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LÄNGTANS 
TID ÄR HÄR!
S om vi har längtat! Nu är det svenska sommarljuset äntligen 

här – i dubbel bemärkelse när samhället så sakta börjar öppna 
upp igen steg för steg. Med fjolårets sköna sommar i minnet, 
och inte minst vaccinets utlovade effekt, spirar en försiktig 

optimism med tro på framtiden igen. Oavsett vilka restriktioner som 
myndigheterna fattar beslut om kan vi åtminstone tillbringa mer tid 
utomhus och får möjlighet att träffa andra människor IRL, om än på 
armlängds avstånd ett tag till. I bästa fall har virusets härjningar stoppats 
så pass att vi inom rimlig närtid kan börja leva våra liv utan begränsningar, 
eller i alla fall med ett mer begränsat antal förbehåll. 

Långdistansresorna kanske får vänta ett tag till, men vad gör väl det för 
oss som tillbringar vår tid på dessa breddgrader i den södra skärgården. 
Den senaste tiden har längtan efter naturupplevelser gått rakt upp i topp 
på listan över vad som efterfrågas mest av den svenska befolkningen, och 
många turister letar sig också hit av just den anledningen. 

Grattis Nynäshamn, säger vi – här är naturen ständigt närvarande och 
en viktig del av livet för oss som är bosatta här. Våra omgivningar har 
så mycket att erbjuda; stadsliv och landsbygdsidyll, saltstänkt hav och 
solvarma klippor, djupa skogar och hänförande skärgård, lustfyllda 
äventyr, smakupplevelser och allehanda aktiviteter. I det här späckade  
sommarnumret av 100% Nynäshamn bjuder vi på många ledtrådar.

En sak har vi i alla fall lärt oss: Ingen vet vad som väntar runt hörnet. 
Så passa på att njuta av den fantastiska svenska sommarens mångfald 
av fröjder. Längtans tid är här – och nu!

Niclas Axelson & Paulin Sunesson

PS! Samtidigt som vi med det här numret fyller två år sedan starten, har vi 
nyligen fått veta att 100% Nynäshamn blivit nominerade i tävlingen om 
”Årets lokala magasin” som arrangeras av Sveriges branschorganisation 
för gratistidningar, GTF. Gissa om vi är glada – och lite stolta förstås! 

Så tack till våra fantastiska medarbetare, annonsörer, läsare och  
samarbetspartners! Utan er är det inte möjligt att göra det lokala  
magasinet 100% Nynäshamn. Vi firar med att njuta av en god glass  
i hamnen – till att börja med…
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@nattaronattaro.se info@nattaro.se 08-520 400 30

DELI

ÄNTLIGEN ÄR SOMMAREN HÄR!  
Välkommen och njut av den  
hos oss på nåttarö! 
 

PIZZA  

Sixtens Bo
dega 

Nåttarö hittar ni bara 30 minuter med turbåten  
från Nynäshamn. Den 18:e juni inviger vi äntligen  
vår utbyggda gästhamn med tillhörande servicehus. 
Här kommer det erbjudas platser för både dagsgäster  
och för er som vill stanna lite längre. I servicehuset 
hittar ni både wc, duschar och bastu.  
 
Nytt för i år är också vår delibutik och uteköket  
Sixtens Bodega med sin inbjudande terrass.  
 
   Här kan ni njuta av en nygräddad  
pizza och en iskall Nåttaröl. 

 
VI SES I SOMMAr!  

den 18:e ju
ni 

inviger vi v
år  

utbyggda  

gästhamn!

  
   

   
 NNaaTTTTAARRÖÖ  

XL-BYGG NYNÄSHAMN
Hammarhagsvägen 16
Tel 08-520 174 75
www.xlbygg.se/nynashamn

Välkommen till 
en vaken byggmarknad!
Vi är uppe med tuppen alla vardagar för att du ska kunna dra igång 
dina byggprojekt innan frukostkaffet. Välkommen till oss i sommar!

Vardagar kl 06.30-18.00
Lördagar kl 09.00-14.00

Mån-fre kl 10-18 • Lördag kl 10-15
Sista söndagen varje månad 11-15 
Vår butik fi nns på Centralgatan 6

nära kyrkan i Nynäshamns centrum
Tel. 08-520 109 30 • tygmans.se

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

Din heminredningsbutik

           Tygmans Textil & Inredning
Upptäck vår nya webbshop på tygmans.se

Nu har vi även GARNER för brodyr och stickning!

Allt till hemmet!
Vitvaror, hemelektronik,

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

Elon Nynäshamn | 08-524 006 50 | nynashamn@elon.se
Telivägen 2, Sjötelegrafen, 149 41 Nynäshamn
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Du som har glädjen att bo i Nynäshamns kommun har som längst, fågelvägen, en mil till havet. 
Där väntar glittrande fjärdar, öppet hav med fri horisont, skyddade vikar och grunt vatten att 
glida fram i. Variationen är oändlig och från en kajak är upplevelsen extra stark.

Det finns massor av möjliga turer. Du kan starta med hyrd kajak från Lövhagen, på Torö vid 
Ankaruddens brygga eller varför inte paddla och bada på Nåttarö. I sommar kan du också följa 
med på yogapaddling, middagspaddling och säkert dyker det upp fler spännande färder i grupp. 

PADDLARNAS  
PARADIS TEXT & BILD AGNETA RICKARDSSON
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Häng med på två fina turer! Enklast och kortast är Trehörningen 
runt, med lite Bedaröhäng. Längre, mer krävande och med mer 
variation av hav, vikar och öar är det att paddla till Torö. 

Trehörningen runt
Det känns overkligt, lite som om jag drömmer eller som en scen 
i en film där kameran zoomar in på ett förhistoriskt djur med 
enorma knallgula tår som avslutas i svarta vassa böjda klor. Jag 
sitter still i kajaken, nära berget och släpper inte havsörnen med 
blicken. Det känns som om den tittar ner på mig. Tiden står stilla. 
Havsörnar äter väl inte människor? Eller? 

Fiskmåsar anländer och som mindre jasplan attackerar de tills 
örnen lyfter. Min blick och min paddel följer havsörnen ut i Gårds-
fjärden så länge den syns. Sedan rör jag mig tillbaka norrut utmed 
Bedarön. För att paddla runt Trehörningen passerar jag farleden 
österut. På Bedarön är husen målade i gult eller rött. På ön jag 
rundar blandas modern arkitektur med ståtliga sekelskifteshus 
och jag paddlar nära privata bryggor som underhålls lite olika. 
Snart syns Gotlandsfärjan, kyrkan och småbåtshamnen. 

 Nää, vad är nu detta för djur som simmar mot mig? Är det månne 
en iller, mink eller mård. Vi leker lite katt och råtta, den närmar 
sig kajaken, jag slår i vattnet, den simmar bort och snart liksom 
hoppar den från sten till sten. Det är en mink, och de skadar tyvärr 
våra sjöfåglar genom att äta deras ägg.

När jag paddlar under Oskarsbron kommer det ett par svanar emot 
mig och jag väljer att paddla snabbt bakåt och håller avstånd. Vid 
nästa försök kommer jag lätt under broarna och in i Fagerviken. 
En flagga blåser i vinden hos Nynäshamns Segelsällskap. Anmäl-
ningstiden för barnkurser i kajak och kanot har gått ut när du läser 
detta – men ny chans igen nästa år. Vid Havsbadet är två vimplar 
hissade på bryggan där ångbåten förr stannade. Det går att paddla 
under den lilla bron där spagäster spatserar, men lugnt och sakta 
rundar jag och ser badrocksfolket som solar. Träffar snart två 
kvinnor som simmat ut en bit och vi pratar lite. De undrar var 
man kan hyra kajaker. Svaren finns i slutet av artikeln.

”Två vimplar är hissade 
på bryggan där ångbåten 

förr stannade”

Vi på Strand Mäkleri har en stark lokal förankring,
en tydlig och enkel prismodell och en marknadsföring
som kommer att göra din bostadsförsäljning riktigt lyckad.

Vi är din lokala expert på bostadsmarknaden  
- din fastighetsmäklare i Nynäshamn. Kontakta oss idag så 
berättar vi mer om hur du säljer din bostad till rekordpris!

1%*
M

ÄKLARARVOD
E

Henrik Norberg Hamstad
Reg. fastighetsmäklare
076-11 942 11
henrik@strandmakleri.se

Erik Jonasson
Reg. fastighetsmäklare

073-600 36 78
erik@strandmakleri.se

*Minimumarvode om 30 000 kr inkl. moms för bostadsrätt och 50 000 kr inkl. moms för fastighet.
Utöver grundarvode läggs en avkastning om 10% på belopp överstigande överenskommen nivå.

Sommarsäsongen 2021
2 juli till 8 augusti

Herrgårdscafé, öppettider:
fredagar, lördagar & söndagar kl. 11.00-14.00

Utbud av bland annat:
 Salladsbuffé inkl. kaffe/te, 125 kr 

Räksmörgås med handpillade räkor, 90 kr
Hembakt fikabröd, kaffe, te, latte och goda drycker i baren

Smörgåsbordet, öppettider:
fredagar & lördagar 

1:a sittningen kl. 17.00-19.00,
2:a sittningen kl. 19.30 till stängning. Pris: 298 kr

Mejla oss för bordsbokning service@ludvigsbergsherrgard.se 

Hyr rum i vår flygel i sommar
mellan perioden 24 maj till 8 augusti.

Pris från 550 kr/natt till 3 950 kr/vecka per person.
Vi har lånecyklar som ingår när ni hyr rum hos oss.

Mer information hittar du på ludvigsbergsherrgard.se 
samt Facebook. Tel. 08-6047300 alt. 073-0205528

Varmt välkomna hem till oss på Muskö!
Urban & Per

Sara Kienast leder kurser i kajakpaddling för unga på NSS.
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Torö och Knappelskär
 – Vart skall du paddla? undrar en man från 
en brygga nära Torö Varv.

 – Till Nynäshamn, svarar jag samtidigt som 
jag får i fot nummer två i kajaken och trycker 
mig ut från en sten till bättre djup.

 – Det går inte, det är för långt, säger mannen 
med bestämd ton och hög stämma.

 – Vilken tur att jag inte visste det när jag 
paddlade hit i morse, svarar jag och paddlar 
snabbt iväg mot Dragets kanal – den inre 
farleden mellan Landsort och Nynäs. Kung 
Gustav lll krävde att markägarna bistod med 
oxar för att dra fram flottans galärer. Idag 
klarar sig marinens motortorpedbåtar alldeles 
utmärkt själva genom kanalen, liksom utflykts- 
båtarna till Trosa och vi andra vattenburna.

Snart syns små fina klippöar, perfekta för ett 
fikastopp med goda bullar och varm dryck. 
Min kajakkompis på Torö och jag har ibland 
träffats här. Paddlar på, lugnt och rytmiskt, 
då jag trots allt gör något som vissa inte tror 
är möjligt. Väljer att gå innanför flera öar och 
snart är jag nära Lövhagen. Både vid Bötet 
och Knappelskär finns torrdass och oftast 
är de utrustade med toapapper. Jag minns 
den gången då det saknades toa på Svalbard 
och en av våra kajakguider vaktade oss med 
laddat gevär. Isbjörnar kan springa snabbt och 
våtdräkt tar sin tid. Det är lugnare vid Knappel- 
skär, det är enklare att dra upp kajaken och 
lika vackert. Perfekt för att läsa bok, spela spel 
och bada. Här passar jag ibland på att sträcka 
på benen med den fina skogspromenaden till 
Lövhagens Kaffeservering för våfflor, fika eller 
glass. Lite längre ut vid parkeringen startar 
guidade turer och här kan du också hyra kajak.

Sista delen av färden går nära Strandvägen, 
utmed tallar, enstaka björkar, stenar, berg och 
klippor. Vägen byggdes för att man 1912 skulle 
kunna se den del av olympiaden som utspelade 
sig just här.

Det känns alltid lite fint när jag på väg hem ser 
det röda vatten- och utsiktstornet sticka upp i 
horisonten från Trehörningen. Förr innehöll 
det både havsvatten, för kurbad till gästerna, 
och dricksvatten. Nu kan man på havsbadet, 
förutom att ta en hotellnatt med spa, även fika 
eller boka bord för en måltid.

Att stilla glida fram i en kajak och upptäcka 
världen från ett nytt perspektiv passar fint en 
varm och vindstilla sommardag. Vill man öka 
livskvalitén för flera, kan man hyra en K2 på 
Lövhagen, och låta gammelfarmor eller grannens 
barn följa med. De kan då spana och speja på 
fåglar och växter från främre sittbrunnen. När 
vågorna sköljer över fören och gör en liten 
plaskdamm på kapellet, så ler jag och djup- 
andas lite extra för att hålla tyngdpunkten låg. 
Är det helt vindstilla blir det en rofylld natur-
meditation. Trevligt sällskap är viktigt, men 
banankaka fungerar lika bra som bullar.

”Att stilla glida fram i  
en kajak och upptäcka 
världen från ett nytt  
perspektiv passar fint  
en varm vindstilla  
sommardag”

Vår skribent Agneta Rickardsson tipsar 
om paddelturer i Nynäshamns skärgård.

