt
liv och nu är de precis som
jag, tillbaka hemma, säger
Jacqueline.

Det råder ett hemtrevligt kreativt kaos på Ekeby.
Saker är på gång, planer smids, det provas, görs
om och flyttas runt. Barnen får ta plats, en rutchkana mitt i rummet fungerar även som koja och
ett helt skåp är fullt med kritor, färg, penslar och
pyssel.

100NYNASHAMN.SE
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TEXT INGMARIE WASS | FOTO CHARLOTTE FRIBERG

&

ARBETSLUST
LIVSGLÄDJE
EN SKÖN MIX AV KONST, DESIGN,
TRÄNING, BULLBAK OCH BARNSKRATT

Vi ska till Ekeby i Ösmo socken, fotografen och jag. Ekeby – namnet
klingar bekant och jag minns nu att majorskan i Selma Lagerlöfs
Gösta Berlings saga bodde på Ekeby gård. Fast det var ju Värmland.
Men Jacquelines adliga efternamn Tamm gör ändå att jag förväntar
mig en maffig herrgård. Så när det lilla röda tvåvåningshuset med
vita knutar och vildvuxen trädgård dyker upp bakom en vägkrök blir
jag förtjust överraskad. På trappen står Jacqueline Tamm Lundell
med lille Jacob på armen och vinkar välkomnande.

S

edan två år bor Jacqueline Tamm Lundell och
Patrik Lundell med sina två barn i det ärvda huset
Ekeby. Patrik är konstnär men jobbar också på
Svandammsskolan som socialpedagog. Jacqueline
är inredningsdesigner och driver eget, just nu mest
online. Från årsskiftet delar Jacqueline och Patrik
på föräldraledigheten.

– På den här platsen byggde min gammelmormor ett hus. Här har såväl mormor, mamma
som jag vuxit upp. Då var det ett typiskt sommarhus med kök, glasveranda, vardagsrum och
ett sovrum. Sedan dess har mamma byggt nytt.
Jacob och Linnea blir femte generationen här.
Jacqueline berättar att hennes pappa inte
bott här men att mamma och han alltid varit
vänner. Jag frågar om namnet Tamm.

skulle se hur andra barn hade det runt om i världen.
När Jacqueline var 15 år började hon på Sigtuna internatskola där
hon bodde i fyra år. Det var tradition i släkten och hon trivdes bra.
– Jag tror att min uppväxt gjort att jag känner mig bekväm med
alla slags människor och att vistas i olika miljöer.

”Jag fick följa med
mamma i jobbet
och se hur andra
barn hade det runt
om i världen”

– Det är från min mammas sida. Det finns en
hel del i släkten Tamm på adresser som Strandvägen och Lidingö.
Jag växte upp bland ängsblommor och lekte mycket i skogen som
liten men jag var lika hemmastadd i helt andra miljöer. Jul och
olika högtider firades ofta hos släktingarna.

Patrik är äldst av fyra syskon och uppvuxen på
Djurö i skärgårdskommunen Värmdö.
– Mamma och pappa har varit gifta i 36 år.
Pappa är murare och numera så murar mina
föräldrar ofta ihop, bland annat spisar.
Patrik berättar att han alltid tecknat och målat
men att han också var ganska identitetssökande i några år. Han jobbade mycket, tog
examen på Basis konstskola i Stockholm och
under 2011 arbetade han några månader på ett
callcenter i Marbella.

Sommaren därpå träffades Patrik och Jacqueline på Djurönäsets
sommarrestaurang Sjöboden. Det var en period då bägge jobbade i
restaurangbranschen. Jacqueline hade så när tackat nej eftersom
hon planerat att ha semester men istället mötte hon kärleken. Bara
två månader efter att Patrik och hon träffats hittade Jacqueline
en treårig masterutbildning till inredningsdesigner i Florens och
berättade om sina planer.

Jacquelines mamma Anette Tamm är fotograf och journalist.
– När jag var liten fick jag följa med på reportageresor utomlands. Det var inga solsemestrar, tvärtom ville mamma att jag
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”Äppelträden har
jag själv klättrat
i och promenaden
ner till vattnet är
densamma”
Jacqueline om sin
uppväxt på Ekeby.
– Jag är ju en inredningsdesigner så jag har alltid projekt
på gång och nya idéer i huvudet. Inredningen här är
designfavoriter blandat med föremål från loppisar eller
arvegods. Det stora matbordet hittade Patrik på Blocket
och stolarna är köpta från Vintagevrån i Ösmo. En hel del
här hemma är från Bingeting i Nynäshamn, som kökssoffan. Och så en del ärvda saker som träskåpet som alltid
stått på Ekeby, fast i det tidigare huset som jag växte upp i.

FOTO PRIVAT
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– Patrik sa direkt ”kör, jag följer med!”, så vi åkte ner i december
för att leta lägenhet och flyttade i januari. Jag gick på Florence
Design Academy mitt i centrala Florens.
Patrik studerade konst och måleri på Lorenzo de Medici och grafik
på IL Bisonte International School of Graphic Arts.
– På konstkurserna i Florens hamnade jag för första gången
bland likasinnade, det var fantastiskt.
Jacqueline valde att tillsammans med några kurskamrater studera
intensivt och klarade till slut utbildningen på två år i stället för tre.
Efter dessa intensiva och utvecklande år var det dags för bröllop
hemma i Sverige. Med sig i bagaget hade de Jacquelines masterdiplom, Patriks konstdiplom och elva konstutställningar. Paret
slog sig ner i Gustavsberg och Patrik skaffade ateljé i Chamottehuset i gamla porslinsfabriken.
Efter en praktikplats hos en stor designgrupp fick Jacqueline
anställning på en inredningsfirma där hon jobbade som inredningsstylist och butiksansvarig. När Linnéa föddes 2016 kände
Jacqueline att det var dags att satsa på något eget och i slutet av
mammaledigheten startade hon inredningsföretaget JTL Interior.

”Det är inte alla
män som skulle
flytta in med sin
svärmor”

– Mitt huvud är alltid fullt av idéer på nya projekt. Jag vill
tänka nytt och älskar att vara kreativ. Inredningsdesign ska spegla
vilka vi är och få oss att fungera bra och må bra.
Patrik har fortsatt att utveckla sin konst som rymmer figurer,
texter och symboler och ofta visar medkänsla för hemlösa eller
hyllar starka kvinnor.
– Det är osäkert att försörja en familj som konstnär så jag utbildade mig även till socialpedagog och tog examen som alkohol- och
drogterapeut, säger Patrik.

”Jacqueline fick mig att vilja
bli en bättre man”
Yrkesvalet var ingen slump. Vid sexton års ålder fastnade Patrik
för alkohol och med tiden blev han allt mer beroende.
– Jacqueline fick mig att vilja bli en bättre man och slippa
jakten på alkohol, jag lever idag sedan många år tillbaka som
nykter alkoholist.
När Jacqueline väntade deras andra barn Jacob bestämmer sig
mamma Anette för att överlåta Ekeby på sin dotter och flytta till
Jämtland.
– Mamma och jag flyttade hit när jag var sju år, innan var det
ett sommarhus till familjen. På grund av skicket rev hon det gamla
huset 2011 och byggde nytt. För mig känns det väldigt tryggt att
låta barnen växa upp här. Äppelträden har jag själv klättrat i och
promenaden ner till vattnet är densamma. Mammas dröm är att
Ekeby ska finnas kvar för framtida generationer. Och att vi skulle
få bo bra till en låg kostnad. Precis som hon en gång fick.
Inte heller den här gången tvekade Patrik att följa Jacqueline. När
den unga familjen först flyttade in bodde Anette fortfarande kvar.
– Det är inte alla män som skulle flytta in med sin svärmor,
men det gick bra, skrattar Jacqueline.
Patrik trivdes bra från start även om det tog lite tid att få ordning
på den nya tillvaron.
– Först var tanken att vi skulle bo här tillsammans och bygga
ett eget litet hus till mamma på tomten. De planerna pausades när
mamma bestämde sig för att flytta upp till Svenstavik där jag har
släkt på min pappas sida.

11
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”Allt är möjligt,
man får bara
jobba för det”

När Jacqueline
och Patrik tog över
Ekeby satte de direkt
igång med att inreda
färdigt övervåningen,
bygga fler rum,
sätta in takfönster
och en ny trappa. På
övervåningen finns
det nu även plats
för Patrik att måla i
ateljéhörnan.

Patrik jobbar som socialpedagog på Svandammsskolan.
– I arbetet med unga har jag otrolig nytta av mina erfarenheter och jag älskar verkligen mitt arbete där jag ingår i ett
elevhälsoteam samt i skolans trygghetsteam. Vi som bor här
i området umgås och hittar på roliga utomhusaktiviteter tillsammans, många av dem har barn. Att leva här har även fått
mig att vilja ta bättre hand om mig själv, säger Patrik.
Patrik började göra något fysiskt varje dag och tänkte lite mer
på vad han stoppade i sig.
– Jag slutade med socker och gick, joggade och sprang
allt efter förmåga en slinga på fyra kilometer. Nu är några
kollegor och jag med i Nynäshamns långdistansklubb och vi
springer ihop efter jobbet och i olika lopp.
Fyra kilometer har nu blivit två, tre mils
löpning varje vecka.
Heltidsjobb, två barn, träning och ett hus
– hur hinner han då med sitt konstnärskap?
– Allt är möjligt, man får bara jobba för
det. Just nu får jag måla när barnen har
somnat och det känns bra, säger Patrik.