Banankaka 
smakar gott  
på färden.
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HÄR KAN DU 
HYRA KAJAK!
Nynäshamns kajakuthyrning hyr ut 
och arrangerar turer, hyrkajak.se

ArcAdventure kajakuthyrning 
hyr ut, men utan personal, 
arcadventure.se

Nynäshamns segelsällskap håller 
sommarkurser för barn och 
ungdomar, nynashamnyachtclub.se

På Nåttarö hyrs kajaker ut vid 
hamnen, nattaro.se 

Nynäs Kajak & Upplevelse hyr ut till 
företagsgrupper, nynaskajak.se

- Restaurang med fullständiga rättigheter
- Varm och mysig miljö precis vid vattnet

- Uteplatser på två altaner & Livescen
- Loungegrupper och värmare - Bangolf 

- Öppet varje dag hela sommaren (ej 25/6)

Sommarens spelningar
11-jun Fre LIVE: Cockroach Blue Band 
12-jun Lör LIVE: Bogart Steals  
13-jun Sön Rotundans Melodikryss #1 
18-jun Fre LIVE: Bluesion
19-jun Lör LIVE: W2   
20-jun Sön Rotundans Melodikryss #2  
24-jun Tor LIVE: Vi3    
26-jun Lör LIVE: Bussters   
27-jun Sön Rotundans Melodikryss #3  
30-jun Ons LIVE: Pommac Trio   
01-jul Tor LIVE: Pommac Trio 
02-jul Fre LIVE: Pommac Duo 
03-jul Lör LIVE: F*CK    
04-jul Sön Rotundans Melodikryss #4 
07-jul Ons LIVE: Pontus & Joel  
08-jul Tor LIVE: Pontus & Joel   
09-jul Fre LIVE: Jokers & Kings   
10-jul Lör LIVE: Beastie Girls 
11-jul Sön Rotundans Melodikryss #5  
14-jul Ons LIVE: Rabalder   
15-jul Tor LIVE: Rabalder   
16-jul Fre LIVE: Rabalder   
17-jul Lör LIVE: Rabalder   
18-jul Sön Rotundans Melodikryss #6 
21-jul Ons LIVE: Bussters   
22-jul Tor LIVE: Månsson Allstars Trio  
23-jul Fre LIVE: Månsson Allstars Trio  
24-jul Lör LIVE: Månsson Allstars Trio  
25-jul Sön Rotundans Melodikryss #7 
28-jul Ons LIVE: Matchmen   
29-jul Tor LIVE: Matchmen   
30-jul Fre LIVE: Matchmen   
31-jul Lör LIVE: Matchmen   
01-aug Sön Rotundans Melodikryss #8  
04-aug Ons LIVE: Skåpmat    
05-aug Tor LIVE: Skåpmat    
06-aug Fre LIVE: Skåpmat    
07-aug Lör LIVE: Skåpmat    
08-aug Sön Rotundans Melodikryss #9 
11-aug Ons LIVE: Jacked Up   
12-aug Tor LIVE: Jacked Up   
13-aug Fre LIVE: Jacked Up   
14-aug Lör LIVE: Jacked Up   
15-aug Sön Rotundans Melodikryss #10  
20-aug Fre LIVE: Björnligan of Sweden  
21-aug Lör LIVE: Björnligan of Sweden  
22-aug Sön Rotundans Melodikryss #11 
27-aug Fre LIVE: TBA   
28-aug Lör LIVE: TBA   

LIVEMUSIK: startar c:a kl 18, slutar senast 21.45

ROTUNDANS MELODIKRYSS: alla söndagar kl 13

FOTBOLLS-EM: Matcher som spelas under våra 
öppettider visas på storbildskärm

Reservation för ev. ändringar

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

Eric Chatelain ser fram emot att paddla ut tillsammans 
med FridaWelin från Nynäshamns kajakuthyrning. 
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   Naturnära  
upplevelser på besökarnas
     topplista TEXT NICLAS AXELSON

I Nynäshamns gästhamn 
råder full aktivitet inför den 
stundande högsäsongen. Här 
samlas människor från när och 
fjärran för att ta del av folklivet 
och bara hänga en stund i skön 
miljö, på uteserveringarna hos 
caféer och restauranger, vid 
de mysiga hamnbodarna eller 
längs den långa hamntrappan 
som löper längs med kajen. 
Här finns också Nynäshamns 
besökscenter, som står redo 
att hjälpa till och svara på 
frågor från sommarens gäster.

Den röda byggnaden vid vattnet inrymmer 
både turistinformation och gästhamns- 
kontor som håller öppet året runt. Men 
från midsommar och fram till mitten av 
augusti turas ett 20-tal anställda om att 
bemanna verksamheten för att den ska 
vara ännu mer tillgänglig, med generösa 
öppettider från klockan 8 till 22 varje dag 
under den mest intensiva perioden. Till sin 
hjälp har de också ett gäng gymnasieelever 
från kommunens sommarjobbssatsning. 
En genomsnittlig dag under juli i fjol kom 
över 500 frågvisa besökare in till lokalen 
och vid mer normala förhållanden brukar 
ytterligare några hundra dyka upp under 
högsäsongen. Det händer att de passerar 
tusen – på en dag…

Kristina Stugholm är turistbyråförestån-
dare vid Nynäshamns besökscenter sedan 

flera år tillbaka. Hon ser ljust på somma-
rens tillströmning av besökare, efter ett år 
av osäkerhet på grund av många restriktio-
ner och begränsningar i resandet.

 – Det är svårt att veta hur den här 
sommaren blir, men liksom förra året tror 
jag att trenden med väldigt många hemma-
semestrande svenskar fortsätter. Och nu ser 
vi att även de utländska turisterna börjar 
komma tillbaka igen efter tvärstoppet i fjol, 
berättar Kristina. 

 – Jag hoppas verkligen att besöksnä-
ringen återhämtar sig nu! fortsätter hon 
hoppfullt.

Det är inte ”bara” turister som uppsöker 
Nynäshamns besökscenter. Även Nynäs-
hamnare hittar hit, inte minst bland de 
många nyinflyttade. Det är en av anled-

ningarna till att turistbyrån har döpts om 
till det nya samlingsnamnet.

 – Vi vill nå en bredare målgrupp, 
förklarar Kristina. Både besökare och 
invånare är förstås välkomna, men också 
alla de som arbetar tillfälligt i kommunen 
eller har sitt fritidsboende här.

Det är framför allt de vackra omgivning-
arna med havet och naturen in på knuten 
som lockar många besökare till våra bredd-
grader.

 – De flesta efterfrågar naturupplevel-
ser av olika slag, som var man kan tälta, 
vandra eller paddla kajak i kommunen. De 
svenska gästerna föredrar ofta att vara i det 
fria på egen hand, medan de utrikes turis-
terna främst vill ha mer färdigpaketerade 
lösningar.

Turistbyråföreståndare Kristina Stugholm och gästhamnsföreståndare Alexandra Claeson är 
redo att ta emot sommarens gäster tillsammans med sina kollegor på Nynäshamns besökscenter. 
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B ÅT TA X I

Nynäshamn - Torö eller vart ni vill 
åka, vi kör er hem.

Finns också möjlighet till utflykt i 
skärgården eller sälsafari i  närområdet

070 542 80 48

GÄSTHAMN PÅ NORRA ÖN

Förtöj över dagen eller natten 
går bra att förboka

070 219 01 18

LANDSORT & HELDAG
NU MÖJLIGT - VI KÖR ER HEM

Besök Erstabatteriet i Norrhamn och 
upplev kalla krigets fasor, ta en 

promenad till byn och njut av en lunch.
 Besök fyren och Storhamn eller slappna av 

på klipporna. Avsluta dagen på en av öns 
två matställen! Puben Saltboden nere i 
lotshamnen eller restaurang Svedtiljas 

där ni kan ta en drink och avnjuta en god 
måltid, med utsikt över inloppet mot 

Södertälje i Stockholms yttersta skärgård.
Ni kan även börja middagen med ett glas 

champagne högst upp i Lotstornet. 

Sedan tar båten er hem kl 21.30

www.g-mo.se  -  i n fo@g-mo.se  -  070 219 90  90  e l l e r  fö l j  oss  på  Facebook -  Ins tagramwww.g-mo.se  -  i n fo@g-mo.se  -  070 219 90  90  e l l e r  fö l j  oss  på  Facebook -  Ins tagram

KO N F E R E N S  -  E V E N E N M A N G
J U L B O R D

GRÖNVÄXTRIKET
FREDSGATAN 9, NYNÄSHAMN | TEL. 08-551 08 443 

GRONVAXTRIKET.SE |            gronvaxtriket
ÖPPET ALLA DAGAR | ÄVEN SÖNDAGAR KL 11-15

VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA 
GRÖNA & SKÖNA BUTIK I CENTRUM

GRÖNSAKSGODIS!GRÖNSAKSGODIS!

RÖNVÄXTRIKETRÖNVÄXTRIKETGRÖNVÄXTRIKETGRÖNVÄXTRIKET

I vår nya butik på Fredsgatan 9 i Nynäshamns centrum hittar du ett spännande och I vår nya butik på Fredsgatan 9 i Nynäshamns centrum hittar du ett spännande och 
varierat sortiment med något för alla smaker. Precis som tidigare kan du också handla online.varierat sortiment med något för alla smaker. Precis som tidigare kan du också handla online.

Vi har egen fl orist och erbjuder även snittblommor i butiken!Vi har egen fl orist och erbjuder även snittblommor i butiken!

Svenskodlade Svenskodlade 
grönsaksplantor grönsaksplantor 
Chili, tomat & paprikaChili, tomat & paprika

44 FÖR  FÖR 200:-200:-

BLOMSTERTID!BLOMSTERTID! VÄXTER INNE & UTE!VÄXTER INNE & UTE!MASSOR AV GRÖNT!MASSOR AV GRÖNT!

Nu även svenskodladeNu även svenskodlade

SOMMAR-SOMMAR-
BLOMMORBLOMMORRe

se
rv
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Väg 73 mot 
Stockholm

HAMMAR-
HAGEN 

Bilprov-
ningen

KALVÖ

Te
knike

rv.

Väg 73 mot 
Nynäshamns 
Centrum

Skogs- och trädgårdsredskap – för både proffs & hemmafixare

Försäljning•Uthyrning•Service•Reparationer 
Teknikervägen 17A, Nynäshamn•08-520 122 34•Mån-fre 06.30-17.00 

www.sotnab.se • info@sotnab.se • www.facebook.com/sotnab

HÄR FINNS VI
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LEK OCH ACTION

Det finns många lekplatser i kommunen där barnen kan ha skoj. Lekbåten  
”Hoppetossa” på Frejas Holme i Fiskehamnen är en. Några andra är ”Kamelparken” 
i stadens centrum, i Stadsparken vid Nynäsvägen och i Ösmo centrum. Skatepar-
ken på Estö IP lockar skejtare från när och fjärran och även i Stora 
Vika finns en skateramp. Sagostigen vid Sunnerby bjuder på 
överraskningar i form av snälla monster som leker kurra-
gömma i skogen. Ett perfekt äventyr för familjen!  

UPPLEV SÖDRA SKÄRGÅRDEN 
OCH VÅRA VATTEN

Hyr kajak eller SUP-bräda på Nynäshamns  
Kajakuthyrning eller Arc Adventure på Torö.  
Eller varför inte en badtur med taxibåten Sigfrid till 
någon vacker plats som till exempel Järflotta?

Svedtiljas på Landsort erbjuder också taxibåt och kan ta 
dig till många platser i skärgården som annars är svåra att 
nå utan egen sjöfarkost.

NATURUPPLEVELSER

På Käringboda naturreservat kan du 
vandra och kanske plocka bär eller 
svamp under säsong. Här finns 
även Vinsberget som bjuder på 
fantastisk utsikt. En annan vacker 
plats är Örens naturreservat med 
Torö stenstrand, som är surfarnas 
eget eldorado när vindarna ligger 
rätt. Eller varför inte grilla något 
gott på underbara Knappelskär, i 
Pumpviken på Lövhagen i Nynäs-
hamn eller vid Rangsta i Sorunda? Det 
finns många alternativ att välja bland. Ett 
paradis för vandrare är Sörmlandsleden!

En av Nynäshamns besöksmagneter är den omtyckta gästhamnen 
som lockar många att stanna till med sina fritidsbåtar. I stadens 
butiker kan de fylla på förråden av proviant och förnödenheter 
och samtidigt få tillgång till efterlängtade bekvämligheter efter 
vistelsen till sjöss. Runt 300 gästhamnsplatser finns tillgängliga för 
sjöfolket, och även här följer mönstret att utländska båtgäster spende-
rar längre tid vid kajen medan svenskarna gärna skyndar vidare till en 
naturhamn i mer avskilt läge efter en påhälsning i civilisationen. 

Före pandemin var också de stora kryssningsfartygens anlöp en 
självklar del av Nynäshamns besökscenters uppdrag att möta 
upp. Fler och fler fartyg valde att förtöja här och säsongen blev 
allt längre med en växande marknad för varje år. Många valde att 

tillbringa dagen i Nynäshamn, både kryssningspassagerare och 
personalen ombord. I fjol avbokades alla planerade kryssningar 
och de glamourösa fartygen har inte setts till sedan dess. Men i 
år har några anlöp bokats in igen, om än ett fåtal så här långt och 
med en osäkerhet om de kan bli av eller ej.

 – Vi har inte tagit höjd för någon kryssningsturism i sommar, 
men kanske att de kan börja komma tillbaka under hösten eller i 
alla fall till nästa år när ännu fler är vaccinerade, säger Kristina.

Med eller utan kryssningsfartygen på plats kommer det helt 
säkert att bli en givande turistsäsong med många semesterfirare 
i sommarstaden Nynäshamn och tillhörande omgivningar även 
detta år.

Se, gör & upplev i Nynäshamn  
med omgivningar! 
KRISTINA TIPSAR OM NÅGRA FAVORITER

NATURPASSET

Hitta kontrollerna på Lövhagens friluftsområde 
eller på Nåttarö med hjälp av folder och karta. En 
populär aktivitet som tagits fram av Nynäs-
hamns Orienteringsklubb. Säljs för 100 kronor 
styck på Nynäshamns besökscenter.
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Valbar överrubrik 34 pkt MS 300

RUBRIK
Lite text Museo sans 300. Rume resciam aspitios dolenisque 
persperum essitati que venisita porum hil et volut optaturit 
mossimpe officiderum faccatin et illuptatum etus ma volore 
lias.Onesequis autemquia nonectore dionsed eost quae qui.

www.bjuris.se  |  08-520 129 16

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:

UTERUM  |  SKJUTDÖRRAR  |  RÄCKEN
DISKBÄNKSGLAS  |  DUSCHVÄGGAR
BYGGLAS  |  FÖNSTERRENOVERINGAR 
INREDNINGSGLAS  &  INRAMNINGAR     

Sandtorpsvägen 10 Nynäshamn  
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OM DET REGNAR

Besök något av våra museer, till exempel 
Mopedum – Nynäshamns Nostalgimu-
seum, våra hembygdsgårdar eller kyrkor 
i kommunen. Biblioteket håller öppet 
hela sommaren, och där kan man förutom 
böcker även låna brädspel. En shoppingtur 
på stan fungerar alltid oavsett väder.

HISTORISK VANDRING  
OCH KONSTUPPLEVELSER

Lär dig mer om Nynäshamns historia genom att ta en långpromenad eller 
en cykeltur genom stan. På flera platser står skyltar uppställda med historisk  
information, från Hamnvik i söder till Nickstadalen i norr. Samtidigt kan du  
betrakta våra offentliga konstverk som finns i de centrala delarna. 

TREHÖRNINGEN MED  
VATTENTORNETS VYER

Gå upp i vattentornet på ön Trehörningen 
i Nynäshamn och njut av den fantastiska 
utsikten. Det gamla vattentornet, som en 
gång försörjde intilliggande kurortsanstal-
ten med vatten, drabbades av en omfattande 
brand 2018 men har byggts upp igen i 
samma stil och med möjlighet att besöka. 
Passa också på att ta en promenad runt  
Trehörningen, med sina fantastiska sekel- 
skifteshus.

GOLFRUNDA PÅ KÖRUNDA

Nynäshamns Golfklubbs 27-hålsanläggning vid Körunda i Ösmo är en högklassig  
golfbana med tre natursköna långhålsslingor, dal-, berg- och sjöslingan. För den som  
är ny på bollen finns en egen bana för ”pay and play” alldeles intill sjön Muskan. 

DJURLIV

På Fjärilsstigen vid det gamla kalkbrottet i Stora Vika kan man 
uppleva flera vackra och sällsynta fjärilar och får hjälp av skyltar 
som visar vägen. Med lite tur kan du också få se bäver i dammarna 
intill stigen. Fågelskåda i våra våtmarker vid Alhagen i Nynäshamn 
eller Östra Styran i Ösmo. Bilburna kan spana in vilda djur genom 
rutan, till exempel längs vägen från Norsbol mot Stora Vika.

UTFORSKA GROTTOR 

Nynäshamns kommun har ett 20-tal 
spännande grottor, alltifrån lätta till avan-

cerade att nå. Tänk på att det ofta kan vara blött, 
lerigt och mörkt. Bär en overall och en hjälm 
utrustad med pannlampa. Men viktigast av allt: 
gå inte ensam! Grottorna finns bland annat längs 

med Strandvägen, kring Lövhagen, vid Dragets 
kanal och på flera andra platser.

Mer information finns 
på kommunens och 
Nynäshamns besöks- 
centers webbplats, 
www.nynashamn.se
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Vill du också bo på en ö?
Södertörn klassas sedan 2014 som 

Sverige tredje största ö! 
Med en fantas� sk placering och 

hänförande natur med skärgården 
utanför fönstret upprä� ar 

Nynäshamnsbostäder e�  boende 
utöver det vanliga. 

På Idunvägen/Fröjas väg och e�  
stenkast från pendeltågssta� onen 

och småbåtshamnen Gröndalsviken 
har vi påbörjat nybyggna� onen av 
91 hyreslägenheter i 4–6 våningar. 

Vi ser fram emot a�  
kunna välkomna er � ll 

kvarteret Humlan

Tel. 08-520 687 00 • www.nynasbo.se

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbytåers FörbundPersonligt engagemang nära dig

Nynäshamn

IGNIS
Begravningsbyråer

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

Läs mer på www.ignis.se

Fredsgränd 2B, 08-673 83 38

Visst fi nns vi 
i Nynäshamn!

Sedan 2019 fi nns vi även 
i Nynäshamn.

Vi kan ta hand om allt som 
rör dödsfallet – rådgivning, 
juridik, försäkringar, 
blommor och naturligtvis 
själva begravningen.

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

Läs mer på www.ignis.se

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbytåers FörbundPersonligt engagemang nära dig

Nynäshamn
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– rådgivning, juridik, försäkringar och 
naturligtvis själva begravningen.
Vi finns på Fredsgränd 2B, mitt i 
Nynäshamns cenrum, där du möts av 
Maria Hallström-Ullmann. 

Läs mer på www.ignis.se
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naturligtvis själva begravningen.
Vi finns på Fredsgränd 2B, mitt i 
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Läs mer på www.ignis.se

Fredsgränd 2B, 08-673 83 38

Nu öppnar vi igen!

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

Välkommen på en riktig nostalgitripp!

Trädgårdstjänster

Försäljning av
växter och utvalda

trädgårdsprodukter

Öppet: fredag 11-18
lördag 11-16

För ev. övriga öppettider, 
se vår facebooksida

Hyttavägen 20 Muskö
www.muskotradgard.se



TEXT NIKLAS MILBERG  |  FOTO CHARLOTTE FRIBERG

GLASSIGASTE 
LIVSSTILEN?

TEXT INGMARIE WASS  |  FOTO CHARLOTTE FRIBERG
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Fiskehamnen sommartid är Nynäshamns 
själ. Här kan man njuta av att staden 
ligger vid havet och bekvämt se ut 
över vatten, kobbar och väderlek. Båtar 
i alla storlekar angör och kastar loss. 
Människor trivs, såväl sjöbjörnar som 
landkrabbor. Man flanerar, möts, lyssnar 
på musik, äter, dricker och fikar. 

Christina Betzeki serverar mig en mugg gott ekokaffe i Hamnba-
geriet. Det doftar fantastiskt av nybakat, bagaren har varit igång 
sedan halv fem. I Lejonet & Björnens glassbod strax intill har 
Christinas lillasyster Anna fullt upp med glassförsäljningen, det 
är en solig dag. Här i några av hamnens pittoreska röda bodar har 
familjen Betzeki varit verksam i 35 år. 

Hela familjen Betzeki, pappa Vassilios, mamma Eftichia och stora- 
syster Christina har slitit sig från sina sysslor för att prata med 
mig, lillasyster Anna har dessvärre fullt upp.

 – Anna är underbar. Hon är en fena på försäljning och har koll 
på allt i butiken, säger Christina.

Doften av kanel och kardemumma lockar hit kaffegäster och 
när lunchen närmar sig går räksmörgåsarna och mackorna med 
stekt strömming åt som smör i solsken. Det är mycket folk nere i 
hamnen, alla bodar har fullt upp.

 – Jag varnar dig, den här familjen är pratglad, säger Christina 
samtidigt som hon gör i ordning mitt kaffe.

Hamnbageriet är Christinas ansvar och Lejonet & Björnen Annas. 
Med ett snett leende säger Christina att hennes och Annas relation 
är som de flesta syskons, vänskaplig med inslag av ”hatkärlek”. 
Men också hur de på jobbet är de bästa kollegor. För mamma och 
pappa Betzeki betyder döttrarnas inhopp i verksamheten mycket. 

”Vi balanserar varandra. Vassilios är 
händig och jag är mer analytisk”

 – Vi har investerat vår själ i det här och jobbat hårt i många år. 
Nu är det  skönt att kunna släppa vissa bitar, tycker både Vassilios 
och Eftichia.

Fortfarande är familjeföretaget roligt och alla längtar hit och 
jobbar på. En del av arbetsglädjen kommer från medarbetarna. 
Hundratals har passerat under de 35 år verksamheten varit i gång.

 – Jag tror vi känner de flesta i stan, säger Vassilios, som också 
gläds åt så många år helt utan konflikter, vare sig med konkurrenter, 
anställda eller inom familjen.

 – Vi balanserar upp varandra. Vassilios är händig och har gjort 
all inredning i våra bodar. Behöver något fixas så gör han det. Jag 

H

”Det är otroligt mycket 
arbete men vi längtar 
alltid hit, det här jobbet 
är ett sätt att leva”
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är mer analytisk och gillar administrativa uppgif-
ter, som att ha koll på ekonomin, säger Eftichia.

Dottern Christina har flera stressiga år på 
Uppsala Universitet bakom sig, som har lett till 
en masterexamen i Human-Computer Interac-
tion. Sedan tidigare har hon en kandidatexamen 
i Management. Det har varit stressigt eftersom 
hon har jobbat på i verksamheten och pendlat 
mellan Nynäshamn och Uppsala, utom sista året 
då pandemin innebar distansstudier.

 – Utbildningen är en bra investering som jag 
har nytta av direkt. 

Så hur började allt? Jag vänder mig till 
Vassilios.

 – Åh, vad roligt, det är så kul att höra, 
säger Christina och slår ihop händerna.

Det visar sig snart att hon har full koll på 
släktens historia, som allt annat. Vassilios 
berättar hur han kom till Sverige med 
sina föräldrar 1967 i samband med att en 
militärjunta tog över styret i Grekland. I 
Sverige byggde man för fullt och välkom-
nade ny arbetskraft så pappan fick jobb 
direkt. Vassilios växte upp till en kreativ 
och företagsam ung man. Han jobbade som 
inredningssnickare och drev samtidigt 
egna verksamheter i Stockholm. I början 
på åttiotalet slog sig far och son ihop och 
arrenderade en glassbar i Kullsta. Det visade 
sig bli första steget mot det långlivade och 
lyckliga familjeföretaget.

 – Kommunen frågade om vi ville driva 
glassförsäljning i en av hamnbodarna de 
planerade att bygga i hamnen. Pappa och 
jag sa ja, det var 1985. 

Nästa år var bodarna i det nya hamnkvarte-
ret på plats liksom Lejonet & Björnen. Efter 
några år tog Vassilios och hans pappa även 
över Hamnbageriet.

 – När vi öppnade Lejonet & Björnen 
fanns det bara militärbåtar i hamnen. Inga 
turister, inga segelbåtar – det var trögt och vi 
fick annonsera i DN för att locka hit folk. Vi 
hade många kämpiga år, berättar Vassilios.

Då bodde Eftichia fortfarande i Thessaloniki, 
en hamnstad inte helt olik Nynäshamn. 

 – Vi hade släkt i Stockholm och åkte hit 
för att fira jul. På julafton träffade jag Vassi-
lios och vi blev kära direkt. Hans släkt bor 
nära Thessaloniki och han lovade att hälsa 
på mig redan i februari.

 – När kärleken slår till är kilometrarna 
korta, inflikar Vassilios som höll sitt löfte.

Redan i april förlovade Vassilios och 
Eftichia sig i Grekland och paret flyttade 
till Nynäshamn.

 – Allt hände 1994. Vi förlovade oss, jag 
flyttade hit, och började direkt jobba här. Vi 
gifte oss och jag blev gravid med Christina, 
säger Eftichia. 

I Grekland lämnade hon familj, vänner och 
ett jobb som laboratorieassistent bakom 
sig. Då var hon lite yngre än äldsta dottern 
Christina som nu är 25.

”När vi öppnade Lejonet & Björnen  
fanns det bara militärbåtar i hamnen”

”Glassbaren  
i Kullsta  

blev det första 
steget mot  

ett långlivat  
familjeföretag”
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 – Det hade jag aldrig vågat, att följa med någon till ett annat 
land och skaffa barn så snabbt, säger Christina.

 – Jag blev kär i både Vassilios och Nynäshamn. Det är så fint 
här med havet, de röda stugorna, människorna, så typiskt svenskt, 
jag blev direkt kär i alltihop. Jag är social och tycker om att inter-
agera med människor och att jobba med service. Det blev en ny 
start i livet, säger Eftichia, som aldrig har ångrat att hon följde sitt 
hjärta.

 – Christina föddes i juni 1995. Alla i familjen är födda i juni så 
då har vi alltid ett stort kalas, säger Eftichia.

Familjen behöll kontakten med sina respektive familjer och släk-
tingar i Grekland.

 – Innan Christina började skolan var vi varje vinter i Grekland, 
tre, fyra månader. Sedan åkte vi dit alla höstlov, jullov och 
sportlov, säger Vassilios.

Skärtorsdagen är den officiella öppningsdagen för familjens bodar 
och på sommarlovet arbetade mamma och pappa Betzeki non stop.

 – När barnen var små kom båda mina föräldrar hit och hjälpte 
till. Under högsäsong är det hårt arbete sju dagar i veckan, och 
långa dagar. Även om vi har anställda så behöver vi vara här, säger 
Eftichia.

Både Christina och hennes lillasyster Anna har på så vis fått 
grekiska som sitt andra språk och fortsätter att hälsa på släkt och 
vänner i Grekland så ofta de kan.

 – Jag känner mig både som svensk och grekinna, säger Christina.

Hon har också träffat sin egen Vassilios och blivit sambo. Även 
han har grekiska rötter och är egenföretagare.

Verksamheten är igång till en bit in i september. Under högsä-
songen är minst en från familjen på plats från 7.30 till stängningen 
vid 22.30, sju dagar i veckan. Alla behövs för att den halvårsinten-
siva verksamheten ska fungera.

”På sommarlovet arbetar  
vi sju dagar i veckan”

”Jag blev kär i både  
Vassilios och Nynäshamn”

Midsommar i Rökeriet

Fiskargränd 6, 149 30
Nynäshamn

Silltallrik 159:-

Sillar & Såser
Västerbottenpaj
Laxrullar & Paté
Löjrom & Forellrom
Skagen & Laxröror
UtölimpaRökt regnbåge

Rökt Sik
Rökt Laxfile’
Gravad, Kallrökt
& Najadlax
Rökta Räkor

Förbeställ gärna dina varor till midsommar
Senast Tisdag den 22 Juni kl 18:00

Tel: 08 520 10023 / val 1

Den 23, 24, & 25 juni kan förbeställda varor
hämtas ut i Kökeriet mellan kl: 07:00 - 11:30

Trevlig Midsommar!

www.nynasrokeri.se
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 – Under högsäsong är det mycket 
turister och så alla som reser med någon 
av färjorna, då blir det rusch här i hamnen. 
Och många nynäshamnare tycker om att 
koppla av eller ta sin promenad här.

 – Fast vi ligger inte på latsidan resten 
av året, långt därifrån säger Christina 
som redan tagit ett stadigt tag om rodret 
på familjeföretaget. Hon har sitt fokus på 
verksamhetens drift, digitala utveckling 
samt HR. Allt som har med personalen att 
göra är Christinas favoritområde.

 – Medarbetarna är jätteviktiga för trivseln. 
De senaste decennierna har vi kunnat 
erbjuda hundratals ungdomar sin första 
arbetslivserfarenhet. Det betyder mycket.

Varje år anställs ungefär 35 ungdomar. 
Man anmäler sig via en digital länk och 
det framgår tydligt att jobbet kräver stress-
tålighet, att man ska gilla att jobba med 
service och vara social. Inte så sällan går 
sommarjobbet i arv från förälder till barn 
eller så tipsar vänner varandra. De flesta 
kommer tillbaka sommar efter sommar 
tills de har studerat klart.

 – Mellan september och april är det 

stängt men det är otroligt mycket annat 
som ska tas om hand. Vi behöver analy-
sera verksamheten, planera, fundera på 
produktutveckling och marknadsföring, 
renovera, utveckla nya idéer och se till att 
vi uppdaterar oss och följer myndigheter-
nas riktlinjer.

Som på en given signal kommer en kille in 
för att installera ett helt nytt kassasystem. 
Christina är lugn, hon har full koll.

Vi pratar lite om hur det var i början, 1986. 
Då var det mest konsthantverkare i bodarna, 
ofta tio i varje bod. Nu är bara ett fåtal kvar.

 – Då var vi runt hundra som deltog 
i hamnmötena, så är det inte längre. De 
flesta verksamheter är familjeägda, som 
vår. Men Lotta i boden bredvid oss har 
varit med från start med sitt hantverk, 
säger Vassilios.

Grannsämjan är god och de som bedriver 
verksamhet här fikar och äter ofta hos 
varandra.

 – Det är hälsosamt med konkurrens, vi kompletterar varandra. Men det behövs 
fler verksamheter, gärna med annan inriktning, för att hamnområdet ska utvecklas 
och bli ännu mer attraktivt, säger Christina.  

 – Småskaligheten är värdefull och det vore fint med fler bodar och gränder att 
ströva i. Fler hantverkare, gärna lite kläder som i Emma och Malenas grannbod. 
Vassilios håller med Christina och ser gärna en rejäl utveckling av hamnen.

 – Och det behövs grönska, träd utmed vattnet att promenera under och fina 
blomsterarrangemang, tillägger Vassilios.

Verksamheten är en livsstil och dottern Christina Betzeki smider redan planer för 
framtiden.

 – Min dröm är att mina barn en dag ska bli fjärde generationen här, säger hon.