”Fyra kilometer har
nu blivit två, tre mils
löpning varje vecka”

Jacqueline har tät kontakt med mamma Anette via videolänk. På senare tid har de haft ett gemensamt projekt.
– Mamma är också en kreativ själ och vi har arbetat fram
en kurs i storytelling och sociala medier för företag. Det har
varit ett jättekul mor-dotter-projekt och nu är vi redo att
lansera den.
Tre mycket sociala katter följde också med huset, de är nu
runt tjugo år gamla.
– Förr var jag rädd för katter, men med Jacqueline ingick
ju dessa gamla kattdamer så det var bara att vänja sig. Det
vore kul att skaffa hund framöver, jag är uppväxt med hund.
Men det får nog bli efter katterna, säger Patrik.
– I sommar ska vi skaffa höns! Här fanns alltid höns när
jag växte upp. Vi hade även en hund och två får men fåren
skippar vi nog, säger Jacqueline och skrattar.

100NYNASHAMN.SE
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Medan renoveringen var igång i
hela huset byggde de en altan med
hjälp av en släkting från Jämtland.
Patrik byggde ett utegym (till höger)
och Jacqueline fick ett efterlängtat
växthus.
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Påsk i Rökeriet

Sillar, Kallrökt & Gravad lax,
Varmrökt Sik, Röding & Regnbåge
Löjrom, Forellrom, Skagenröra, Laxröra, Västerbottenpaj,
Laxpudding, Paté, Räkcheesecake, Laxrullar
Ostar & Utölimpa
Förbeställ gärna dina varor till Påsk!
Senast Tisdag den 30/3 18:00

IGNIS

08 - 520 100 23

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
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3 - 5/

/
rik 29
Silltall

Förbeställda varor kan hämtas i Kökeriet
Ons- Tors 07:30-11:30, 15:30-19:00
Fredag 07:30-11:30

Nynäshamn
Nynäshamn

IGNIS
IGNIS

www.nynasrokeri.se

Begravningsbyråer
Begravningsbyråer

Varmt välkomna till Fiskehamnen i Nynäshamn
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av Sveriges
2B,2B,
08-673
8383
3838
Fredsgränd
08-673
Begravningsbytåers
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Välkommen till ett utﬂyktsmål för hela familjen

Vi har allt du behöver för vårens förberedelser!
Nu är ett stort urval på plats av bland annat
fröer, sticklingar och sättpotatis!

Vårens
nyheter:

a
Vår vegetarisk
a!
buffé är tillbak

Inredning för
hem & trädgård

Njut en stund i vårt

TRÄDGÅRDSCAFÉ

Sitt ner i vårt sköna växthus eller i den soliga
trädgården och välj vår populära vegetariska
buﬀé eller hemgjorda bakverk och tårtor.

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

Välkommen också till vår butik i Nynäshamns centrum
Nyhet! Håll utkik efter vårt återkommande erbjudande:
Centralgatan 6, Nynäshamn. Tel. 08-121 468 08

”VECKANS BLOMMA” TILL SUPERBRA PRIS!
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Mitt ute i skogen i vackra Sorunda bor
Jenny Andersen Salomonsson och här
har hon också sin verksamhet sedan
2014. Hittills har hon klarat att baka sina
biscottis, koka marmelader och fixa
catering från sitt hemmakök, men har
just flyttat över produktion och lager
till en bagarbod som maken Johan
Smålis Salomonsson byggt med Jenny
som hantlangare. Därmed tar hennes
företagsdröm en stort kliv framåt.
TEXT INGMARIE WASS

Bagarboden

I SORUNDASKOGEN

Få saker doftar så gott och tryggt som nybakade kakor. Jenny
Andersen Salomonssons familj har dock fått nog av den och
längtat efter att den nybyggda bagarstugan skulle invigas.

– Julmarknaden var hela december så då jag tvungen bestämma
mig. Jag sa upp mig, det var läskigt men också roligt. Tyvärr blev
marknaden inte vad jag tänkt mig försäljningsmässigt.

– Det händer att jag ursäktar mig och säger att jag inte har något
fikabröd hemma när jag får besök. Då tittar folk lite konstigt på mig.
”Ja, just det, jag har ju biscotti, vill ni ha det?”, skrattar Jenny.

Det gick inte bra för någon det året, alla sålde dåligt. Året innan
hade ett eventföretag gjort reklam och jippon. Nu hade Stockholm
stad tagit över och gjorde ingen reklam alls.

Tanken på att starta eget växte fram när Jenny arbetade som kock
på en förskola.

– Det hände att jag grät i bilen hem, för att jag sålt så dåligt och
för att jag var trött efter allt slit och oro över pengar.

– Min första idé var matlådor till stressade
småbarnsföräldrar, man skulle kunna prenumerera och få den samtidigt som man hämtade
barnen och bara ta hem och värma.
Det visade sig vara krångligt och krävde stora
investeringar som Jenny inte hade råd med.

”Det är inte farligt,
går det inte så går
det inte”

– Efter ett tag började det rulla in jobb. En del
säljer jag själv men med åren har jag fått återförsäljare över hela landet. Jag säljer mer i Kiruna
än här och i Stockholm. Min senaste återförsäljare är butiken Only
Local inne i Nynäshamn som säljer lokalproducerade varor.

– Då kom jag på att jag skulle kunna baka. Min man Johan
är snickare och egenföretagare och han pushade mig att våga
ta steget, ”det är inte farligt, går det inte så går det inte”. Så jag
startade Fru Jennys hantverk och skafferi.

– Jag har alltid varit anställd och fått lön. Nu skulle jag dra in
min egen lön. och dessutom betala fakturor och skatt, göra momsredovisning. Det var oroligt så när en förskola hörde av sig sa jag
ja till att jobba där tre dagar i veckan. Det är roligt att laga mat och
ger mig en grundtrygghet. Men för att hinna med företaget så får
jag arbeta alla dagar i veckan.

Till en början behöll Jenny kockjobbet och drev sitt företag på
fritiden. Hon gjorde hallonsylt och tre sorters biscotti som hon
sålde på olika marknader. Så fick hon en förfrågan att vara med
på julmarknaden i Kungsträdgården.

100NYNASHAMN.SE

Nu började Jenny gå runt till caféer, företag och
delikatessbutiker i Stockholm, och skicka ut
förfrågningar runt om i landet ”Hej, här är jag –
är ni intresserade?”.
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Att erbjuda produkter utan konstiga tillsatser är viktigt för Jenny.
Marmeladerna innehåller 70 procent bär eller frukt och pektinet
gör hon själv på ekologiskt apelsinskal.

Den som vill handla beställer och betalar via swish direkt till de
odlare, uppfödare och småföretagare som är med. Sedan hämtar
kunden allt hen beställt på ett visst ställe, nära där man bor.

– Jag vill ha kontroll på hela produktionskedjan. Råvarorna
tar jag i möjligaste mån från närområdet. När jag bakar kör jag
flera tusen biscotti på en dag och då går det åt cirka 300 ägg och
60 kilo mjöl. Äggen är från Sorunda och Österhaninge och mjölet
kommer från Warbro Kvarn i Flen. Resten av ingredienserna är
svenska utom vissa kryddor såklart.

Jenny har också varit engagerad i Sofias änglar som hör av sig för
att få luncher och fika när de spelar in program i närheten. Hittills
har Jenny sponsrat dem vid tre inspelningar.

Att utveckla nya smaker och produkter är en
rolig del av jobbet tycker Jenny. Smakerna på
biscotti blir allt fler och vissa är säsongsbetonade som saffransbiscotti till jul och semlebiscottin. Nya sorters sylt och marmelader men
även nyheter som lemoncurd, lavendelsocker
och gammeldags finskorpor har kommit till
under årens lopp.

– Det är givande och superroligt på alla sätt och vis, man
känner att man hjälper till med något, säger Jenny.

”Inga tillsatser och
lokala råvaror så
långt det går”

Om tio år hoppas Jenny ha expanderat och ha
en bagerilinje som gör biscotti och skorpor
samt en separat cateringlinje.
– Till det behövs fler armar och fler ugnar.
Då kan jag ta det lite lugnare och vara ledig
under helgerna.

Jenny är noga med att behålla det traditionella
hantverket, som exempel ska allt bakas och skäras för hand.
– Även om jag jobbar mycket mer som egenföretagare och det
är osäkert med inkomster så är det alldeles för roligt för att jag
skulle vilja gå tillbaka till att vara anställd igen, sammanfattar
Jenny läget.

– Till påsk brukar jag göra citron- & vallmobiscotti men också
kycklingbakelser som är mycket uppskattade. Jag erbjuder också
catering och det har blivit mer under 2020. Den biten hoppas jag
fortsätter att växa, det är kul att göra olika saker.
Sedan flera år är Jenny också engagerad i plattformen Local Food
Nodes och i flera Rekoringar som marknadsför sig på Facebook.
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Metervaran Äppellycka
från Tygmans för dig
som vill ta med
trädgården in.

Robotgräsklippare från Skog & Trädgård
hjälper dig att hålla gräsmattan nyklippt.

trädgårds-

drömmar

Ute har blivit det nya inne! Med våren kommer också en längtan
att få vistas mer i det fria och många av oss vill sätta spaden i
jorden för att odla drömmar och drömma om odling. Den egna
trädgården eller balkongen kan bli den lilla oas vi trånat så efter
under de långa vintermånaderna, inte minst i dessa tider. Oavsett
hur gröna fingrarna är eller vilken ambitionsnivå vi väljer att lägga
på våra odlingar och trädgårdsskötseln – nu är tid att njuta!
Vi har spanat in några tips till den egna täppan som du kan hitta
hos våra lokala handlare.

Med pallkragar från Granngården är det
möjligt för alla som vill att odla sina egna
grönsaker och kryddor!

Klassisk skottkärra som bland annat
finns hos XL Bygg i Nynäshamn.

Planteringsspade,
kultivator och fröer
av alla slag från
Nelson Garden
hittar du hos Ösmo
Plantshop.
Flätat fat från
400 Kvadrat.

100NYNASHAMN.SE
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Äntligen dags a� börja planera säsongens
Loungestol från
Jysk för att vila är
viktigt mellan trädgårdsbestyren.