”Det här är en livsstil, vi hade aldrig gjort det 
här om vi inte älskade det”

”1986 var det ett  
hundratal hantverkare i 
bodarna, nu är bara ett 

fåtal kvar”
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Många unga har fått sin  
första arbetslivserfarenhet  

hos familjen Betzeki

Christina har en master-
examen i Human- 
Computer Interaction 
som hon har nytta av i 
jobbet som ansvarig för 
Hamnbageriet. Lilla-
syster Anna ansvarar 
för glassboden Lejonet 
& Björnen och är en 
fena på försäljning. 
På jobbet är de bästa 
kollegor, men klassisk 
syskonkärlek med 
inslag av groll finns 
också i den annars 
så vänskapliga 
relationen.

arlan-mat.se
0768-40 36 50  |  info@arlan-mat.se  |  Viagatan 12
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et är en lite mulen start på den här tidiga 
sommarlördagen när jag ger mig iväg på en 
gryningsvandring.

Hoppas det inte blir regn, bara.

Börjar med att svänga ner mot NSS och hinner tänka att 
det är en fin sak att växa upp och leva sitt liv i en småstad.

Man associerar så mycket med minnen.

Här vid segelsällskapets hemvist har man ju sjösatt en och 
annan båt, plogat och fixat.

Varit med och byggt klubbhuset och den plattläggningen 
glömmer man inte, som den yrkesman man är. Kollegan 
Tage fick hybris där en dag och utsåg sig själv till världs-
mästare i plattläggning, minns jag. Då retades Åke och 
gjorde sitt bästa för att slå honom i perfekta kapningar, 
men Tage hade stort självförtroende och vi tyckte nog  
allt att han vann.

Men vi sa inget.

D

KRÖNIKA 

Ringvägen runt,  
Hamnvik och jag...

Går vidare ut på Ringvägen, åh denna fantastiska vägslinga!  
Man tröttnar liksom aldrig på den. 

Här såg jag en gång en rävhona i full färd med att föda i en 
klippskreva. 

Och här var jag med när pappa lovligt rev och brände ner 
gamla Strand Restaurang, och oj vad hemskt det var när 
elden fick tag i tallarna runt omkring. Spåren lär synas  
ännu idag.

Jag var runt tio, och med en puls på hundratio satt jag där 
blickstill i Duetten.

Farbror Bertil for runt som en tok men det ordnade sig till 
slut.

Det med.

Vid klippgrottan däruppe hade Larsa och jag filminspelning 
med hans farsas 16 mm kamera och det var stort det på den 
tiden!

Jag var superhjälte, fast en liten en.

Supermyggan var jag, tydligen. Det var Larsa som kom på det 
för han var regissör.

Passerar förbi Lövhagen just denna dag och fladdrar istället 
på i riktning mot Hamnvik.

Här lärde man sig att simma och fick veta att man absolut 
inte skulle äta någonting alls innan man badade. För då 
kunde man tvärdö i kramp visste alla mammor som delade 
med sig av klokskap. De inre bilderna som detta budskap gav 
behåller jag gärna för mig själv, faktiskt. Det och den där inre 
bilden av fyrkantiga ögon om man tittade för länge på TV.

Och se, uppe på berget intill viken, här låg ju en gång 
Nynäshamns BB där jag föddes den där bistra vinterdagen för 
ungefär trett..., fyr…, eeeh… femtiofem år sedan vid det här 
laget.

Farsan berättade att det var så in i Norden kallt och så 
mycket snö den där januaridagen 1966 att de inte kunde ta 
sig ända fram till förlossningskliniken när det var dags för 
mig, utan personalen fick springa ut och möta upp i snöyran.

Det var nog därför man blev som man blev, tänker jag när jag 
går vidare förbi Skotten och så upp över Krokvägen och hem. 

Torrskodd, dessutom.

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

.....................................................................................................................

Namn

.....................................................................................................................

Signatur inlösande företag.....................................................................................................................

Namnförtydligande

Värdebevis från Nynäshamns kommun 

som betalning. Så fungerar det.

Värdebeviset är giltigt fram till 21-04-30 och värt 

400 kronor. Det får tas emot av alla företag som vill, 

som betalning för varor eller tjänster. Summan ersätts 

sedan av Nynäshamns kommun. Vi vill med detta 

bidra med något litet extra till kassan samt visa vår 

uppskattning för er företagare, i dessa svåra tider.  

1234567

Anna AnderssonSå här gör du som företagare om du vill ta emot värdebeviset som betalning:

1. Kontrollera legitimation på den person som vill använda värdebeviset så att det 

stämmer med namnet på värdebeviset, och sätt din signatur under uppgifterna.  

Kontrollera också att värdebeviset har tjockare papper med silverfärgad stämpel. 

2. Fakturera Nynäshamns kommun 400 kr och 0 kr  i moms, senast 2021-10-30.  

Ange både namn och numret från värdebeviset på fakturan. OBS! Bifoga kopia 

eller bild på värdebevisens baksida där nummer och namn står.  

 
Villkor: • Kunden ska inte kunna byta värdebeviset mot pengar. 

• Växel vid lägre köp än 400 ska inte lämnas.

• Värdebeviset kan inte användas för köp av spel, tobak eller alkohol. 

• Företaget som fakturerar ska inneha F-skattsedel.

• Ingen fakturaavgift får tas ut.

• Fakturan betalas på 30 dagar. 

Mer information finns på  

www.nynashamn.se/värdebevis 

Där hittar du också frågor och svar.  

Fakturaadress:
Nynäshamns kommun fakturaservice

Referens: 111111
Box 130 149 22 Nynäshamn

E-faktura: GLN kod 7340031801010

Org. nummer: 212000-0233

400kr
400 kronor att handla för senast 21-09-30  

123456789

HEJ FÖRETAGARE!
Nu har alla kommunanställda fått ett nytt värdebevis 
att handla något extra för. Vi hoppas att du vill ta emot 
våra värdebevis som betalning för varor och tjänster.
Vi vet att många företag har påverkats kraftigt av coronapandemin och de restriktioner som 
följt med den. Vi vill med värdebeviset bidra till lite extra slantar i kassan och även visa att vi 
bryr oss om er. Ni står för otroligt viktiga värden i Nynäshamn. STORT TACK!

Värdebeviset
Värdebeviset på 400 kronor får tas emot av alla företag som vill, som betalning för varor 

eller tjänster. Summan betalas sedan till företaget av Nynäshamns kommun. 

Värdebeviset  

gäller till den sista 

september, så att det 

ska finnas gott om tid  

att göra inköpen på  

ett säkert sätt.

Läs om hur det fungerar och ladda hem en dekal som visar  
att du tar emot värdebevis som betalning, om du inte redan 
har gjort det tidigare, på www.nynashamn.se/värdebevis
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En alldeles fantastisk försommardag får 
vi möjlighet att följa med ut på en båtfärd 
på Lännåkersvikens för dagen helt stilla 
vatten. Sjöfåglarna skränar lite, och ljudet 
från utombordsmotorn hörs så klart när vi 
färdas. Men i övrigt; fantastisk tystnad och 
solblänk på vattenytan. Båtturens syfte för 
Gittan Hagman Holst och Ture Hagman 
är att idka provfiske. Detta har paret gjort i 
mer än tio års tid för Statens lantbruks- 
universitets, SLU:s, räkning. Det som under-
söks är fiskbeståndet; hur många, hur stora 
och av vilken art som fiskarna man får upp 
är av. Till sin hjälp har paret med sig Åke 
Thudén. Han kom in i bilden via Skärgårds-
stiftelsen när Tures pappa, som också var 
yrkesfiskare, drev Hagmans fiskeläge.

Det är litet av ett diversejobb de håller på 
med. Förutom att lägga nät och ryssjor, där 
man plockar upp fiskar för att undersöka 
och mäta, så räknas även det antal mellan- 
skarvar man ser under båtfärden. Fågel- 
arten har ökat enormt mycket och äter 
mängder av fisk per individ. Det råder ett 
till synes oändligt krig mellan dem som 
tycker att arten är skyddsvärd, och dem 
som har havet som försörjning. Även sälen 
är ett gissel för många yrkesfiskare och har 
påverkan på fiskbeståndet. När sälen har 
ökat i antal och det finns allt mindre mat 
ute till havs, så söker sig sälarna in mot 

vikarna längs kusten för att äta fisken där.

Just den här dagen uppskattar man att det 
är omkring ett par hundra mellanskarvar 
i området. Gittan och Ture passar också 
på att byta ut de ”störningssändare” som 
placerats i vassruggarna en bit ut i viken. 
Dessa apparater ger ifrån sig ett skaller- 
ormsliknande läte som ska skrämma bort 
sälarna. En finsk uppfinning som används 
på prov i Sverige just nu.

 – Men jag kan inte påstå att den har 
någon större effekt, säger Gittan.  

 – Häromdagen var en säl på besök ända 
in under bryggan där vi har båten.

Även vi får tillfället att se en säl sticka upp 
huvudet över vattenytan för att nyfiket 
studera oss människor i båten. Denna säl 
befinner sig också innanför det område där 
sälskrämman förväntas ge effekt…

Den här soliga dagen blir det sådär med 
fångsten. Alla fiskar tas med till bryggan 
där de mäts och sedan släpps tillbaka i 
vattnet igen. Målet är att alla ska överleva. 
Just den här gången finns en liten torsk 
med i fångsten. Den är numera en sällsynt 
fisk i våra vatten och tyvärr har denna fått 
skador orsakade av skarven.

 – Vi noterar alltid om fiskarna har skador 

från mellanskarv eller säl, berättar Ture.

I viss mån får man bekämpa mellanskar-
ven. Skyddsjakt är tillåten för dem som 
äger vatten. I Stockholms län är det tillåtet 
att skjuta 1 900 mellanskarvar. Fågelarten 
finns i Sverige under sommarhalvåret, 
sedan flyttar den söderut över vintern.

Arbetet med provfisket för SLU pågår ett 
par månader under våren varje år. Sedan 
gäller det att försörja sig på andra sätt. 
Yrkesfiskare lever en tynande tillvaro 
och därför behövs påhittighet om man 
vill fortsätta att leva och bo i skärgården 
på detta sätt. Det är inte tu tal om att 
pandemin har satt vissa käppar i hjulet 
för både kreativitet och verksamhet. Men 
skam den som ger sig! Till exempel finns 
möjligheten att få delta i skyddsjakt på 
skarv. Det kräver att den som är med och 
jagar har jaktlicens och jaktvapen.

 – Vi utgår från Hagmans fiskeläge 
och fåglarna vi skjuter måste samlas in, 
förklarar Gittan.

Hittar man ringmärkta fåglar ska ringen 
skickas till Naturhistoriska museet för 
undersökning.

 – En gång hittade vi en mellanskarv som 
blivit ringmärkt i Schweiz.

Skärgårds- och öbor är ena hejare på att hitta sysselsättningar som kan bidra till 
ett levande skärgårdsliv, samtidigt som turister och semesterfirare får möjlighet 
till avkoppling och nya upplevelser. På Yxlö bor Gittan Hagman Holst och Ture 
Hagman som tillsammans driver Hagmans fiskeläge med eventföretaget Yxlö Tours.

TEXT SOLVEIG SIGRIDSDOTTER THÖRNBLOM  |  FOTO MATHIAS SANDQVIST

LIVET I SKÄRGÅRDEN 



23                                                                               100NYNASHAMN.SE

Under tiden som pandemin pågått har 
familjen Hagman Holst låtit hyra ut sitt 
hus i fiskeläget till andra familjer som vill 
leva skärgårdsliv. Och snart är det dags 
för olika slags event, bland annat med 
övningar i teambuilding.

 – Vi samarbetar med andra företagare i 
regionen och försöker göra våra inköp av 
mat och andra produkter lokalt, säger Gittan.

Hyra hus i Hagmans fiskeläge, ”Swedish fika” 
och ”Fishermans tales” är fler delar av Yxlö 
Tours verksamhet, som de hoppas verkligen 
ska ta fart nu när människor är sugna på att 
lämna hemmet och bege sig ut på äventyr igen.

Vill du veta mer om vad som  
är på gång i Hagmans fiskeläge?  
Gå in på www.yxlotours.com

”Nu hoppas vi verkligen att det ska ta  
fart när människor är sugna på att lämna 
hemmet och bege sig ut på äventyr igen”

 – Jag ska gå en kurs i naturguidning, för 
att kunna lotsa runt besökare i vår vackra 
skärgårdsnatur på bästa sätt, berättar Gittan.

Besökarna kan också låna roddbåt och ge 
sig ut och fiska. Det är fritt fiske som gäller 
och de som gillar detta brukar ha med sig 
egen utrustning.

 – Annars har vi alltid några kastspön att 
låna ut, säger Ture.

Torkladan och båthuset i det Hagmanska 
fiskeläget är storstädat och redo inför 
säsongsstarten. Det betyder ett officiellt 
öppnande av turistsommaren 2021.

FOTO YXLÖ TOURSFOTO YXLÖ TOURS
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Fastighetsbyrån Nynäshamn, Fredsgatan 4A, tel. 08-520 274 84

MÄKLARPANELEN: 

REKORDÖVERTAG 
FÖR SÄLJARNA PÅ 

BOSTADSMARKNADEN
Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar en mycket het bostadsmarknad, där efterfrågan stärkts ytterligare. 

Fördelen för säljarna på marknaden ligger nu på en rekordnivå - över toppåret 2017! I Stockholms län har  
priserna stigit med 17 procent på fem år och 17 procent senaste året. Men mest har priserna stigit i  

Nynäshamn, hela 68 procent på fem år. Svagast prisutveckling har Huddinge, med -15 procent på fem år. 

Camilla Martinsson, driftsansvarig på Fastighetsbyrån 
Nynäshamn kommenterar Mäklarpanelens sammanställning.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges 
största mäklarföretag, har 424 av företagets 
mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget 
på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är 
bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu?” blev 
snittet 7,72 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 
(säljarna). Det kan jämföras med 6,99 när samma 
fråga ställdes i januari i år och motsvarande 4,25 
för april månad 2020. 

Det är alltså en mycket tydlig fördel för säljarna 
och siffran är nu högre än den tidigare toppen i 
april 2017, som då var 7,31. 

- Det är en väldigt het marknad vi har just nu. 
Efterfrågan är väldigt stark, priserna stiger och 
många upplever att utbudet är litet. Samtidigt 
möts säljare och köpare och det görs rekord-
många affärer. Man brukar prata om 2017 som 
ett rekordår på bostadsmarknaden, men nu ligger 
vi på en högre nivå både i fördel för säljarna och 
antal affärer, säger Camilla Martinsson som är 
driftsansvarig på Fastighetsbyrån Nynäshamn.

 - Låg ränta ligger som grund, men sedan är det 
också coronaeffekten med stort fokus på den 
egna bostaden som håller i sig och sticker ut just 
nu. Vi har ungefär samma tendens i hela landet 
men ser skillnader mellan olika bostadstyper, 
fortsätter Camilla. 

- Efterfrågan är absolut starkast på villor och 
större bostadsrätter medan den är lite svagare på 
mindre lägenheter. Det alltså säljläge för flertalet!

I början av pandemin trodde många att bostadsmarknaden 
skulle drabbas hårt, med färre försäljningar och sjunkande 
priser. Tvärtom har intresset för hemmet och att byta bostad 
ökat och efterfrågan varit rekordhög. Mäklarna har fått lov 
att anpassa sitt arbetssätt efter förutsättningarna, bland an-
nat för hur visningar genomförs. 
Fastighetsbyrån i Nynäshamn 
har sedan i höstas gjort en 
satsning på digitala livevisningar 
som ett säkert komplement till 
de fysiska visningarna. 

Totalt har Fastighetsbyråns 
mäklare runt om i Sverige  
genomfört 4400 digitala live- 
visningar. På frågan om hur  
responsen varit från kunderna 
så svarar 44% av mäklarna 
som genomfört en digital live-
visning ”mycket positiv”, 38% 
”positiv”, 17% ”neutral” och 
endast 1% svarar ”negativ”. 

Jenny Wiklund, mäklare på 
Fastighetsbyrån i Nynäshamn, har genomfört flera digitala 
livevisningar och fått bra respons både från säljare och spe-
kulanter.

- Fördelarna med digitala livevisningar har varit många. Det 
har varit både smittsäkert och tidsbesparande för kunderna 
eftersom det inte kräver några resor. De kunder som valt att 
ta del av en digital visning tycker, trots att de inte har varit 
på plats, att de har fått en bra bild av bostaden och fått sina 
frågor besvarade genom chattfunktionen. I några fall så har 
en i samma sällskap varit på plats medan de sedan varit 
med tillsammans på den digitala livevisning. Detta har lett till 
att fler har kunnat se bostaden, säger Jenny Wiklund.

LIVEVISNINGAR ÄVEN EFTER PANDEMIN
På frågan ”Tror du att digitala livevisningar kommer att leva 
vidare och användas även efter pandemin?” svarade 63% 
av mäklarna som genomfört en livevisning ”Ja, definitivt”. 

34% svarade ”Eventuellt, i viss 
utsträckning” och endast 2% 
svarade ”nej”.

- Digitala livevisningar har fått 
sitt stora genombrott kopplat till 
pandemin, som ett säkert sätt 
att gå på bostadsvisning. Men 
det finns även andra tydliga för-
delar både för spekulanterna, 
säljarna och mäklarna. 

- Även om det digitala inte 
ersätter det fysiska fullt ut så är 
det ett väldigt bra komplement 
som kommer vara relevant 
även efter pandemin, säger 
Jenny Wiklund.

DIGITAL LIVEVISNING - SÅ FUNKAR DET 
De digitala livevisningarna är öppna för alla. Spekulanten 
anmäler sig via objektet på fastighetsbyran.com. 

När anmälan är gjord skickas e-post med länken till vis-
ningen och 30 minuter innan visningen skickas även en 
påminnelse via sms. När det är dags för visning klickar man 
på länken och visningen startar automatiskt. Mäklaren visar 
upp bostaden genom att sända live. 

Tittarna kan via en chatt ställa frågor direkt till mäklaren som 
ser frågan i mobilen och kan svara på den direkt. Visningen 
sparas och kan ses i efterhand för de som har länken. 

TEKNIKLÖSNING I PANDEMINS SPÅR

SUCCÉ FÖR DIGITALA 
BOSTADSVISNINGAR 

I NYNÄSHAMN
Pandemin har skapat nya beteenden inom många olika områden och för bostadsspekulanter har digitala  

visningar blivit en naturlig del av  köpprocessen. Sedan i höstas har Fastighetsbyrån i Nynäshamn satsat på  
att livesända visningar vilket mottagits mycket positivt av spekulanterna. En majoritet av företagets mäklare  

är övertygade om att de digitala visningarna kommer att leva vidare även efter pandemin.
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Nynäshamn, hela 68 procent på fem år. Svagast prisutveckling har Huddinge, med -15 procent på fem år. 

Camilla Martinsson, driftsansvarig på Fastighetsbyrån 
Nynäshamn kommenterar Mäklarpanelens sammanställning.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges 
största mäklarföretag, har 424 av företagets 
mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget 
på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är 
bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu?” blev 
snittet 7,72 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 
(säljarna). Det kan jämföras med 6,99 när samma 
fråga ställdes i januari i år och motsvarande 4,25 
för april månad 2020. 

Det är alltså en mycket tydlig fördel för säljarna 
och siffran är nu högre än den tidigare toppen i 
april 2017, som då var 7,31. 

- Det är en väldigt het marknad vi har just nu. 
Efterfrågan är väldigt stark, priserna stiger och 
många upplever att utbudet är litet. Samtidigt 
möts säljare och köpare och det görs rekord-
många affärer. Man brukar prata om 2017 som 
ett rekordår på bostadsmarknaden, men nu ligger 
vi på en högre nivå både i fördel för säljarna och 
antal affärer, säger Camilla Martinsson som är 
driftsansvarig på Fastighetsbyrån Nynäshamn.

 - Låg ränta ligger som grund, men sedan är det 
också coronaeffekten med stort fokus på den 
egna bostaden som håller i sig och sticker ut just 
nu. Vi har ungefär samma tendens i hela landet 
men ser skillnader mellan olika bostadstyper, 
fortsätter Camilla. 

- Efterfrågan är absolut starkast på villor och 
större bostadsrätter medan den är lite svagare på 
mindre lägenheter. Det alltså säljläge för flertalet!

I början av pandemin trodde många att bostadsmarknaden 
skulle drabbas hårt, med färre försäljningar och sjunkande 
priser. Tvärtom har intresset för hemmet och att byta bostad 
ökat och efterfrågan varit rekordhög. Mäklarna har fått lov 
att anpassa sitt arbetssätt efter förutsättningarna, bland an-
nat för hur visningar genomförs. 
Fastighetsbyrån i Nynäshamn 
har sedan i höstas gjort en 
satsning på digitala livevisningar 
som ett säkert komplement till 
de fysiska visningarna. 

Totalt har Fastighetsbyråns 
mäklare runt om i Sverige  
genomfört 4400 digitala live- 
visningar. På frågan om hur  
responsen varit från kunderna 
så svarar 44% av mäklarna 
som genomfört en digital live-
visning ”mycket positiv”, 38% 
”positiv”, 17% ”neutral” och 
endast 1% svarar ”negativ”. 

Jenny Wiklund, mäklare på 
Fastighetsbyrån i Nynäshamn, har genomfört flera digitala 
livevisningar och fått bra respons både från säljare och spe-
kulanter.

- Fördelarna med digitala livevisningar har varit många. Det 
har varit både smittsäkert och tidsbesparande för kunderna 
eftersom det inte kräver några resor. De kunder som valt att 
ta del av en digital visning tycker, trots att de inte har varit 
på plats, att de har fått en bra bild av bostaden och fått sina 
frågor besvarade genom chattfunktionen. I några fall så har 
en i samma sällskap varit på plats medan de sedan varit 
med tillsammans på den digitala livevisning. Detta har lett till 
att fler har kunnat se bostaden, säger Jenny Wiklund.

LIVEVISNINGAR ÄVEN EFTER PANDEMIN
På frågan ”Tror du att digitala livevisningar kommer att leva 
vidare och användas även efter pandemin?” svarade 63% 
av mäklarna som genomfört en livevisning ”Ja, definitivt”. 

34% svarade ”Eventuellt, i viss 
utsträckning” och endast 2% 
svarade ”nej”.

- Digitala livevisningar har fått 
sitt stora genombrott kopplat till 
pandemin, som ett säkert sätt 
att gå på bostadsvisning. Men 
det finns även andra tydliga för-
delar både för spekulanterna, 
säljarna och mäklarna. 

- Även om det digitala inte 
ersätter det fysiska fullt ut så är 
det ett väldigt bra komplement 
som kommer vara relevant 
även efter pandemin, säger 
Jenny Wiklund.

DIGITAL LIVEVISNING - SÅ FUNKAR DET 
De digitala livevisningarna är öppna för alla. Spekulanten 
anmäler sig via objektet på fastighetsbyran.com. 

När anmälan är gjord skickas e-post med länken till vis-
ningen och 30 minuter innan visningen skickas även en 
påminnelse via sms. När det är dags för visning klickar man 
på länken och visningen startar automatiskt. Mäklaren visar 
upp bostaden genom att sända live. 

Tittarna kan via en chatt ställa frågor direkt till mäklaren som 
ser frågan i mobilen och kan svara på den direkt. Visningen 
sparas och kan ses i efterhand för de som har länken. 

TEKNIKLÖSNING I PANDEMINS SPÅR

SUCCÉ FÖR DIGITALA 
BOSTADSVISNINGAR 

I NYNÄSHAMN
Pandemin har skapat nya beteenden inom många olika områden och för bostadsspekulanter har digitala  

visningar blivit en naturlig del av  köpprocessen. Sedan i höstas har Fastighetsbyrån i Nynäshamn satsat på  
att livesända visningar vilket mottagits mycket positivt av spekulanterna. En majoritet av företagets mäklare  

är övertygade om att de digitala visningarna kommer att leva vidare även efter pandemin.



Midsommar – känn på det ljuvliga  
ordet en stund...
För de flesta av oss förknippat  
med njutning och firandet av vår 
älskade svenska sommar, när den  
är som allra vackrast och i sin linda.
Den goda maten, dansen kring  
midsommarstången, sju sorters 
blommor och allt som hör till.
Här bjuder vi på ett urval av  
produkter från våra lokala handlare 
som kan bidra till stämningen.

Duka till fest med spets
Lace och andra kollektioner från 
Mateus finns i många färger på 

Ohléns Diversehandel.

Statistiskt vet vi  
att det kan bli regn...
Tjusigt paraply från Skinny.

...men vi hoppas förstås på sol
Solglasögon från Specsavers.

Ljusslinga som  
laddas med solenergi 
kommer från 400 Kvadrat, 
en butik som har brett 
sortimentet. 



27                                                                               100NYNASHAMN.SE

Sju sorters 
sill och mer 
därtill hittar du 
på Nynäs Rökeri.  
Rågbröd och 
andra nybakade 
godsaker finns 
bland annat hos 
Müllers.

Årets första dopp i det blå 
eller kanske i badtunnan? 

En bikini från Betes passar  
henne vid alla badtillfällen.

Lokala drycker på 
midsommarbordet
Stenstrand från Nynäs- 
hamns Ångbryggeri är 
numera en sommarklassiker. 
Yttre Gaarden, en frisk och lätt 
veteöl, har säljstart den 15/6.

Utomhusspelen  
för stora som små
hittar du så klart på  
Lekextra/Lek & Babyhörnan.

Snyggast på 
stranden i bad-
dräkt till herre! 
Mjuk, randig trikå 
med inspiration av 
förra sekelskiftets 
badmode från 
Emma & Malena.

För den som vill 
drömma sig bort 
Roman med midsommar-
anknytning hittar du på 
Klackenbergs böcker & papper.

Midsommarkransen
som Mahdi bär på det här 

magasinets förstasida 
är busigt bunden av 

Grönväxtriket.
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För många är studenten det efterlängtade slutet på tolv år i skolan. Mahdi 
Jawadi har också längtat till sin examensdag, men vägen hit har varit lång 
och krävt många uppoffringar. Att få studera har inte varit en självklarhet 
och att utbilda sig till frisör var länge en ouppnåelig dröm.

SOM KLIPPT  
& SKUREN  
FÖR JOBBET 
MEN VÄGEN DIT VAR INTE ENKEL
TEXT INGMARIE WASS  |  FOTO CHARLOTTE FRIBERG
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Den 29 mars i år var Mahdi Jawadi klar med sin utbildning på Campus 
Nynäshamn. Från start var de tio elever, nu tog fem emot sina betyg 
och bjöds på fika med tårta och presentpåse av läraren Susanne. Inte 
bara det, han hade också fått jobb på Hårfint i Nynäshamn.

 – Jag tog tio dagars ledigt, sedan började jag jobba, säger Mahdi.

Susanne som är lärare på den nystartade utbildningen ”Frisör- 
aspirant” driver även salongen Hårfint och här gjorde Mahdi sin 
praktik med Emelie som handledare.

 – Hon är den bästa handledare man kan ha och jag har lärt mig 
väldigt mycket av henne. De första veckorna fick jag öva på dockor 
och visa henne. Sedan övade jag på några kompisar. När Emelie 
såg att jag blev säkrare så rekommenderade hon mig till kunder 
som då fick 50 procents rabatt.

Tydligen gick det bra för Mahdi på Hårfint, för nu är Emelie och 
han kollegor. 

”Redan första besöket på en 
frisersalong väckte intresset för 

yrket – det verkade roligt”

Hammarhagsvägen 12  •  08-520 200 60  •  www.thebrandstudio.se

ÖPPETTIDER
Mån-Fre 07.30-16.00
(Torsdagar: 06.00-18.00)

Arbetskläder 

     för proffs!

Värde 249:- exkl moms

KÖP ETT PAR SHORTS 
OCH FÅ 2-PACK BOXERSHORTS PÅ KÖPET

Erbjudandet gäller utvalda 

shorts från Blåkläder

VI ÄR GRANNAR MED XL BYGG

 

Ring för mer information 

Verkstadslokal på     
244 kvm i markplan,  
takhöjd 2,90 m.   
Lokalen är delningsbar 
i mindre lokaler  
Bra uppställningsytor 

Lokal på 172 kvm 
120 kvm i markplan och 
52 kvm övervåning. 
Övervåningen är oinredd, 
möjlighet att hyresgäst-
anpassa. 

Älby ind. omr.  Karminspinnarvägen 2 

Kalvö ind. omr.  Teknikervägen 1 
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”När jag har 
mitt gesällbrev, 

tänker jag 
starta eget”

”En vänlig dam 
bad mig skicka 
tre månaders 
kontoutdrag”
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 – Jag är enda killen men det är jättetrevligt, säger Mahdi. 

På salongen är det full rusch och de flesta stolar är upptagna.  
Vi pratar vidare i väntan på Mahdis nästa kund.

Mahdi säger att han var tolv när han gick till frisören första 
gången. Fram till dess hade mamma och pappa klippt honom.

 – Det var roligt att klippa sig på en frisersalong och jag tänkte 
att det skulle vara ett bra yrke.

Just då var han såklart för ung för att bli frisör, men det fanns även 
andra hinder.

 – Vi bodde mitt i Teheran och det var 
svårt för mig där. Det är svårt för alla afgha-
ner i Iran, mycket trakasserier och mobbning. 
Jag kunde inte plugga och inte få något bra 
jobb.

Det fanns ingen framtid i Teheran, bara våld 
och oro. En ny möjlighet öppnade sig när 
Mahdis kusin, som bodde i Nynäshamn sedan tolv år, tyckte att Mahdi 
skulle chansa och ta sig till honom. Mahdi hade fin kontakt med sin 
kusin och 2015 var gränserna fortfarande öppna.