För allas bästa - välkommen a� boka en �d i vår

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

NU ÄR DET LÄGE ATT
Vacker blomspruta
i grönt glas från
Grönväxtriket.

LAGA MOBILEN!

Boken Rätt ur jorden från Klackenbergs
Böcker & Papper passar alla som vill
odla grönsaker för husbehov.

save 25%
25% RABATT

PÅ ALLA REPARATIONER
HOS OSS TILL 30 APRIL

Gummistövlar från
Eurosko håller
fötterna torra
i trädgården.

NU TVÅ BUTIKER I NYNÄSHAMN!
CENTRALGATAN 9 OCH SJÖTELEGRAFEN
08-408 00 890 | info@anyphone.se | www.anyphone.se
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Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

MED VÅRA TJÄNSTER FÅR
DU HJÄLP HELA VÄGEN
Fastighetsbyrån kan erbjuda ett stort urval av tjänster och verktyg som hjälper dig som kund såväl före, under som
efter bostadsbytet. Genom god kundförståelse och noggrann lyhördhet utvecklar vi kontinuerligt nya tjänster för
att kunna skräddarsy vårt erbjudande utifrån kundernas behov och önskemål - hela vägen genom bostadsaffären.

NÅGRA EXEMPEL FRÅN VÅRT STORA UTBUD AV TJÄNSTER
Söka bostad

Sälja bostad

• Köpcoach för dig
som söker bostad.
Hjälp med att leta, hitta
och få goda råd kring
köp av ny bostad.

• Besiktning med
Dolda Fel-Försäkring
är en av marknadens
bästa paketlösningar
med överlåtelsebesiktning och försäkring
mot dolda fel.

• Vår slutprisprenumeration ger dig
som kund unik information om sålda bostäder
i ett speciﬁkt område.

• Vårt marknadsföringskoncept som
innebär att bostadsförsäljningen får
stor spridning, med
ﬂer spekulanter, ﬂer
budgivare och därmed
högsta möjliga pris.

• Bostadsbevakning
som hjälper våra
kunder att hitta sitt nya
boende.
• Lånelöfte och
ekonomisk rådgivning
via Swedbank och Fristående Sparbankerna.

Köpa bostad

I dessa speciella tider måste vi värna om varandra och visa hänsyn.
Vi anpassar vår verksamhet för att minska risker och oro, bland
annat med ﬂer digitala möten. Hör gärna av dig, så ska vi hjälpa
dig på bästa sätt. Vi ﬁnns alltid nära till hands!

• Kvalitetssäkrad budgivning som både förenklar
budgivningen och gör den transparent.

• Värdebevakaren ger dig som kund hos oss ett ständigt uppdaterat värde på bostaden, direkt i mobilen
eller via mejl, utifrån prisutvecklingen i området.

• Slutpris och slutprisprenumeration direkt i
mobilen eller via mejl, ger dig som kund information
om vad en speciﬁk bostad har sålts för.

Jasmine Ståhl
Franchisetagare

Krister Florin
Franchisetagare

• Sveriges största
kontorsnät. Tack vare
vårt stora spekulantregister och unika
matchningssystem kan
vi erbjuda våra säljare
maximalt antal presumtiva köpare.

Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer om
alla våra verktyg och tjänster inför fastighetsaﬀären!

Markus Martinsson

Fastighetsmäklare / Nyproduktion

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

Magnus Hällgren
Fastighetsmäklare

Camilla Martinsson

Säljkoordinator / Driftansvarig

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

Möt vår mäklare Erik Jonasson:

-JOBBET HAR BLIVIT MIN LIVSSTIL
När Erik hade jobbat som matros, snickare och svetsare så kände han att det var dags att prova på något nytt.
Under några semesterveckor gjorde han praktik på en mäklarbyrå och fick mersmak. Erik kände direkt att detta var ett
arbete för honom och påbörjade mäklarutbildningen via FEI. I början av 2018 blev han registrerad fastighetsmäklare.
- Jag började min karriär på en
mäklarbyrå i Haninge, berättar
Erik. Där kände jag ganska
snabbt längtan efter att få börja
arbeta i Nynäshamn, där jag
bor och är uppvuxen. I början
av 2019 började jag på Fastighetsbyrån i Nynäshamn och ﬁck
möjligheten att arbeta med ett
helt fantastiskt gäng! Här är vi
mer som en familj och har gjort
mycket tillsammans, allt från en
resa till Kroatien till att åka på
gemensam kickoﬀ i Globen.

- Förtroendet att få hjälpa
människor i deras kanske
allra största aﬀär i livet ser
jag som ett stort privilegium.
Genom mitt genuina engagemang och min lyhördhet är
förutsättningarna exemplariska för att kunna hjälpa dig att
tjäna så mycket som möjligt
på din bostad.
- Målsättningen är att alltid
överträﬀa mina kunders
förväntningar! Därför gör jag
ständigt mitt yttersta i varje
aﬀär, genom att erbjuda hög
tillgänglighet och riktigt bra
service.

- Att arbeta som mäklare är ett
extremt roligt och varierande
arbete som kräver mycket av
mig som individ. Trots allt hårt
arbete, sena kvällar och få
lediga dagar så känns det oftast
som att dagarna ﬂyger förbi med
allt som händer.

- Hoppas vi ses!

Så här säger några
kunder om Erik:
”Trots en försäljning som drog
ut på tiden i en svår marknad
fortsatte Erik oförtrutet att
arbeta vidare med energi,
lyhördhet och ständigt gott
humör tills aﬀären var i
hamn.”

- Ibland hjälper man en familj att
hitta sitt drömhus, vilket är en
helt fantastisk känsla! Sen ﬁnns
det också aﬀärer vid till exempel
skilsmässor eller dödsbon där
man blir väldigt känslomässigt
insatt. I slutändan är det alltid
värt mycket när man får tillbaka
av kundernas glädje.
- Nynäshamn är en underbar stad med alla sina naturområden.
Själv bor jag ute på Svärdsö och det är helt fantastiskt att leva
så nära både skog och hav, samtidigt som man har närhet till
stadskärnan.
- På fritiden hittar ni mig på gymmet, i padelhallen eller bara
hängandes hemma i mitt hus tillsammans med nära och kära.

Erik Jonasson
Fastighetsmäklare

Henrik Norberg Hamstad
Fastighetsmäklare

”Vi blev otroligt bra bemötta
och med en stor profession
tillgodosågs våra intressen
från början av försäljningen till
kontraktsskrivning med köparna. Under försäljningen av lägenheten lyckades även mäklaren med att förmedla vårt drömhus.
Tio av tio poäng! ”
”Erik är lätt att samarbeta med, har ett väldigt tålamod, snabb
kommunikation och är mycket lätt att tycka om. Lyhörd för vad
du tycker, du är ju expert på din egen bostad.”

Jenny Wiklund
Fastighetsmäklare

Elin Norin

Fastighetsmäklare

Doris

Vår kontorshund

TEXT NIKLAS MILBERG | FOTO: JOHAN GUSTAVSSON

Friluftsliv och lusten att skapa är drivkraften för Jacob von Matern.
Ensam driver han friluftsvarumärket Norra från sin studio i Nynäshamn, varifrån hans byxor, fleecetröjor och t-tröjor skickas till kunder
över hela Sverige och ut i världen. I vår lanserar han flera nyheter.

MED FRILUFTSLIV
SOM PASSION
OCH DRIVKRAFT
”Nynäshamn
och naturen
runt omkring
påverkar mig
mer och mer.
Vi stormtrivs
verkligen här”

M

in drivkraft är
passion. Jag brinner
mycket för det jag
tycker är kul, för
mina intressen. Har
man ett starkt driv
blir produkterna så
mycket bättre.

Det säger Jacob von Matern, industridesignern som växte upp på Oxnö och som
nu driver det egna friluftsvarumärket
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Norra från sin designstudio i Nynäshamn.
Här har byxan Ljung, t-tröjan Lupin och
fleccetröjan Vide skapats med kreativ
feedback från kunder och intressenter.
Och härifrån skickas plaggen direkt till
kunderna runt om i Sverige och världen,
utan mellanhänder.
För sitt arbete med Norra har Jacob utsetts
till Årets nybyggare 2019, och skulle ha
uppmärksammats för detta vid näringslivets stora galafest i Nynäshamn, som på
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grund av pandemin tvingades att ställa in.
Jacob utbildade sig till industridesigner
på Ikea-grundaren Ingvar Kamprads
designcentrum vid Lunds universitet. Efter
att ha tagit sin mastersexamen 2009 fick
han nästan direkt jobb som ryggsäcksdesigner på friluftsvarumärket Haglöfs. Där
blev han kvar, förkovrade sig, bröt upp
och flyttade tillbaka till Nynäshamn med
familjen. Det var 2016.

Hemma i Nynäshamn startade han
konsultverksamheten Norra Studios,
som på uppdrag formger ryggsäckar och
väskor åt varumärken som Helly Hansen,
Peak Performance, Profoto och den gamla
arbetsgivaren Haglöfs.
– Det är många företag som behöver
väskor. De har en produkt, som de behöver
en väska till, men har inte kompetensen
att ta fram den eftersom det inte är en
huvudprodukt för dem.
Bakom beslutet att starta eget fanns tanken
på att dra igång ett eget varumärke inom
friluftssektorn och det tog inte lång tid
innan Norra såg dagens ljus. För drygt två
år sedan släpptes den första produkten:
byxan Ljung.
– Jag har alltid haft en idé om att starta
ett eget varumärke, det har funnits med
mig från första början.
Men att en friluftsbyxa skulle bli Norras

heller denna process ledde till en färdig
produkt. Sedan inriktades intresset mot
byxor.

och av hög kvalitet och prisnivån ska
vara lägre än för jämförbara produkter på
marknaden.