Det bestämdes att Mahdi, som bara var 16 år, ensam skulle göra 
den långa resan till Sverige. Jag frågar om han tog flyget, trots att 
jag vet att inga flyktingar kunde boka en flygbiljett till det land 
de ville söka asyl i. Den väg som stod till buds var lång och farlig. 
Mahdi lämnade sin familj med lite pengar på fickan. Han beskri-
ver kort den skräckfyllda båtfärden mellan Turkiet och Grekland.

 – Jag köpte en plats på en båt som skulle lämna vid fem på 
morgonen. Det var en fem meter lång gummibåt och vi var trettio 
personer i den. Fyra små barn var med i båten, en var ett år och de 
andra bara några månader gamla. Det blåste väldigt mycket, alla 
var jätterädda, men vi hjälpte varandra över havet. Det var fruk-
tansvärt, jag kommer aldrig att glömma det och kan fortfarande 
gråta när jag tänker tillbaka. Ibland drömmer jag om det.

Just den här gummibåten klarade sig över havet och flera timmar 
senare kunde alla kliva i land, oskadade men med skräckfyllda 
minnen som kommer att fortsätta följa dem 
resten av livet.

 – När vi kom i land blev vi tillsagda att 
fortsätta gå rakt fram. Vi gick utmed en mo-
torväg i sex timmar tills vi mötte en buss från  
FN:s flyktingorgan UNHCR som körde oss till 
ett flyktingläger. Där var vi i ett dygn medan 
vi väntade på papper och sedan fick vi skjuts 
till Aten. Vi fick hjälp vidare med bussar och 
bilar för att komma dit vi skulle. Jag har en 
vän som jag lärde känna på båten och han 
skulle till Tyskland, vi håller kontakten.

Drygt en månad efter han gett sig av kom Mahdi till Sverige via 
Danmark i en buss ombord på en båt. Det hade hunnit bli oktober 
2015. 

 – Från Malmö tog jag tåget till Stockholm. När jag kom fram 
hade jag femtio euro kvar. Det var mitt i natten, allt var stängt så 
jag sov på stationen. Nästa morgon var alla jag frågade snälla och 
hjälpte mig så jag kunde köpa biljett och hitta till pendeltåget.

Mahdi hade ett simkort så han kunde ringa sin kusin. Det visade 
sig att han just hade fått fast jobb på Jysk i Nynäshamn och 
arbetade hela dagar. Till slut möttes de och Mahdi sov sin första 
natt i trygghet i sitt nya hemland.

 – Min kusin har hjälp mig jättemycket.

Nu kunde Mahdi studera och börja drömma om ett jobb. Han lärde 
sig svenska och läste in grundskolan. Fyra år senare var hans skol-
betyg och svenska så bra att han kunde komma in på gymnasiet. 
Men Mahdi visste att det var frisör han ville bli.

 – Jag sökte till Stockholms frisörskola men där skulle jag få 
betala för att gå eftersom det är två olika kommuner och det blir 
dyrare för hemkommunen att betala för en utbildning i en annan 
kommun.

Yrkesvägledaren sa att det fanns utbildning 
till frisör på Komvux men då måste han först 
fylla tjugo. Mahdi som bara var nitton visste 
inte vad han skulle göra.

– Men jag kunde inte bara sitta hemma så 
efter ett tag bestämde jag mig för att byta väg 
och läsa till vårdbiträde och undersköterska. 
Efter några månader kände jag att det inte var 

min grej. En dag pratade en lärare om en ny lärlingsutbildning till 
frisör. De hade inte ens hunnit öppna anmälningslänken men jag 
gick direkt till kontoret, sökte och fick plats.

Äntligen kunde Mahdi börja utbilda sig till sitt drömyrke, långt 
borta från oroligheter men också från sin familj. Mahdi har inga 
minnen från det land han föddes i eftersom familjen flydde från 
Afghanistan till Iran när han bara var ett år gammal. Hans lillebror 
föddes i Iran men familjen har återvänt till hemstaden Kabul i 
Afghanistan där han trots allt kan få studera. 

Familjen håller kontakten via Facetime. Det har om möjligt 
blivit ännu värre i Kabul som i decennier varit hårt drabbat av 
inbördeskrig. Den senaste tiden har terroristernas bombdåd ökat 
med många döda och skadade som följd. Mahdi utstrålar lugn och 
glädje och är trevlig att prata med. Ändå måste han ha så mycket 
oro inom sig, så jag frågar till slut helt dumt, ”oroar du dig mycket 
för dem?”

 – Ja, det gör jag. Men mina föräldrarna är stolta över mig, att jag 
har kunnat studera, ta examen och fått ett bra jobb här. 

Vi pratar vidare om Mahdis liv och framtid. 
Under studietiden jobbade han helger och 
alla dagar han kunde på Jysk i Kungens 
kurva. Den långa pendeltiden använde han 
till att plugga. Han har köat sig till och fått 
en lägenhet.

– När en lägenhet som passade mig blev 
ledig så hade jag inte fast jobb ännu. Men 
en vänlig dam bad mig skicka tre månaders 
kontoutdrag och eftersom jag jobbat så 
mycket så fick jag lägenheten. 

Det finns så mycket som inte hinner sägas och som kanske är för 
stort och svårt att prata om så här i all hast, och nu hinner vi ändå 
inte prata mer för nu står kunden i dörren. Så jag gör som Mahdis 
föräldrar, gläder mig åt att det går bra för honom.

I morgon ska han upp i ottan för att tillsammans med sin lärare 
och chef Susanne, en modell och en annan elev åka till Upplands 
Väsby för det första delprovet i gesällbrevet. Jag önskar honom 
lycka till och frågar vad han har för planer.

 – I framtiden, när jag har mitt gesällbrev, tänker jag starta eget 
företag. Jag börjar nog hyra en stol någonstans eller så startar jag 
min egen salong.

”Det var fruktansvärt, 
jag kommer aldrig att 

glömma det”

”Fyra år senare var 
hans skolbetyg och 

svenska så bra att han 
kunde komma in på 

gymnasiet”
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Anrika Nynäs Hafsbad 
har gästats av både 
kungligheter och andra 
celebriteter. Anläggningen 
byggdes i början av 
förra sekelskiftet, som 
en del av projektet att 
uppföra en villastad när 
Nynäshamn skulle få sin 
utformning. Kuranstalten, 
som delvis stod klar 
på ön Trehörningen 
1906, lockade med en 
kombination av välgörande 
bad, behandlingar och 
uppfriskande nöjesliv. 
Ännu idag är Nynäs 
Havsbads anläggning 
en besöksmagnet i 
staden, men har numera 
uppdaterats enligt det mer 
tidsenliga begreppet – spa.

 NYNÄS HAVSBAD PÅ TREHÖRNINGEN

FRÅN KUNGLIGA  
DOPP TILL  
FOLKKÄRT SPA  

et är nästan svårt att föreställa 
sig idag, men för mindre än 
sisådär 150 år sedan fanns inte 
mycket annat än skogar och 
bergsklippor på den plats där 

det nu står en hel stad – Nynäshamn. För det 
var under andra halvan av 1800-talet som 
planerna på allvar tog fart för att anlägga 
ett helt nytt samhälle i den nästan orörda 
skärgårdsnaturen söder om Stockholm. I 
området bodde vid tiden bara ett hund-
ratal personer, de allra flesta med någon 
anknytning till Nynäs gård med tillhörande 
torp och småjordbruk. Godset, vars ägare nu 
var drivande i det stora utvecklingsprojek-
tet, hade dittills haft så gott som enväldig 
kontroll över markerna. En viktig anledning 
till planerna var potentialen med den isfria 
hamnen, som några årtionden senare stod 
redo att ta emot fartyg i syfte att öka handeln 
österut. Ungefär samtidigt, för nästan exakt 
120 år sedan, invigdes den nya järnvägslinjen 
till och från huvudstaden. Nybyggaranda 
präglade den färska orten och nu återstod 
”bara” själva samhällets utformning, vilket 
skissades upp i tre åtskilda delar. Industri 
och arbetarbostäder placerades i norr, 
samhällsfunktioner i mitten och – i de södra 
delarna en villastad för de mer välbärgade  
invånarna. Här skulle kronan på verket bli 
en exklusiv bad- och kurortsanläggning för 

att attrahera den förmögna stockholmsso-
cieteten till den nya orten. Nynäs Hafsbad 
kunde invigas 1906, men var först något år 
senare mer komplett färdigställt.

På den lilla ön Trehörningen byggdes under 
1900-talets början många stora villor i pampig 
sekelskiftesstil. Bolaget bakom satsningen 
hette Nynäs Villastad, där arkitekten Karl 
Güettler anlitades flitigt och fick en bety-
dande del av uppdragen. Han kom på sitt 
egensinniga vis kom att prägla utformningen 
av ett stort antal byggnader i Nynäshamns 
begynnelse. Flera av dem är uppförda i natio-
nalromantisk stil, med en blandning mellan 
nordisk allmoge och europeisk jugend som 
var tidens mode. Det gällde att ta i rejält för att 
locka stockholmare med tjocka plånböcker 
till dessa outforskade trakter söderut. 

Här på Trehörningen uppfördes också den 
nya kuranläggningen som skulle bidra till 
att öka dragningskraften ytterligare. Den nya 
järnvägslinjen försågs med en egen station 
i nära anslutning till villastaden och gistna 
spångar ersattes med en riktig bro över det 
lilla smala sundet mellan fastlandet och ön. 
Oscarsbron, som är en av landets äldsta med 
betongkonstruktion, invigdes av Oscar II 
och fick därmed äran att bära hans namn. 
Kungen blev själv en av bad- och kurortsgäs-
terna och uppskattade enligt utsago nöjeslivet 

D

TEXT & BILD NICLAS AXELSON  |  HISTORISKA BILDER NYNÄSHAMNS BILDARKIV

Kung Gustav V var en av de 
prominenta besökarna på Nynäs 
Hafsbad, precis som hans far Oscar II 
varit under sina sista levnadsår. 

Badhotellet var ståtligt och populärt, men revs på 1930-talet efter många 
år av bristande underhåll. 

Nynäs Hafsbad blev en egen hållplats med station på den nya järnvägs-
linjen mellan huvudstaden och den nya orten i söder. 
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PLATS FÖR LIVET
Glittrande hav, läckra smaker och total avkoppling. Som

vi längtar. Efter värme, gemenskap och lustfyllda upple-

velser. Vi fortsätter värna om varandra och hoppas att vi 

får en fin sommar tillsammans. Oavsett vad du längtar 

efter, i Nynäshamn väntar den vidunderliga horisonten, 

den böljande landsbygden, det vilda havet och framtida 

minnen. Håll utkik i våra sociala kanaler där vi möter 

några eldsjälar från Nynäshamn som tipsar om sina bästa 

guldkorn.

PLATS FÖR LIVET

nynashamn.se/uppleva             ilovenynashamn
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som erbjöds på den nya anläggningen. 
Hit reste även andra medlemmar från den 
kungliga familjen, bland andra Gustav V, 
för att både vila och roa sig tillsammans 
med dåtidens societet och ”kändisar” (även 
om det senare ordet inte var uppfunnet 
ännu). 1912 var förmodligen hotellrum-
men fullbokade av förnäma gäster, i 
samband med att de olympiska seglingarna 
avgjordes ute på vattnen kring Nynäshamn.

Nynäs Hafsbad bestod av flera delar. Park-
hotellet med tillhörande gymnas-
tiksal och badanläggning, ritade av 
arkitekten Hugo Rahm, placerades 
mitt på Trehörningen och omslöts 
av den prunkande parkträdgården. 
Här erbjöds allehanda behandlingar 
enligt tidens idéer och metoder för 
vad som ansågs hälsosamt och skul-
le stärka såväl kropp, själ 
som nerver. Närmare havet byggdes två ho-
tell alldeles intill varandra, Strandhotellet 
och det lite ”finare” Badhotellet. Här uppför-
des också Casinot, där gästerna kunde roa sig 
med kortspel, dans och förströelse av olika 
slag, liksom det ståtliga kallbadhuset för stär-
kande havsdopp och självklart med separata 
avdelningar för män respektive kvinnor i 
heltäckande baddräkter. På Trehörningen 
fanns också havsbadets eget vattentorn för 
att försörja anläggningens behov, vilket 
också fungerade som utkiksplats för gästerna.
Villastaden blev aldrig riktigt så framgångs-

rik som det var tänkt. Många lockades 
till Nynäshamn för att andas havsluften 
i de naturnära omgivningarna men de 
praktfulla villorna användes ofta bara som 
sommarnöjen. Nynäs Hafsbads inledande 
period blev inte heller så långvarig. Första 
världskrigets utbrott gav upphov till 
minskat intresse för flärdfulla nöjen, med 
färre gäster och dålig lönsamhet som följd.  
1918 såldes anläggningen till Kungliga  
Pensionsstyrelsen och senare drev det 

statliga Riksförsäkringsverket ett sjukhus 
för rehabiliteringar på platsen, en verk-
samhet som pågick ända fram till åren 
runt 2000. Det gamla sjukhuset inrymmer 
numera bostäder och flera av byggnaderna 
från kurortsverksamhetens storhetstid 
finns fortfarande kvar. Badhotellet fick 
dessvärre lov att rivas på grund av bris-
tande underhåll och ersattes redan under 
1930-talet med byggnaden Strandgården, 
där sjukhuset inhyste personalbostäder. 
Intilliggande Strandhotellet stod länge 

öde men fick nytt liv efter en omfattande 
renovering nära 100 år senare, och då som 
en självklar del av det moderna Nynäs 
Havsbad vi känner idag. Den nya anlägg-
ningen invigdes 2003 och innehåller 
allt ifrån bad och spabehandlingar i den 
nybyggda havspaviljongen, till hotell, res-
taurang och mötesrum med fri utsikt över 
horisonten. Det gamla Casinot från 1909, 
där kungligheter och andra celebriteter 
umgåtts över en omgång biljard, spelat 

bridge och dansat till orkester-
musik in på sena nätterna, finns 
också bevarat med sin festlokal i 
nära nog ursprungligt skick. Och 
vattentornet, som varit med om 
både det ena och det andra under 
årens lopp, återuppbyggdes efter 
en brand 2019 och är ånyo en 
utsiktsfavorit med milsvida vyer 

över de vackra omgivningarna. Inte minst 
också med bra blickfång över Trehör-
ningens intressanta bebyggelse från förra 
sekelskiftet och framåt.

Idag kommer åter besökare från när och 
fjärran, både till Nynäshamn och Nynäs 
Havsbad. Och många stockholmare väljer att 
bosätta sig i den pendelnära staden. Visionen 
om Nynäs villastad och havsbadets lockelser 
i modern tappning, alltså. Men numera är 
alla välkomna och var och en av oss får lov 
att roa sig på kungligt vis!