– Det är en produkt som väldigt många
använder. Och det fanns en lucka på marknaden för friluftsbyxor i det här prisspannet. Lyckas man med att göra en tekniskt
ganska avancerad byxa är det lättare att
gå vidare till att göra en t-shirt, än att gå åt
andra hållet.

Var tillverkar ni kläderna?

Men för att ta fram en byxa, köpa material,
låta sy upp dem och bygga upp ett lager
behövs pengar. Det hade inte Jacob, men
genom gräsrotsfinansiering, så kallad
crowdfunding, fanns en möjlighet.
I detta projekt hade Jacob en partner och
de berättade om byxan och sina planer
i sociala medier och på plattformen
Kickstarter och lyckades därmed skapa
ett tillräckligt stort intresse. Förhandsbeställningarna trillade in och de fick ihop
kapital för att våga satsa.

– T-shirten, som ett exempel, är en
väldigt enkel produkt kan man tycka. Men
den har sitt ursprung i 19 olika länder!
Tyget stickas i Sverige, färgas in i Polen och
sedan sys t-shirten upp i Lettland. Tyget
består av merinoull och tencel, som är en
cellulosafiber. Ullen kommer från Sydafrika och Nya Zeeland. Tencelen kommer
från Baltikum, andra delar av Europa och
från USA. Träfibrerna hämtas från många
olika länder och tråden och etiketterna
kommer från Asien.
– Det kan tyckas som många länder,
men faktum är att ”made in” bara speglar
det land där slutprodukten har producerats. Alla ingående komponenter särredovisas sällan och dessa kan komma från
jordens alla hörn

Förklaringen till att
vi i dag konsumerar
så stora mängder
kläder är att de har
tappat det emotionella
värde de tidigare hade
för sina bärare, tror
Jacob von Matern.
”Men eftersom vi
bara säljer direkt till
konsument behöver
vi inte förhålla oss
till kollektions- och
säsongstänkandet.”

första produkt var inte en självklarhet.
Jacob började med att försöka skapa en ny
sorts snowboardbindning. Hur gör man
det? Jo, gör man som Jacob skaffar man
sig en egen fräs, lånar lite utrymme vid
föräldrarnas hus på Oxnö och ställer sig
att fräsa fram olika typer av bindningar i
aluminium. Han nådde inte i mål med sin
produkt. Den gången.
Efter det experimenterade han med att
formge underkläder i merinoull. Inte

Hur viktigt var det med crowdfunding?
– Helt avgörande! En av de stora utmaningarna är ju likviditeten. Att ha kapital
till produktion och lager och att få folk att
köpa plaggen innan de har producerats.
Filosofin bakom Norra vilar på fyra hörnstenar: Tillverkningsprocessen ska ske i
samarbete med kunden, formgivningen
ska var tidlös och därmed fri från trender,
produktion och material ska vara hållbara
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Det går bara att beställa Norras kläder direkt
från sajten. Med ett undantag. Byxorna går
även att köpa på Only Local i Nynäshamns
centrum. Ett sätt att nå de lokala kunderna.
Jacob sköter hela företaget själv, även paketering och utskick av beställda varor.
Går försäljning och affärsutveckling enligt
plan?
– Nja, det går lite för fort! Jag hinner inte
riktigt med. Det tar så lång tid att producera.

100NYNASHAMN.SE

”Sjukt roligt att kunna göra en sådan
produkt utan att vara en stor aktör”

Varorna tar slut innan jag hinner få fram
nya! Omsättningen har nästan fyrdubblats
mellan 2019 och 2020.
Trots det lanserar Norra några nyheter
till våren. En ny byxa har tagits fram, ett
par shorts och ett skärp släpps i april/
maj. Ett skärp i polyester kan ses som en
väldigt enkel produkt. Men Jacob berättar
ingående och nästan lyriskt om den nya
resurssnålare teknik som används för
att färga in skärpen. Infärgning är ett
av de mest resurskrävande momenten
i textilindustrin, eftersom det går åt så
mycket vatten. Genom så kallad ”solution
dye” färgar man själva polyesterflingorna
innan tråden tillverkas. Då behöver man
inte använda de stora mängder vatten som
krävs vid traditionella infärgningsmetoder.
– Det känns sjukt roligt att kunna göra
en sådan produkt utan att vara en stor aktör.

100NYNASHAMN.SE

I dag är Norra i första hand ett klädmärke,
kan det utvecklas till något mer?
– Det kan absolut utvecklas till något
mer. Norra är ett friluftsmärke! Det finns
idéer och tankar på att utveckla ryggsäckar
och andra produkter framöver.
Var finns era kunder?
– Egentligen i hela världen! Men
fortfarande är 99 procent svenska kunder,
utspridda över hela Sverige.
För ett tag sedan förekom Norras produkter på en internationell bloggsida och då
kom det ordrar från olika håll i Europa,
och till och med från USA och Kanada.
Friluftsintresset väcktes tidigt hos Jacob.
Han minns till exempel hur familjen en
gång åkte skridskor på isen från Oxnö
hela vägen in till Nynäshamn. I dag är han
allätare vad gäller natur- och friluftsleverne.
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– Jag vågsurfar och cyklar mycket
i skogen. Men framför allt är jag ute i
naturen med barnen och familjen. En favoritgrej är att laga mat på muurikkan, som
är som en jättestor wokpanna man ställer
direkt över en öppen eld.
Vad betyder Nynäshamn för dig?
– Mycket! Och mycket mer än vad jag
trodde innan vi flyttade tillbaka. Det känns
fortfarande som en oupptäckt pärla. Det
är helt otroligt vad vi har här, vår natur,
möjligheterna till aktiviteter och samtidigt
är vi nära en stor stad som Stockholm.
Är det resan med Norra som är målet för
verksamheten?
– Det skulle man kunna säga, det är
en bra sammanfattning. Och under resan
finns det många delmål. Första delmålet är
att kunna livnära sig på det och jobba med
Norra på heltid.

Välkommen in och
välj bland alla våra
tyger, färdigsydda
gardiner & solskydd.
Vi erbjuder bl a också:
• Uppsättning gardinstänger/skenor
• Solskydd, t ex lamell- & rullgardiner
• Gardinsömnad efter dina önskemål
• Gratis konsultation och mätning
• Även lampor, prylar & presenter

Äggstra s
koj för bar
o
nen
hela paske
n och lite t
ill!

Besök även vå
nya webbshop!r

äggjakt

tygmans.quickbu
tik.com

Din heminredningsbutik

Tygmans Textil & Inredning

Mån-fre kl 10-18 • Lördag kl 10-15
Sista söndagen varje månad 11-15
Vår butik finns på Centralgatan 6
nära kyrkan i Nynäshamns centrum
Tel. 08-520 109 30 • tygmans.se

i Nynäshamns

centrum
29 mars till 10 april
Allt är inte som vanligt men i påsk ska alla barn som vill få gå
på äggjakt och bli belönade med något gott.
Påskharen och påskkycklingen har satt upp ägg-affischer i många
av butikernas skyltfönster på stan. På varje ställe gömmer sig
en bokstav som tillsammans bildar ett ord. När du satt ihop
rätt ord får du hämta något gott hos Lek & Babyhörnan.
Vi har laddat med 500 godispåsar och alla barn som är upp
till 12 år får delta en gång var. Det är förstås bra att ha någon
vuxen med på äggjakten som pågår 29 mars till 10 april, så
långt godislagret räcker.

100% Nynäshamn är ett lokalt magasin som delas ut till
hushåll och företag i hela Nynäshamns kommun samt på
Muskö. Våra sommarnummer delas även ut till fritidshus.
Om utdelningen uteblir är vi tacksamma att 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.)

LÄS MER PÅ: NYNASHAMNSCENTRUM.SE

Magasinet finns att hämta på många platser i kommunen:
• Coop, Nynäshamns centrum och Spångbro/Sorunda
• Fastighetsbyrån, Fredsgatan 4A
• Ica Supermarket, Ösmo centrum
• Nynäshamns besökscenter, Gästhamnen
• Nynäshamns kommuns kontaktcenter, Stadshusplatsen 1
• Sjötelegrafens köpcentrum
• Willys, Nynäsvägen 19-21
• Ösmo Plantshop
• Ett flertal hotell, restauranger och caféer etc.
Senaste numret och tidigare utgåvor finns också att läsa
i digitalt format på www.100nynashamn.se
Vill du annonsera i 100% Nynäshamn?
Välkommen att kontakta oss på telefon 070-518 36 95.
Reservation för ändringar

Tipsa oss gärna via e-post till: info@100nynashamn.se
Vi erbjuder nu även möjligheten att prenumerera!
Är du bosatt utanför utdelningsområdet och vill läsa
papperstidningen? Eller ge bort den till någon som är det?

Hall utkik!
o

Priset för 8 nummer (helår) är 590 kr inkl moms.
Tidningen skickas med post till mottagarens adress
i samband med respektive utgivning. Gäller inom Sverige.

PÅ VÅR WEBB & I 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

Beställning kan göras till info@100nynashamn.se eller
genom att kontakta oss på tel. 070-518 36 95.
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På cykeltur
ikapp med
tidens gång

D

et är en tidig vårmorgon i ett nyvaket Nynäshamn när
vi låser upp den gnisslande dörren till cykelförrådet,
ljudet av porlande smältande snö och munter fågelsång
är oemotståndligt och cyklarna liksom bara står där glatt
och väntar.