Casinot där kungligheter och 
andra celebriteter spelat bridge och 

dansat till orkester finns bevarat  
i nära nog ursprungligt skick

Parkhotellet med gymnastiksal var den första delen av Nynäs Hafsbad 
som uppfördes, och blev senare en del av Riksförsäkringsverkets sjukhus.

Det gamla kallbadhuset var i dåligt skick och brändes ner för att ge plats åt 
den mer funktionella havspaviljongen inför Nynäs Havsbads återinvigning. 

Casinot uppfördes omkring 1909 för att roa badgästerna med musik, dans 
och sällskapsspel. Här i en tidsenlig målning av Lars-Åke Svenheden.

I det tidigare Strandhotellet inryms idag Nynäs Havsbads restaurang 
samt flera av anläggningens hotell- och mötesrum i uppdaterad tappning. 



35                                                                               100NYNASHAMN.SE

Njut en stund i vårt 
TRÄDGÅRDSCAFÉ

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

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

Välkommen till ett utfl yktsmål för hela familjen

Låt dig inspireras! 
I trädgården hittar du allt från 

små perenner till stora buskar och träd. 
Välj bland 100-tals olika sorters rosor

- från gammeldags till moderna slottsrosor.

För dig som 
önskar erbjuder vi

möjligheten att

betala betala 
utomhus!utomhus!

yktsmål för hela familjen

Låt dig inspireras! 
Sommarkänslor

Växtstigen 1, Ösmo. Tel 08-520 272 30. www.osmoplantshop.se 
Öppettider i butiken: Mån-fre 9-18, lör 9-16, sön 10-16 • Caféet: Mån-fre 9-16.30, lör 9-16, sön 10-16

Växtstigen 1, Ösmo. Tel 08-520 272 30. www.osmoplantshop.se 
Mån-fre 9-16.30, lör 9-16, sön 10-16

Prova vår populära

BUFFÉ!BUFFÉ!
Välkommen för en 

vegetarisk smakupplevelse! 

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

Vi gör även hembesök 
utan kostnad och 
tar uppdrag i hela 

Stockholmsområdet.

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

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

LÖVHAGENS 
KAFFESERVERING & VANDRARHEM

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

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

Kom & upptäck Nynäshamns pärla! Välkommen till oss på

*M
id

so
m

m
ar

af
to

n 
stä

ng
t

Vad undrar du?
Har du frågor rörande din ekonomi? Vi finns här för dig! 
Vi erbjuder rådgivning för både privatpersoner och företag. 
 
På swedbank.se/kontakt hittar du olika sätt att nå oss på och kan 
välja det som passar dig bäst. Nu erbjuder vi även digitala möten!
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an skulle ägna sig åt att 
bygga hus var det tänkt. 
Johan Lindqvist Michanek 
hade nyss tagit studenten 

när det visade sig att hans pappa behövde 
opereras. Så istället hoppade han in i famil-
jeföretaget. Drygt tjugo år senare är han 
kvar i Sorunda Korvfabrik tillsammans 
med mamma Anette och systern Madde. 
I dag med en egen filosofi om hållbart 
byggande som kan appliceras på det mesta, 
även korv.

”Vi kan aldrig 
experimentera med korven 

för att få ner priset”
 – Jag har aldrig förstått hur något 
kan göras bra och billigt. Att göra en bra 
produkt är som att bygga ett hus som ska 
stå i 200 år. Det krävs en stabil grund och 
bra byggmaterial. För en bra korv behövs 
en stabil grund och bästa möjliga råvaror. 
Vi kan dra ner på förpackning, etikett och 
transport men aldrig experimentera med 
själva korven för att få ner priset.

Grillwurren

Sorunda Korvfabrik ligger mitt i ett idyl-
liskt småhusområde. Jag har åkt hit för att 
prata med företagets vd. Johan Lindqvist 
Michanek verkar först lite blyg men det 
går snabbt över.

 – När det kommer till korv kan jag 
prata hur mycket som helst.

Vi svänger runt hörnet på den lilla gula 
fabriken och jag nås av en svag aptit- 
retande doft.

 – Många som kommer hit säger att det 
luktar gott. Det som ser ut som rök från 
fabrikstornet är bara vattenånga. Tekniken 
är att röka i en vätska med filtrerad rök. Då 
slipper man inte bara röklukt utan också 
tjära, cancerogena ämnen och även brand-
risken.

Johan berättar att man inte hårdröker 
korven och håller noga koll på salthalten, 
det är bra sett ur hälsosynpunkt men även 
för smaken. Istället för rök och salt väljer 
man noga ut kryddor.

 – EU har ett förslag att tillverkare ska 
begränsa salthalten till mellan 1,3 och 1,7 

TEXT INGMARIE WASS

H procent, det är där vi ligger. Men många har 
ett snitt på 2 till 2,5 procent och drar istället 
ner på kryddningen. Vi gör tvärtom.

Arbetet med kvalitet och smak lönar sig 
och företaget har fått flera utmärkelser. 
Den mest hedersamma är White Guides 
pris för Årets Smakutvecklare som de fick 
2017. En enda vinnare utses varje år inom 
hela livsmedelsindustrin och då ingår alla 
produktslag, inte bara charkprodukter.

”En arabisk prins ville 
bjuda på hamburgare som 

var lika starka som de 
korvar vi gjort” 

Sorunda korvfabrik har också gjort den 
smärtsamt starka korven Harakiri åt 
Helldog som drev en korvvagn i Gamla 
stan. Den bestod till 80 procent av olika 
sorters chili och klarade man att äta den 
på fem minuter så fick man en t-shirt som 
bevis. Av en slump fick Johan resa till 
Dubai när en prins där ville ha Hell-ham-
burgare för ett speciellt tillfälle.

                   – ett framgångsrecept för familjeföretaget
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Grillwurren

 – Man kan steka hamburgare av innehållet i korven, persona-
len gör ofta det till lunch. 

 – Jag träffar många intressanta korvälskare genom jobbet, 
bland annat har vi gjort korv åt Lill-Babs. Hon var underbar att ha 
att göra med, en genuin människa.

När Johans pappa och mamma startade 1973 låg korvfabriken på 
en annan adress. Däremot bodde familjen nära den nuvarande 
fabriken och Johan brukade köpa sitt lördagsgodis i Konsum, 
samma lokal som man flyttade in i 1996. 

  – Året efter att vi flyttat hit tog jag studenten. Pappa opererades 
när jag var tjugo och då blev det så att jag började jobba här fast det 
inte var vad jag hade tänkt mig. 

Drygt tio år senare tog Johan, mamma Anette och syster Madde 
över företaget. Idag äger de också merparten av Wurstmaster som 
bland annat gör korvar åt Fållnäs Gård.

"Jag hoppas att nästa generationen  
också vill arbeta i företaget"

 – Jag har jobbat med familjen hela livet. Det är såklart lättare 
att bli lite arg på sitt barn än på en anställd. Klarar man att jobba 
tillsammans  i så många år får man en annan släktrelation. Jag och 
syrran bor hundra meter från varandra och även om vi har olika 
åsikter på jobbet kan vi alltid äta middag ihop.

Sorunda 
Korvfabrik 
fick 2017 
White Guides 
utmärkelse 
för Årets 
Smakutvecklare

Välkommen till 
Sorunda Församling

Församlingen 
med kyrkan mitt i byn!

På vår hemsida kan du se 
vad som händer i kyrkan.

Vid förändrade restriktioner 
gör även vi förändringar.

www.sorundakyrka.se

Foto: Anki Ekbom SORUNDA FÖRSAMLING

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

TRYGGT &  
SÄKERT MED 

Kittla dina sinnen på en krog vid havet i Stockholms
södra skärgård. Njut av en trerättersmiddag på bryggan

eller en enklare lunch på vår ljusa veranda. Eller så nöjer du
dig med en kopp nybryggt kaffe och en chokladkaka
med vispgrädde. Vi arrangerar bröllop, konferenser

och upplevelser. Och catering, så klart.

Öppet alla dagar 10.00-22.30 (t.o.m. den 15 augusti). 
Boka bord på 08-520 310 02

Välkommen!

För menyer och mer information: sjobodentoro.se
Följ oss på Facebook: Sjöboden Torö och Instagram: sjobodentoro
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Nu hoppas Johan på att tredje generationen 
ska vilja gå in i företaget.

 – Det är få förunnat att ha sina kära så 
nära. Man lär sig vad som är vad och vad 
som är viktigt. Ska man jobba ihop måste 
man klara det.

 – Äger man ihop är det också viktigt att 
enas till en röst, men först ska alla få möj-
lighet att säga sitt. Vad som är bäst styrs 
inte av vem som bestämmer utan att man 
tillsammans kommer fram till rätt beslut. 

 – Man behöver inte stänga in sig i stress 
eller ta fajten när någon säger något man 
inte håller med om. Det finns genvägar. 
Prata med varandra, hitta en lösning till-
sammans – ”nu gör vi så här”.

Hemma kan Johans fru 
tycka att han är lite väl 
tålmodig och borde säga 
ifrån på skarpen oftare, 
som när barnen inte tor-
kar sig efter duschen och 
lämnar blöta spår efter 
sig på trägolvet.

 – Jag har väl tränat mitt tålamod under 
åren. Sedan nyår har jag börjat ta bättre 
hand om mig själv så nu mår jag mycket 
bättre och är ännu mer stresstålig.  

Att tokbanta tror inte Johan på. Istället äter 
han numera hälsosammare och rör sig lite 
mer. På så vis har han gått ner 14 kilo sedan 
nyårsafton.

 – För att kicka igång ämnesomsätt-
ningen äter jag en ordentlig frukost och 
middag med mycket råkost. Korv kan jag 
äta varenda dag men nu skippar jag brödet 
varannan gång. Godis får bli på lördagar. 
Ronja och Barbie, familjens hundar, har 
successivt fått lite längre promenader. Det 

känns i kroppen vad som är bra och jag 
är piggare i huvudet.

Vi pratar vidare om hur det är att driva 
företag. Johan drar liknelsen med ”laget 
eller jaget”. Att om man säger att man 
ska ha hög kvalitet så måste det göras 
på ett visst sätt.

 – Då gäller det hela ledet, från mot-
tagaren av råvaran till den som packar 
och kör ut korven, alla är lika viktiga. 
Jag sitter här och pratar med dig men 
samtidigt gör vi korvar.

Naturen och miljöfrågor har engagerat 
Johan sedan han var liten och gick i 
Fagerviksskolan.

 – Vi fick lära oss om 
skövlingen i regn-
skogarna och blev för-
färade. Så vi startade 
”Barnens regnskog” 
1987 för att samla in 
pengar till att köpa 
hotad regnskog och 
återplantera den som 

var skövlad. Det var stort då, lite som 
Greta-effekten. Jag blev intervjuad på 
scenen i Konserthuset och fick träffa 
kungen. När jag var tio år blev jag och 
en klasskamrat inbjudna till Mexico 
och träffade presidenten där.

Organisationen är fortfarande aktiv och 
tankarna om hållbarhet har Johan kvar. 
Han ser direkt kopplingen till sitt arbete 
och kravet på kvalitet.

 – Att försöka vara bäst på något har 
inget med pengar att göra. Lyckas man 
får man det nog ganska bra, men det är 
inte det som är målet. Man ska njuta av 
det man har.

Under tonåren var Johan vegetarian och 
Sorunda Korvfabrik var tidigt ute med 
vegansk korv. Johan tvekar inte att köra 
grillmiddag med bara vegankorvar om 
några av gästerna är vegetarianer. Men 
det går givetvis att byta ut de veganska 
alternativen till någon annan korv och 
mejeriprodukter. 

SÅ HÄR GRILLAR DU 
VEGANSK KORV
Vegansk korv behöver lite längre tid för 
att bli genomvarm, den blir också fastare 
när den är varm. Grilla inte för hårt och 
snabbt. Vänta tills det är fin glöd på grillen 
eller sänk värmen på gasolgrillen. Ge 
korvarna lite yta men låt dem bli genom-
varma vid sidan av glödbädden. Det tar lite 
längre tid än för korvar med kött. I stek-
pannan steker du på lite över medelvärme. 

TÄNK PÅ VÄRMEN NÄR 
DU GRILLAR KORV
Värmen är viktig för alla slags korvar. 
Det är lätt att slänga på dem när det är 
full fart i grillen. Vänta tills den nått 
medeltemperatur.  Grilla först en bra 
stekyta på glödbädd i mitten av grillen 
och grilla sedan på indirekt värme längre 
ut på grillen. Har du gasolgrill sänker du 
värmen. Det viktigaste är att se till att du 
får en fin grillyta men samtidigt en korv 
som är tillräckligt genomstekt inuti. 

Grilltips & rec ept inför sommaren

Johan Lindqvist Michanek 
är VD på familjeföretaget 
Sorunda Korvfabrik. Det 
var inte det han en gång 
tänkt sig men idag älskar 

han både sitt jobb och korven 
de gör. 

– Jag kan äta korv varje dag! 

Johans tröja kommer från Sausage 
and Friends som gör "korvmode".

”Det är få förunnat 
att ha sina kära så 
nära. Man lär sig 
varandra till slut”
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SKÄR ELLER PICKA KORVEN
Anledningen till att korv ofta spricker när man lägger 
den på grillen är att innehållet sväller när det blir varmt. 
Innan du lägger korven på grillen kan du picka eller skära 
korven med 1 cm mellanrum. På så sätt släpper du ut lite av 
vätskan och korven spricker inte lika lätt. 

4 ST VEGANSKA  
TUNNBRÖDSRULLAR
Picklad lök: Skiva rödlöken fint, blanda  
med limejuice och låt dra i ca 20-30 min. 

1 rödlök

2 lime 

Potatismos: Skala och koka potatisen, låt svalna, mosa med pota-
tisstöt och rör ner margarinet. Späd med havregrädde till önskad 
konsistens. Krydda med salt och peppar och ev muskotnöt efter smak.
1 kg mjölig potatis
50 g växtbaserat margarin
1 dl havregrädde eller mer 

salt och vitpeppar samt ev. riven muskotnöt

Till servering: Grilla korven. Lägga två skopor mos i mitten av ett 
tunnbröd. Lägg på 3 msk majonnäs, gurka, picklad lök, en korv och 
sallad. Vik ihop försiktigt. 
4 Sorundakorvar, vegansk choritzo eller grillare
4 tunnbröd, normalstora rektangulära
2 skopor hemgjort potatismos (enligt recept ovan)
2 dl vegansk majonnäs
strimlad gurka
1 msk picklad rödlök (enligt recept ovan)
strimlad isbergssallad 

Grilltips & rec ept inför sommaren
SommarenSommaren    

i Ösmo-Torö församlingi Ösmo-Torö församling
Vägkyrka i Ösmo 3/7–8/8Vägkyrka i Ösmo 3/7–8/8

Under denna period har vi öppet varje dag kl. 12–17. 
Varje dag:

• Våffelcafé i Sockenstugan
• Utställning i Sockenstugan av föreningen ”Konst & hantverk”
• Utställning i kyrkan – lär dig mer om målaren Albertus Pictor
• Guidning i kyrkan – vardag och helg finns kunniga guider på plats
• Tipspromenad – för vuxna och barn. Nya frågor varje vecka. 