Jag tänker precis barskt säga att jag cyklar först, men det är försent.
– Jag cyklar först, säger Anouk och så ger vi oss iväg.
Vi har packat ned lite gott i korgen och sagt att det ska få ta ett tag idag.
Nerför backen i full fart kommer vi snart fram till ett bygge jag var med
på häromåret.
Här blir jag en smula ivrig och utbrister flämtande att ”här har jag varit
med och grävt! Det var jättekul och intressant för…”
Hon himlar med ögonen.
– Vilken skräll, pappa. Verkligen jätteintressant. Här, alltså? Oj!
– Snart kommer det väl en pappavits, också. Ska du inte passa på och
dra den där fantastiska du sagt varje julafton så länge jag kan minnas att
det är skumt varenda gång du häller upp ett glas julmust?
Hon himlar med ögonen, och ler samtidigt.
– Och du pappa, har du funderat något mer på det du har lovat mig?
– Ja, jo…
– Att sluta snusa innan årsskiftet. Alltså förra årsskiftet…
Hur kunde det bli så här? hinner jag fundera när jag sitter där och
flämtar, för hon cyklar fort nu.
– Det är bra, pappa. Man tränar balans och det tycker jag är bra nu
när jag är i stallet också. Rätt skönt att ni föräldrar inte får följa med in
nu faktiskt, för då är det ju tyst på läktaren.
– Men är det inte lite fint att jag sitter i bilen i kylan utanför stallet
och väntar i alla fall?
– Jo, fint är det. Men du kan ju ta en promenad under tiden så gör du
lite nytta och håller värmen samtidigt.
Och så ler hon igen. Så där avväpnande klokt.
Man blir galen! Vad hände? Hon var ju nyfödd i förrgår!
Och jag är fortfarande jätteung!
Bestämmer mig för att ta kommandot där framme där järnvägsövergången en gång låg i i hamnen.
– Sväng vänster här framme. Vet du att här brukade vi lägga femkronor på rälsen och när tåget hade kört över slantarna så var de alldeles
platta sen! Jättehäftigt! Vi kunde busa, vi!
– Det var ju inte så smart för då kunde du ju inte handla sen.
Ridå.
– Kan vi bara stanna till och fika i Svandammssparken, Anouk?
Vi hoppar av cyklarna och sätter oss på en bänk och flämtar ett slag.
Solen är påfallande skön så jag häller upp varsin mugg choklad, sluter
ögonen och bestämmer mig för att bara vara knäpptyst en stund,
liksom samla ihop mig inför det som jag vet komma skall.
Dessutom har jag bestämt mig för att bli en bättre lyssnare och då finns
det fördelar med att knipa igen, hinner jag tänka innan hon spontant
utbrister glatt:
– Du har väl solskydd i nacken, pappa. Mamma säger att du blir
nästan lila för att du varit utomhus och jobbat hela livet.
– Äh, jag är så himla hård och härdad, du vet. Tål vad som helst,
har varit ute och slitit i stormar och ösregn, hagel och drivis sedan
urminnes tider. Ska nog mer till än ett litet stänk vårsol för att ta kål på
gubb… mig, menar jag!

Tusenkonstnären och livsnjutaren Niklas Liljehammar delar
med sig av sina betraktelser som krönikör i 100% Nynäshamn.

Foto: Scandinav Bildbyrå

– Smörj in dig! Fast du är fin ändå, pappa. För din ålder, alltså.
Drar mig till minnes om när valen Jonas kom på besök till Nynäshamn och visades upp ganska precis där vi sitter, det kan jag ju
berätta om men lyckas hejda mig i sista stund. Den historien skulle
inte landa väl i det här sällskapet.
De åkte alltså runt och visade upp en sedan länge avliden val på ett
lastbilsflak.
Man fick betala och stå där och titta ett tag. Lukten var så obeskrivligt hemsk så att jag minns den än idag.
Tar mig åt näsan av bara farten när telefonen plötsligt ringer.
Det är äldsta grabben.
– Vi ska träna idag, pappa! Du vet väl vad du ska träna idag, va?
Det är marklyft, knäböj och bänkpress som gäller för dig, ingen fara
vi kör med gubbvikter, syns där klockan tre, hej!

”Jag ringer om det kommer någon
tok på vägen så kan ju du åka dit
och sopa ihop resterna sen”

GÅ MED I EN
NY SMAKRIK
SAMVERKAN

Tittar uppgivet på min dotter. Frågar om hon kan tänka sig att
plugga lite latinska namn på träd kanske, när vi ändå sitter här?
Hon ler och lägger armen beskyddande om mig.
– Lind heter Tilia Cordata. Gran heter Picea Abies. Tall heter
Pinus Sylvestris. Nu ska vi hem pappa, vem hinner först?
Jag blir inte ett dugg kränkt.
Så vi cyklar hemåt över bron och så vidare uppför backen. Hon
pratar oavbrutet och jag cyklar där tyst och ser med viktig nostalgisk
min ut över stadens alla hörn och minns hur fantastiskt allt var här
förr i tiden. När jag var ung.

Projektet ”Hållbar utveckling Nynäshamn”
har som mål att öka lönsamheten i
företag med anknytning till de gröna
näringarna, livsmedelsförädling, handel
och besöksnäring.

Eller nej, fasen! Jag cyklar där och har allt fokus på framtiden menar
jag, allt är bättre nu, självklart!
Ställer in cyklarna och får en gosig bamsekram.
– Tack, pappa, det var jättemysigt! Nu skall jag träffa Amanda,
vi hörs sen!
– Vill du att jag går med dig dit?

Syftet är att lokala smaker, produkter och tjänster ska
nå fler. Det kan vi möjliggöra genom att tillsammans
skapa förutsättningar för starkare företag och handel i
ett lokalt hållbart kretslopp.

– Varför det?´
– Man vet aldrig, kanske kommer någon tok på vägen?
– Du vet vad som gäller, jag ringer om det kommer någon tok på
vägen så kan ju du åka dit och sopa ihop resterna sen, hej.

Medverkande företag erbjuds:

Står senare vid diskbänken, djupt försjunken i tankar om det förflutna, packar tyst upp fikakorgen och rycker förskräckt till när min
ytterst sällan skådade mellangrabb oväntat dundrar ut från sitt rum.

• Kostnadsfri analys med en plan för hållbarhetsarbete och framtida kompetensbehov.
• Kostnadsfri kompetensutveckling
utifrån företagens specifika behov.

– Du, tänkte koppla in TV och synka den med PC:n, Tivo och
Xboxet… Eller jag tror att han säger nåt sånt i alla fall och sedan
nämns en massa konstiga ord i en lång rad som jag ärligt talat aldrig
hört. Han är tonåring, om någon undrar.

• En digital plattform för samverkan,
kommunikation och ökad lokal handel.
• En modell för hållbar upphandling av
lokala varor till de kommunala köken.

– Jag gör det själv, finns läsk? Och så är han puts väck igen.
Förhoppningsvis dyker han upp igen någon gång under veckan.
Äsch, jag åker och tränar i stället som jag blev tillsagd.

Läs mer och anmäl ditt intresse på
www.nynashamn.se/hun
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1 000 studerande på

CAMPUS
Nynäshamn i år

Campus Nynäshamn växer så att det knakar
i det gamla sjukhuset mitt i centrum. Och nya
utbildningar har presenterats i rask takt.
De hade 650 studerande i början av 2019,
idag har de drygt 900 och kommer att
passera 1 000 studerande i år.
TEXT NIKLAS MILBERG

I

Hon insåg att det fanns en outnyttjad potential här. En av de första
åtgärderna var att ta fram ett nytt namn på lärcentrumet och i
januari 2020 bytte NKC namn till Campus Nynäshamn.

början av året kom beskedet att Campus Nynäshamn startar
tre nya yrkeshögskoleutbildningar (YH) till hösten. Då kan
Nynäshamnsbor här på hemmaplan studera till trädgårdsmästare, marintekniker eller automationstekniker.

– Vi har ett uppdrag att bredda utbildningsutbudet och därför
var det så viktigt att vi bytte namn. Med ordet campus i namnet
förstår man att det är utbildning vi jobbar med när vi kommunicerar med framtida studerande, med företag och med högskolor och
universitet.

En YH-utbildning till solenergitekniker finns sedan tidigare och
den har också intagning till hösten. En annan etablerad utbildning
är den till bryggeritekniker, som nästa gång erbjuds i januari 2022.
Campus Nynäshamns rektor Anneli Sahlin är
lyrisk över det utökade utbudet på lärcentrumet
och för att verksamheten har vuxit så snabbt.
– Det är helt fantastiskt! Det har gått med
rasande fart. På drygt två år har vi vuxit från 33
till 50 anställda. Vi var cirka 650 studerande i
början av 2019, i dag har vi drygt 900 studerande
och vi kommer att passera 1 000 studerande i år.

Vid sidan av det gymnasiala utbildningsutbudet har YH-utbildningarna tagit plats och vuxit.
Bryggeriteknikerutbildningen finns som sagt
kvar och förra hösten drog den nya utbildningen till solenergitekniker igång. I januari
beslutade Myndigheten för yrkeshögskolan
att bevilja tre nya YH-utbildningar på Campus
Nynäshamn: marintekniker, trädgårdsmästare
och automationstekniker. Glädjen stod högt i tak på campus,
berättar Anneli Sahlin.

”Det här känner
jag mig lite extra
stolt över!”

Anneli Sahlin tillträdde som rektor för lärcentrumet i Nynäshamn, som då hette NKC – Nynäshamns Kompetenscentrum – för
drygt två år sedan. Grunderna för ett ”campus” med ett brett utbud
av utbildningar för vuxna och kompetenshöjande utbildning
fanns då redan på plats, berättar Anneli, som gymnasiekurser,
gymnasiala yrkesutbildningar och SFI, svenska för invandrare.
En YH-utbildning för bryggeritekniker fanns också.
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– Vi firade att vi fick tre av våra sex inskickade ansökningar
beviljade! Det är ett kvitto på att vi har ett riktigt starkt team med
duktiga medarbetare som drivs av utveckling.
I genomsnitt beviljas bara cirka 20 procent av ansökningarna för
att få starta YH-utbildningar, berättar Anneli Sahlin. Att det har
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Anneli Sahlin är rektor för Campus Nynäshamn. Hon bytte själv bransch efter att ha studerat till lärare på ett lokalt lärcentrum.

Anneli vet vad hon talar om. I början av 90-talet jobbade hon
med konstruktionsritningar inom pappers- och massaindustrin.
Hon bodde ”i skogen” utanför Bollnäs i Hälsingland, med djur
på gården och två små barn. Men så slog krisen till i början av
90-talet. Många förlorade jobbet i Annelis bransch och hon blev
själv uppsagd.

gått så bra för Campus Nynäshamn beror på den samlade erfarenheten av utbildning på alla nivåer hos personalen på campus, tror
Anneli Sahlin.
Campus Nynäshamn satsar också på högskolestudier. Till hösten
erbjuds en grundskollärarutbildning i samarbete med Karlstads
universitet och i januari nästa år förlägger samma universitet en
förskollärarutbildning till lärcentret.
– Det här känner jag mig lite extra stolt
över! Det saknas 45 000 behöriga lärare i
Sverige och det finns också ett stort behov
av legitimerade lärare i vår egen kommun,
berättar Anneli Sahlin.

– Då fick jag höra att det skulle bli brist på lärare. Det borde jag
utbilda mig till, fick jag som råd.

”Det är den bästa
investeringen man kan
göra i sig själv”

– Nu ges det möjlighet för Nynäshamnsbor att studera till lärare på hemmaplan.
Det är själva vitsen med ett lärcentrum! Att erbjuda närhet till
studier och att kunna plugga på hemmaplan, det sänker tröskeln
för fler till att börja studera.

Det visade sig att hon kunde gå lärarutbildningen vid Umeå universitet på det
lokala lärcentrumet i Bollnäs.
– Jag hade aldrig flyttat till Umeå
för att studera och jag hade inte kunnat
pendla. För mig var det den bästa tiden i
mitt liv.

Trots distansundervisning och studiekamrater utspridda på olika
håll var känslan av campusmiljö stark, beskriver Anneli. Kontakten med studiekamraterna var lätt att upprätthålla. År 2012 var
hon tillbaka på sitt gamla lärcentrum i Bollnäs, då som rektor!

Det kan finnas många faktorer i livet som gör att man inte kan
resa för att studera på ett universitet eller högskola, förklarar
Anneli. Arbetsgivare på orter med lärcentra får också lättare att
rekrytera när det finns utbildad arbetskraft i närområdet.

– Jag skulle vilja ge rådet till alla som funderar på att börja
plugga att göra det, det är den bästa investeringen man kan göra i
sig själv. Jag har själv upplevt det.
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– Utan utbildning riskerar man att bli exkluderad från samhället.
Om man exempelvis inte har en avslutad gymnasieutbildning så
visar all statistik att man lätt hamnar utanför arbetsmarknaden.
Har ni nya utbildningar på gång?
– Vi har förstås idéer och planerar nya YHutbildningar, men dem kan jag inte berätta något
om nu. Vi är ju extremt konkurrensutsatta.
Men man kommer att skicka in ansökningar
gällande nya YH-utbildningar under våren, så
mycket är bestämt.

”Nästa steg är
att vi lockar till
oss forskning”

– Och vi jobbar med att uppvakta högskolor
och universitet för att kunna bredda utbudet av
högskoleutbildningar. Vi tittar också på hur vi ska kunna bredda
utbudet av gymnasiala yrkesutbildningar.

Till hösten kan man studera
till lärare på Campus
Nynäshamn. Men redan nu
gör Nynäshamnsbor som
läser till lärare sin praktik
på lärcentrumet och de
skulle utan tvekan plugga på
hemmaplan om valet hade
funnits tidigare.
100NYNASHAMN.SE

– Målet och vårt uppdrag på lång sikt är
att att höja utbildningsnivån i kommunen.
Det bidrar med så många mervärden för såväl
enskilda kommuninvånare, som för företag
och kommunen överlag.

Campus Nynäshamn driver projektet ”Växtkraft Södertörn” som samverkar med de andra Södertörnskommunerna. Det handlar om att ta fram fortbildningar som kan hjälpa
både verksamheter och anställda att ställa om eller hitta nya vägar
till utveckling.

När Campus Nynäshamn planerar nya utbildningar utgår man

”Världens
bästa jobb”

från kompetensbehovet på den lokala arbetsmarknaden. Men
man blickar förstås också bortom kommungränsen för att se hur
kompetensbehovet ser ut i resten av regionen och i riket. Nu tittar
man särskilt på behovet av utbildningar inom pandemidrabbade
branscher, som detaljhandeln, besöksnäringen
och de kulturella och kreativa näringarna.

Kim Strömberg pluggar till gymnasielärare
på Stockholms universitet och gjorde sin
sista VFU – verksamhetsförlagd utbildning – på Campus Nynäshamn. Han har
dessutom fått jobb på lärcentrumet, så nu
”jobbar han halvtid och pluggar heltid”, som
han uttrycker det.
Fredrik Wahlström läser till gymnasielärare
på Karlstads universitet, som till hösten
startar en grundskollärarutbildning i samarbete med Campus Nynäshamn. Han gör
också sin avslutande praktikperiod, VFU, på
Campus Nynäshamn.
Som Nynäshamnsbor skulle de utan tvekan
ha valt att studera på hemmaplan, om den
möjligheten hade funnits. Nu blickar de
framåt mot examen till sommaren och att
efter det få arbeta i hemmakommunen eller

28

närområdet. Kim har som sagt redan jobb
som lärare på Campus Nynäshamn. Hans
ämnen är engelska och matematik. Fredrik
har satsat på svenska och religion och båda
är nöjda med både yrkesvalet och lärarutbildningen.
– Det är ett bra val om man gillar att lära
ut, säger Fredrik.
– Och funderar man på att studera till
lärare, försök att hitta ämnen som du verkligen brinner för. I mitt fall är det svenska.
Kim håller med men påpekar att det är en
ganska lång utbildning.
– Det ska man vara beredd på!
Båda har haft Magnus Hägglund Bjerner
som handledare på Campus Nynäshamn.
Magnus är själv gymnasielärare i svenska

UTBILDNINGAR PÅ CAMPUS NYNÄSHAMN
Hur stort kan Campus Nynäshamn bli?
– När det gäller kompetenstillväxt finns det ingen gräns!
Låter man efterfrågan styra så är det den som är gränsen.
Min dröm är att Campus Nynäshamn ska kunna attrahera
studerande från lite längre avstånd, att vi kommer att ha ett
så intressant utbud att man gärna sätter sig på pendeln från
Stockholm för att man vill studera hos oss i Nynäshamn.
– Nästa steg är att vi lockar till oss forskning!
Hur går det för era YH-studerande när de kommer ut på
arbetsmarknaden?
– Det går väldigt bra för dem! I mycket hög grad har
de jobb efter genomförd utbildning. Ett fåtal kanske har
ett arbete inom någon annan bransch, men de allra flesta
jobbar inom det område de är utbildade för.

Studie- och yrkesvägledningen på Campus Nynäshamn kan hjälpa till
om man funderar på att plugga. Ansökan till höstens YH-utbildningar
kan göras nu och fram till 16 maj.

Marintekniker
Specialist inom marinteknik och båtars serviceunderhåll. Man får färdigheter inom installation och marin-el och att självständigt kunna underhålla, felsöka, diagnostisera och reparera marina framdrivningssystem.

Trädgårdsmästare
Leder, planerar och utvecklar trädgårdar, parkmiljöer och gröna ytor
med fokus på funktion, hållbarhet och estetik. Du kan arbeta i parker,
trädgårdar, kyrkogårdar, bostadsgårdar, gröna gatu- och vägområden,
plantskolor, växthus, med mera.

Automationstekniker
Automationstekniker har specialiserade kunskaper inom automation,
kvalitetssystem, arbetsmiljö, styrning, materiallära, ekonomi och
arbetsledning. Men också förståelse för underhållsorganisationens
och kommunikationens roll.

Solenergitekniker
Utbildningen ger dig kompetens att självständigt ta dig an olika delar av
processen med att etablera solenergianläggningar. Till exempel projektledning och rådgivning till kunder, lagstiftning och lönsamhetsberäkningar, samt konkret installation och underhåll.

Bryggeritekniker (Nästa start i januari 2022)
Du hanterar, blandar och bereder råvaror på ett säkert och korrekt sätt.
Du har kunskap om ölbryggeriprocessen och känner till lagstiftning
kring livsmedelshantering. Du har kunskap om tillverkningsutrustning
och kompetens inom mikrobiologi, HACCP och företagsekonomi.
Campus Nynäshamn erbjuder också gymnasiala yrkesutbildningar inom vård och omsorg, restaurang- och
frisörbranschen. Här kan man studera i lite långsammare takt och
kombinera studierna med språkstudier och yrkessvenska.

Högskoleutbildning till grundskollärare och förskollärare
erbjuds från i höst och nästa vår i samarbete med Karlstads universitet.

och engelska och han rekommenderar andra lärare att ta sig an att
handleda ”VFU:are”:
– Det är jättespännande att vara handledare, man utmanas! Här
kommer det unga driftiga studerande, som har teorin i färskt minne
och är beredda att testa den. Jag får möjlighet att kolla om det har
börjat att ”växa mossa” på mig eller om mina idéer fortfarande
håller. Och det är ju jättebra!
FOTO: ANNA MOORE

Till hösten börjar ett antal nynäshamnare att studera till lärare
på Campus Nynäshamn. De kommer i stor utsträckning att söka
praktik på kommunens skolor.
– Ett önskescenario är att skolorna välkomnar praktikanter med
öppen famn och säger; ”Hej och välkommen! Du kommer att få en helt
fantastisk praktikperiod här hos oss! Klart att vi ska ta hand om dig!”
Så att söka lärarutbildningen är en bra idé?
– Absolut! Läraryrket är en fantastisk kombination av kreativt,
socialt och akademiskt arbete. Jag tycker att det är världens bästa jobb,
säger Magnus.

Kim Strömberg och Fredrik Wahlström, två Nynäshamnsbor som studerar till lärare och som båda har gjort sin avslutande praktik på Campus
Nynäshamn.
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Det finns de som påstår att påskharen kommer från Tyskland, men
av det hörs inget när vi träffar
Nynäshamns egen version av det
lurviga mjukisdjuret som visar sig
bo i Sorunda. Kompisen är ett
fjäderfä som är gult och nästan
lika lurvigt, nämligen påskkycklingen. Tillsammans brukar de två
dyka upp i stadens centrum lagom
till påskfirandet för att busa med
alla barn som vill träffa dem, och
förstås också för att gömma sina
påskägg på en massa konstiga
ställen som barnen får leta upp.

Påskharen
& påskkycklingen

GLAD
PÅSK!

KOMPISARNA SOM FIXAR ÄGGJAKTEN

riktigt som den skulle, för kycklingen fick en liten stöt i baken när
vi kopplade in den och var inte sig själv på flera dagar.

Det har blivit en tradition att både påskharen och påskkycklingen firar några timmar av påskaftonen i Nynäshamns centrum.
Inbjudna av Nynäshamns Stadskärneförening tar de sig tid att
skoja med alla barn som kommer till stan, där den stora äggjakten
blivit en given succé sedan många år tillbaka. Flera hundra barn
i olika åldrar brukar delta i leken och får gå hem med
blandade godsaker.
I fjol fick äggjakten tyvärr ställas in med kort varsel på
grund av den uppkomna situationen med pandemin,
men i år kommer den tillbaka igen – om än i anpassad
form – lagom till påsken.
100% Nynäshamn fick den stora äran att träffa både
påskharen och påskkycklingen lite i förväg. De hade
förstås fullt upp med förberedelserna inför årets
firande, men tog sig ändå tid för att prata med oss en
stund på coronasäkert avstånd.

Påskkycklingen kluckar instämmande åt minnet.
Hur firade ni förra påsken, när det inte gick att vara i centrum?

”Vi vill
busa med
alla barn
igen”

Påskkycklingen kluckar lite hemlighetsfullt.
Hur kommer det sig att en hare och en kyckling är
kompisar och firar påsk tillsammans?

Vad har ni gjort sedan senast ni var i Nynäshamn?

Påskharen: Vi gick i påskskolan tillsammans och har varit
kompisar sedan dess. Där fick man lära sig allt om påsken, att den
firas till minne av Jesus, hans uppståndelse och allt det där. Sedan
fick vi speciallektioner i hur man bäst busar med barnen, fast vi
var ganska busiga själva redan innan tyckte vår magister så vi fick
högsta betyg i ämnet.

Påskharen: Först var vi förstås väldigt ledsna för att vi inte fick
komma till Nynäshamn som vanligt förra påsken, men efter att
ha haft lite långtråkigt tog vi semester och sedan firade vi jul
tillsammans. Kycklingen klädde ut sig till jultomte, det var en
rolig syn! Och så bytte vi julklappar förstås. Jag fick en ny halsduk
som var hemmastickad och gav en äggkläckningsmaskin som jag
byggt alldeles själv till påskkycklingen. Den fungerade visst inte
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Påskharen: Jag gömde förstås ägg i trädgården här hemma
i Sorunda, men det var inte lika roligt när det bara var
kycklingen som kunde leta. Jag visste ju redan var
de låg, men ett hade jag glömt bort som jag hittade
bakom utedasset på Annandagen. Som tur var
kunde ju inte påskkycklingen äta upp allt godis
själv och delade med sig lite till mig. Men jag tror
att det fortfarande finns godis kvar i hönshuset
från i fjol.

Påskkycklingen kluckar stolt.

30

NU VÄXER VI

Vi har hört ryktas om att ni båda är sugna på att köra en
äggjakt i Nynäshamn i år igen. Stämmer det?
Påskharen: Ja, vi vill gärna busa lite med alla barn igen. Vi har ju
haft tid att fundera på hur vi kan göra det på ett säkert sätt, nu när
alla pratar om att korna blivit så farliga. Här hemma i Sorunda
är korna jättesnälla, men det kanske är olika. Bäst att vara på den
säkra sidan i alla fall.

OCH GÖR DET GRÖNARE I
NYNÄSHAMNS CENTRUM

Påskkycklingen kluckar instämmande och skakar på huvudet åt
eländet med de stackars korna.
Nu är det ju inte kor som är problemet, utan corona och covid…
Påskharen: Har korna börjat råna nu också? Både folk och fä? Ja, jag
säger då det – mycket ska man få höra i sina stora öron innan dom
trillar av. Här hemma i Sorunda brukar kossorna bara råma med
jämna mellanrum.
Påskkycklingen försöker sig på ett råmande men det blir bara ett
konstigt kluckläte.
Vi lämnar det där med coronaviruset. Kommer man att kunna
möta er ute på stan som vanligt?
Påskharen: Vi skulle förstås vilja det, men vågar oss inte dit ifall de
galna korna skulle dyka upp mitt på ljusa dagen. Sa du, ko-ruset
förresten? Det brukar vi ha hemma på gården när de ska släppas
på vårbete och blir som tokiga av lycka och skuttar runt. Då får
man hålla sig undan en stund.

Från 1 april flyttar vår växtbutik in i nya och större
lokaler på Fredsgatan 9 i Nynäshamns centrum.
Här hittar du nu ett spännande och
varierat sortiment med något för alla smaker.
Som tidigare kan du handla i butiken eller online.

Påskkycklingen kluckar instämmande och ryser åt tanken av
skuttande kor.

VI HAR ÖPPET HELA PÅSKEN!

Så hur ser planerna ut inför årets äggjakt?
Påskharen: Vi kom på att vi kan gömma äggen på affischer som
vi tänker sätta upp i skyltfönstren hos olika butiker på stan och
då kan barnen leta efter dem istället. Alla barn som är upp till 12
år får vara med, men det är förstås bra att ha någon vuxen med
sig. Affischerna kommer att sitta uppe i butikernas skyltfönster
mellan den 29 mars och fram till 10 april. Vid varje ägg står en
bokstav, och när barnen hittat bokstäverna ska de bilda ett ord
som är lösenordet för att hämta något gott från oss hos Lek & Babyhörnan. Om det låter svårt har dom sagt att det går att läsa om
hur tävlingen går till på Stadskärneföreningens hemsida,
www.nynashamnscentrum.se.
Påskkycklingen kluckar och loggar in på sin dator för att kolla.

KLIPP UT & TA MED!

Men ni fixar att gömma äggen ändå, lite i hemlighet kan man
kanske säga?

JUDANDE

30% RABATT

PREMIÄRERB

Påskharen: Ja, vi smyger dit på natten istället så att vi kan sätta upp
affischerna i lugn och ro. Lite mörkt och läskigt kanske, men det
ska bli riktigt spännande och går nog bra.

PÅ EN VALFRI KRUKVÄXT

Påskkycklingen kluckar instämmande och hämtar en ficklampa.
Så ni tror att det ska bli en riktig påsk i Nynäshamn i år igen,
trots allt?
Påskharen: Ja, nu får inte dom här sura korna förstöra påsken en
gång till. Det ska bli en riktig påsk med mycket godis och allt
som hör till, men vi får fira den lite annorlunda bara tills dom har
lugnat sig. Som vi har väntat att få ställa till med lite nya hyss så
att barnen får något roligt att se fram emot.

NAMN ....................................................................
Gäller ett köp/hushåll med kupong i butiken t o m 17/4 2021
men inte på egenodlade växter eller redan nedsatta priser.

GRÖNVÄXTRIKET

Påskkycklingen kluckar fram en ”glad påsk” och flaxar med
vingarna av förtjusning så att fjädrarna yr.
Vilken tur att i alla fall vi fick chansen att träffa er, så att vi kan
berätta för alla barn om det som ska hända här i tidningen. Tack
för pratstunden och lycka till med årets äggjakt!

FREDSGATAN 9, NYNÄSHAMN | TEL. 08-551 08 443
GRONVAXTRIKET.SE |
gronvaxtriket
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ÅRETS BÅTKLUBB

						FINNS
I NYNÄSHAMN!
”Nynäshamns Segelsällskap är
ett föredöme inom båtlivet med
sin mycket omfattande verksamhet. Ungdomsverksamhet,
miljöarbete, integration och
framtidsfrågor står i centrum
på ett förtroendefullt sätt.”
Juryns motivering till NSS utmärkelse
som ”Årets båtklubb 2020”

Nyligen avslöjade Svenska Båtunionens
tidning Båtliv vinnaren av utmärkelsen
”Årets båtklubb 2020”, och denna gång
gick det ärofyllda priset till Nynäshamns
Segelsällskap.
100% Nynäshamn fick en pratstund med
Jerry Larsson som är ordförande i NSS.
Grattis till utmärkelsen!
– Tack, vi är förstås stolta över att ha fått
priset och inte minst för den fina motiveringen. Tyvärr har vi inte kunnat fira det
tillsammans ännu eftersom alla våra möten
är digitala i nuläget.
Vad innebär priset för er?
– Det är en fin bekräftelse på vårt
gemensamma arbete och dessutom väcker
det uppmärksamhet bland hela landets
båtintresserade. Priset innebär också att vi
som förening får ta emot båtprylar för
125 000 kronor. Vi har inte riktigt bestämt
vad vi ska göra med dem ännu, men på
något sätt vill vi att det kommer våra medlemmar och ungdomsverksamheten till del.
Hur ser föreningens planer ut inför
sommaren?
– Förra året fick vi ju skjuta fram några
tävlingar, så vi planerar att arrangera två
SM-seglingar och en Europacup i sommar.
Dessutom utgår långdistanstävlingen för

F-18 katamaraner från Nynäshamn och seglar vidare mellan öarna i skärgården. Och så
ska vi förstås köra vår lägerverksamhet för
ungdomar under fyra veckor i sommar som
vanligt igen, med både kanot och segling på
programmet.
Och satsningen framåt?
– Just nu jobbar vi aktivt med att
iordningställa tomtmarken som NSS köpt
intill klubbhuset på Ringvägen. Där ska
det bli nya båtuppställningsplatser och de
befintliga byggnaderna vill vi använda för
ungdomsverksamheten. Vi tänker oss också
att vi ska kunna bjuda in andra klubbar
som vill arrangera tävlingar och förlägga
olika aktiviteter hos oss. Själva kan vi som
förening klara av att arrangera en eller ett
par egna tävlingar per år, men vi vill att det
ska vara aktivitet i Nynäshamn under hela
båtsäsongen.
Du har sagt att du vill se Nynäshamn som
Ostkustens Seglarcentrum. Är vi på väg
dit nu?
– Jag har jobbat länge för det. Just nu är
första målet att bli en regional mötesplats
för ungdomar som vill segla. Tänk om vi
även kunde få till ett samarbete för att starta
ett seglargymnasium i Nynäshamn. Vi har
de bästa förutsättningarna för att bli hela
Ostkustens Seglarcentrum och marknadsföra oss som det, avslutar Jerry.

Boksläpp i flera format
På isen utanför Nynäshamn snubblar en pojke på en fastfrusen
låda. Kriminalkommissarie Sten Strand, som också är ute på en
skridskotur, hjälper till att hacka loss och öppna lådan. Den visar sig
innehålla en avsevärd mängd pengar. Inom kort får Sten även ett
flertal dödsfall på sitt bord. Hör de ihop med den upphittade lådan?
Det blir början på en spännande vår för Sten Strand och hans team.
Så sammanfattas upptakten till spänningsromanen med kriminalkommissarie Sten Strand i huvudrollen, ”Döden i Nynäshamn III”.
Boken, som kom ut i slutet av förra året, är en fristående fortsättning på ”I vattenbrynet” och ”Dödligt bedrägeri” och den avslutande delen i trilogin av ”mysdeckare” från Nynäshamnsförfattaren
Anders B.O. Jonsson. Handlingen utspelar sig i Stockholms södra
skärgård med Nynäshamn som utgångspunkt och med utstickare
till Stora Vika, Torö, Handen och Stockholm.
– ”Döden i Nynäshamn III” är trots titeln mer att betrakta
som en feelgood-deckare än en hårdkokt thriller. Jag vill helst roa
läsarna och med många lokala inslag slå ett slag för den vackra
kommunen vi bor i, säger Anders.
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Samtidigt har den produktive
författaren släppt ytterligare en
bok, denna gång i en genre som
beskrivs vara en blandning av
feelgood och humor, med titeln
”Ingenjören som fick nog och
drog”. Den tar avstamp i vad som
händer när ingenjören Sigge ledsnar efter
att företagsledningen på GI AB implementerat
ett gränslöst kontorslandskap utan fasta arbetsplatser.
Han upptäcker att allt inte står rätt till på firman och dras
in i en härva som riskerar att sluta i förskräckelse. En dråplig och
fantasifull berättelse om en helt vanlig ingenjör som strax före sin
pensionering hamnar i en verklighet som många kan relatera till.
Författaren har bland annat hämtat inspiration från sitt tidigare
yrkesliv i företag som ABB och Ericsson, men kryddar den påhittade
historien med många egna fantasier.
Samtliga titlarna av Anders B.O. Jonsson finns nu utgivna både i
pocketformat och som ljudböcker.
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och industrier. En av godsets ägare, Hjalmar Sjögren, var djupt involverad i projekten att dra järnvägen hit och att anlägga hamnen.

Ön Trehörningen i södra Nynäshamn och Nynäs gård strax norr
om tätorten är två platser med lång historia. Och båda är nära
förknippade med staden Nynäshamns födelse.
För dem som vill veta mer om dessa klassiska Nynäshamnsmiljöer
och deras historia så planeras två guidade promenader i vår. Maria
Landin leder dem och första gången det är dags att snöra på sig ett
par bekväma skor är söndag den 25 april för en promenad på Trehörningen. Maria Landin kommer att berätta om öns byggnader,
sommarvillorna och de gamla torpen. Vi får också veta mer om hur
staden Nynäshamn grundades, om badortslivet på Nynäs havsbad
när förra seklet var ungt och om rysshärjningarna år 1719.
Den 20 maj guidar Maria Landin vidare om Nynäs gårds långa historia. Godset har genom åren haft många ägare och det var på dess
marker som staden Nynäshamn tog form med hamn, villakvarter

Maria Landin kommer att berätta om just Hjalmar Sjögren och hans
maka Anna Nobel. Man får också veta mer om torpen som hörde till
godset och som har gett namn åt olika stadsdelar i Nynäshamn. Dessutom bjuds det på en spökhistoria!
Den guidade turen på Trehörningen startar klockan 10 vid Oscarsbron
söndag den 25 april. Promenaden är cirka två kilometer lång och
beräknas pågå cirka 1,5 timme. Promenaden runt Nynäs gård torsdag
den 20 maj startar klockan 13 vid Nynäs gods kyrkogård intill Torö
sten. Den är cirka 1,5 kilometer lång och beräknas ta 1,5 timme.
Av smittskyddsskäl är antalet deltagare begärnsat och biljett bokas i
förväg. Arrangören ABF Södertörn nås på info.sodertorn@abf.se eller
08-556 520 30. Hänsyn tas till aktuella rekommendationer.
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Personlig och
engagerad förvaltning
– bara en uppkoppling bort

Med entusiasm för bostadsrättsföreningar erbjuder vi er styrelse hjälp
med mer än bara ekonomi. Våra kompetenta, uppdaterade ekonomer och
administratörer underlättar ert uppdrag och hjälper er att fatta kloka beslut
som ger styrelsen möjlighet att fokusera på andra viktiga frågor. Vi tillhandahåller användarvänliga molnbaserade lösningar från innovativa programleverantörer för att leverera våra tjänster transparent, smidigt och säkert.

Alltid
nära på
distans!

Fredsgatan 13 i Nynäshamn | info@brfekonomen.se | 08-588 85 740 | www.brfekonomen.se
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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.

SUDOKU & ETT

Påskpyssel-kryss
NÄR MAN
RAPPORTKOLLAR
MOBERGS BENGT
ATT ALLT FORDON SOLDAT
MED
SITTER
PIPAN

LADA

KAN VARA FÖRSTÅS I
SVÅRTYDD ISLAMAHOS VISSA BAD

VISAR
ÖMHET

BLIR
KROPP
MED MEN
MATSLANG
KOLVÄTE
HAR
ÖGONEN
MED SIG
ERSÄTTA

UTAN
KRUMBUKTER

KASTAS
ÖVER
BORD
VETTIGT

DRAS
RUNT
SES FÖRE
MAJESTÄT
KUNGÖRELSE

GRÄDDA
MEN INTE
I UGN

SAMLAS
RUNT
STJÄRNA
SKÄRET
TA LÄTT
PÅ

BEVISA...
SKJUTS
PÅ PLAN
RÖRA
PÅ SIG

BÄRHJÄLP
TAS IN PÅ
RESTAURANG
BAROCKEN
VAR EN

VAR
TIONDET
AKTUELL
RISTID

EN SÅDAN
VILL
MAN FÅ I
VÄDRET

GÅR ATT
GÅ UPP I
VERSERAD
100NYNASHAMN.SE

HAR
FISKARE
SVÅRT ATT
FATTA
RENHÅLLNING

SLAGIT
STRÅLGLANS

SLÄPPS
KOR PÅ
VÅREN
POPTRIO

KASTA UPP
KAN
FATTAS
DRONTEN
ÄR EN UTDÖD SÅDAN
GRUS

SMULTRONSTÄLLE
FÖRSTÅ
SPRÅKMÄRKE

KONSTINRIKTNING
KOBBAR
HAR
FRANS
HÅLLS AV
TRUMMIS

FATTA
HA PÅ
KÄNN

STEG
PIGAN UPP
KLOCKFÅGEL

PLÄTTPANNA
HAR PLAN
I NORDEN

SATT UPP
ÄR EN FOT
LÅNG

SE SMALT
PÅ OMGIVNINGEN

UTTALADE

JOBBAR
FINNS AV MED
FOLK
FÄLTTYP SOM GÅTT
ÖVER
DUKTIG GRÄNSEN

NÅGOT
DYLIKT

HAFT
ÖVERSEENDE

RUSAR I
EN KVART
PORTVAKT

DEN
TRYTER
IBLAND

KLOCKSLAG
ÖVERLÄMNA

BRUKAR
FÖTTER
FÄLLER
TACKA

TA SIG
FRAM PÅ
SJÖN
KAPTEN

BLIR DOM
IBLAND

FÖLL MED
SMATTER
DEN HAR
MÅNGA
TUNGOR

STÅ

PÅ RAD
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Sudoku - Mix #3
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VI SES IGEN LAGOM TILL SKÖNA MAJ

Nästa nummer av 100% Nynäshamn kommer i slutet av vecka 17, precis i månadsskiftet när april blir maj och storhelgerna Valborg,
Kristi Himmelfärd och Pingst står på tur för att avlösa varandra. I väntan på det nya nymret kan du passa på att besöka vår uppgraderade
hemsida, 100nynashamn.se. Där går det nu att läsa både denna och alla tidigare utgåvor av vårt lokala magasin i digitalt format.

BILDEKALER, MAGNETDEKALER
FÖNSTERDEKALER OCH SKYLTAR.
Montera själv eller låt oss göra jobbet.
Kontakta oss för mer information.
HAMMARHAGSVÄGEN 26 | WWW.MIXGRAFISKA.SE | 08-447 63 50
DITT LOKALA TRYCKERI I NYNÄSHAMN
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