Start vid Sockenstugan.
Onsdagar & torsdagar:  

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

14.15–15.00: ”Ställ prällen mot väggen” – ställ en fråga till prästen.
Fredagar

17.15 Vesper (bönegudstjänst) i kyrkan
Sommarkvällar kl. 19

Ons 7/7 ”Kvinnor i bibeln”. Föredrag med Peter Mourath
Ons 21/7 ”Taubedansarna” dansar folkdans.  

Melodier av Taube tillägnade kvinnor (Ellinor, Rosa, Karin)
Ons 4/8 Program ej klart.

Kyrkliga Syföreningen serverar våfflor dessa onsdagkvällar.

Sommarkonserter i Torö kyrka
Ons 30/6 kl. 19.00  

Vega & Nika - Bingsjö, ballader och blåtoner
Annika Hammer, sång och pianoVega Nordkvist, fiol och sång

Ons 14/7 kl. 19.00
Alla tiders kvinnor – musik av kvinnliga kompositörer 

genom seklerna.
Agnes Lindberg, sång och fiol, Olle Lindberg, gitarr och sång

Ons 28/7 kl. 19
I ljumma sommarnatten – romanssånger från tre sekler
Musik av bl.a. Alma Mahler, Fanny Mendelssohn, Maria Löf-

berg och Helena Martinsson 
Helena Martinsson, sång, Lotta Larsson, piano

Ons 11/8 kl. 19.00 
Jungfrur, brudar, kvinnfolk och kär-ingar 

Karin Kolterud, sång, Johanna Dahl, cello
En hyllning till kvinnan och hennes olika skepnader genom 

tiderna via den folkliga vistraditionen.  

Café Gudagott på Torö
I år öppnar vi vårt café på Torö och vi serverar kaffe och 
kaka på tisdagar kl. 13–16 i Snarberga. Samtidigt är det 

guidning i kyrkan av Fredrik Lindström.
Öppet dessa tisdagar:

6/7, 13/7, 20/7 och 27/7

Med anledning av coronapandemin 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller 

pandemin. Om råd och restriktioner ändras kan vi komma att 
behöva göra ändringar i vår verksamhet. Titta alltid på vår  

hemsida för att ha den mest korrekta informationen!

www.osmotoro.se
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Muskö-
 dagarna

Lördagen den 3 juli och söndagen den 4 juli håller Muskö öppet 
lite extra för att välkomna besökare och visa upp vad ön har att 
erbjuda. Butiker, fik och restauranger är förstås verksamma hela 
sommaren, och en del av dem hela året, men just den här helgen 
har de gått samman för att få fler att upptäcka det lokala utbudet 
och lockar dagarna till ära med speciella erbjudanden. 

För utsocknes börjar resan med ett litet äventyr genom Muskö- 
tunneln, den nästan tre kilometer långa vägen under fjärdens  
vattenyta som byggdes av militära skäl och är öbornas länk vidare 
till fastlandet. Om man inte väljer att komma sjövägen med båt 
förstås. Oavsett färdmedel är det väl på plats bara att börja upp-
täcka öriket. Skyltar längs vägarna ger hänvisningar.

Muskö Gårdsbutik på Björkdals gård vid Valingevägen visar upp 
vad ett lantbruk kan erbjuda. Här hittar man i första hand lamm-
produkter, men även ägg och honung från närproducenter. Den 
som är sugen på att loppisfynda har flera alternativ, till exempel 
Söderängs Loppis och Anitas dito. Den senare ligger vid anrika 
Ludvigsbergs Herrgård och här erbjuder duon Urban och Per både 
lunch och fika, och vid förbeställning även middagar eller andra 
sammankomster. Den vackra och ståtliga 1700-talsbyggnaden, 
som ska ha haft finbesök av nationalskalden Bellman på sin tid, 
går inte att missa - om du är på rätt väg vill säga.

Lite längre fram hittar du skylten till gårdsbutiken Sött & Salt, 
som har allt från utvald inredning till mathantverk och presenter i 
sortimentet. Vidare ute på Hammarvägen finns Skärgårdfötter med 

spa-behandlingar, medicinsk fotvård och ekologiska hudvårdspro-
dukter. När fötterna fått sitt är det inte längre än en kort promenad 
till Muskö Sjökrog vid Mickrums brygga. På den stora terrassen 
avnjuter man gärna en god måltid och får utsikt över Hårsfjärdens 
vatten på köpet. Med sina inbjudande lounger och boulebanor 
kan det vara skönt att bara hänga här en stund. Fortsätter du en bit 
vidare på Hyttavägen hittar du Muskö Trädgård, som är en liten 
grön oas fylld av allehanda växter och trädgårdstillbehör. Behövs 
påfyllning av proviant ligger öns lanthandel, Sandells Livs, ett 
stycke bort.

Ytterligare en herrgård finns att upptäcka på Muskö. Arbottna 
säteri marknadsförs under namnet Drömgården, och här finns 
bland annat en butik med hemslöjd och diverse evenemang som 
konst- och fotoutställningar. Fortsätter man förbi Arbottna dyker 
Bruket upp, en badplats med vyer över öppen horisont.

Grytholmens friluftsmuseum är Muskös eget lilla ”Skansen” 
och en samlingsplats för olika sorters aktiviteter. Många gamla 
byggnader har bevarats för allmän beskådan och här håller också 
Muskö Hembygdsförening till för att berätta om hur skärgårdsli-
vet tett sig genom tiderna. Även Muskö kyrka håller öppet för vis-
ningar under Musködagarna. Arrangörerna har dessutom ordnat 
med en tipspromenad, där vinnaren kan gå hem med ett förstapris 
värt 1 000 kronor.

Det finns uppenbarligen mycket att upptäcka goda grannar emel-
lan, och Musködagarna är ett utmärkt tillfälle för att göra det!

Sommarparadiset Muskö må ligga på ”fel” sida 
om vår kommungräns, men kopplingen till 
Nynäshamn – och inte minst Ösmo – har alltid 
varit stark. Helgen efter midsommar samlas ett 
aktivt gäng företagare på ön för att arrangera 
årets upplaga av Musködagarna.

TEXT NICLAS AXELSON                         FOTO BENGT GRÖNKVIST
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Vi är ett familjeföretag som nu är inne 
på femte generationen

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

bästa service och få dem att känna sig nöjda!

Lillemor, Ewa & Amanda

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

Många års erfarenhet och goda referensobjekt.

••FASADEXPERT
INREDNINGSEXPERT

SOMMAR-PRISSOMMAR-PRIS
Alcro 
Bestå 
10 liter.

LINOLJEFÄRG
och andra produkter

SOMMAR-PRISSOMMAR-PRIS
Demidekk 
Ultimate 
& Infi nity 
10 liter.

Vi har tillbehören 
du behöver till din 

POOL

Fem generationer av 
kunskap & erfarenhet

• FÄRG • TAPET • GOLV 

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

Öppet: Vardagar 9-18 • Lördagar 9-14
Lövlundsvägen 21, Nynäshamn. Tel. 08-520 168 68
E-post: info@kalbacks.se • www.colorama.se/nynashamn

• Hälsokostpreparat & växtbaserade läkemedel
• Ekologiska livsmedel & godsaker, mycket glutenfritt och sockerfritt 
• Ekologisk hud- & hårvård samt feelgood-prylar
• Mötesplats för naturlig hälsa och livskvalitet
• Rum för behandlingar och samtal
• Inspiration, evenemangstips & boklånehylla

Kom in i vår butik och bli inspirerad till ett sunt och njutningsfullt liv!
Öppet mån-fre 11-18 & lör 11-15 | Fredsgatan 16,  Nynäshamn | www.nynashalsokalla.se

Naturlig 
näring för 
kropp och 

själ!

NY ADRESS!

Skolgatan 41 
(hörnet Skolgatan/Nynäsvägen)
Öppet tis-fre 11-17, lör 10-14

Du kan även boka 
din egen shoppingtid!

070-586 66 02 Nynäsvägen 24 • Tel. 08-520 218 50
Öppettider: mån 15-16, tis-fre 10-16, lör 10-14

Härliga sommarbuketter Härliga sommarbuketter 
hittar du hos oss!hittar du hos oss!

Härliga sommarbuketter Härliga sommarbuketter 
hittar du hos oss!hittar du hos oss!
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de stora köpladorna som står 
utspridda på många platser runt 
om i Sverige är utbudet ofta 
snarlikt, med butiker från samma 
kedjor och en handel som i stort 
sett är densamma oavsett vilket 

köpcentrum eller vilken handelsgalleria 
i landet man besöker. I Nynäshamn ser 
det annorlunda ut. Här finns flera av de 
nationella affärskedjorna representerade, 
men kombinationen av större och mindre 
butiker gör utbudet mer variationsrikt  
– och därmed unikt. Det finns förstås också 
skillnader mellan olika kedjor. Några drivs 
centralt från huvudkontoret med lokal 
personal på plats, andra har lokala ägare 
som är anslutna till ett kedjeföretag för 
att till exempel få tillgång till det stora 
sortimentet, dra fördel av gemensamma 
inköp, administration, marknadsföring 
med mera. Dessa är ibland så kallade fran-
chiseföretagare, som genom att betala en 
avgift till kedjan får tillgång till ett välkänt 
varumärke och de respektive förutsätt-
ningar som ingår där. Andra har istället valt 

MIXEN  
som skapar en variationsrik handel

Har du hört talas om det engelska begreppet ”independent shops”?  
När britterna vill lyfta fram mindre orters positiva egenskaper används ofta 

dessa ord som en speciell fördel värd att notera. Översatt till svenska blir det 
”oberoende butiker”, eller som man också kan kalla dem: Unika! 

I Nynäshamn kan vi skryta med att vi har både och. Här finns flera större 
kedjeföretag representerade sida vid sida med de unika butikernas utbud.

I

TEXT NICLAS AXELSON

att driva sitt företag helt i egen regi, under 
eget namn och med full frihet att själva 
välja sitt utbud av varor och tjänster. Det är 
de senare som kan kallas unika, eftersom 
ingen annan butik har samma namn eller 
exakt samma sortiment att erbjuda som 
den lokala handlaren.

En av dessa ”unika” Nynäshamnsföreta-
gare är Ann Jonelund, som driver butiken 
Tygmans på Centralgatan i Nynäshamns 
centrum tillsammans med maken Stefan. 
Tygmans har en lång historia i Nynäs-
hamn och butiken har funnits på samma 
plats under många år. När Ann och Stefan 
tog över efter den tidigare ägaren Inez 
Granström 2018 valde de att behålla inrikt-

ningen, men har efter hand också gjort sina 
egna förändringar i utbudet av sortiment 
och tjänster.

 – För oss är det viktigt med ett person-
ligt bemötande och att vi tar oss tid med 
våra kunder, säger Ann där hon sitter 
bakom symaskinen. 

Emellanåt får hon resa sig för att ta emot 
de kunder som kommer in och hon rör sig 
med raska steg genom gångarna i den väl-
fyllda butiken för att svara på frågor och ta 
betalt vid kassadisken. Någon har beställt 
en ny gardinstång som nu finns att hämta, 
en annan frågar efter en specifik vara och 
Ann hjälper till att leta fram den. Det är ett 
ständigt flöde av besökare till butiken, men 
mellan varven hinner Ann berätta mer 
om sin verksamhet för oss medan hon syr 
vidare på gardinerna som ska anpassas till 
rätt längd på beställning från en kund.  

Tygmans erbjuder, som namnet säger, tyger 
och gardiner samt solskydd med allehanda 
tillbehör och tillhörande tjänster. Men 
i butiken finns också andra heminred-

Ann Jonelund 
är tillsammans 

med sin man 
Stefan ägare 

till Tygmans, 
en av de många 

unika butiker 
som bara finns i 

Nynäshamn.

”För oss är det viktigt 
med ett personligt 

bemötande”
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ningsprylar och presenter av olika slag. På en hylla står ett urval 
av lampor i diverse modeller och på de välfyllda diskarna i den 
ombonade butiken finns allt ifrån de egensydda kuddfodralen till 
några exemplar av Stefans hemmasnickrade skärbrädor. Det finns 
mycket att titta på och välja bland!

 – Sortimentet förändras och fylls på hela tiden. Nu under 
pandemin har det blivit allt mer populärt att pyssla med egna 
handarbeten, så vi har tagit in garner för både brodyr och stick-
ning, fortsätter Ann. Försäljning av symaskiner ingår också i 
sortimentet. Allt utifrån vad kunderna efterfrågar!

”Vi kan åka hem till kunden och 
montera allt färdigt... det kan 

inte de stora nätbutikerna”

Ann brukar även arrangera populära sömnadskurser för sina 
kunder, men det senaste året har förstås pandemin begränsat 
den möjligheten. Hon hoppas kunna sätta igång med dem igen 
till hösten. Tiden har hon istället lagt på att dra igång en egen 
webbutik med Tygmans sortiment, som ett komplement till den 
fysiska verksamheten. En utveckling som allt fler lokala butiker 
hänger på för att även finnas tillgängliga i den digitala världen. 

 – Det är viktigt för oss att hjälpa kunden för att hitta lösningar 
som passar just dem, fyller Stefan i. Vi kan till exempel åka hem 
till kunden för att mäta det som behövs innan vi syr upp och 
monterar allt färdigt på plats. Det kan inte de stora nätbutikerna 
erbjuda ännu i alla fall, skrattar han.

Att driva eget kan ibland vara tufft, med långa arbetsdagar och 
utmaningar för att få verksamheten att gå runt. Men det är en 
livsstil som många ändå väljer och som också har flera fördelar. 
Det ger en frihet och möjligheten att skapa något på egen 
hand eller tillsammans med andra. Och man får träffa många 
människor i kontakten med kunder och leverantörer.

Ann fortsätter att sy på gardinerna och Stefan åker vidare till sitt 
andra arbete som anställd i en helt annan bransch. De är två av de 
många företagare som driver unika butiker i Nynäshamn, och som 
gärna vill lyfta fram hur viktigt det är med lokalt samarbete och 
att stötta varandra för att få behålla det varierade affärslivet i stan 
även i framtiden.

Allt inom mark 

& anläggning! 
Ring så hjälper vi dig! 076-185 22 89

Telivägen 16 
Nynäshamn

08-520 120 20

Träna 1 juni - 31 augusti för 1 000 kr
Dagtid/ungdom/pensionär 800 kr

Träna 1 juli - 31 augusti för 800 kr
Dagtid/ungdom/pensionär 600 kr

inkl. träning online, inne och uteinkl. träning online, inne och ute

Vill du träna i sommar? 
Köp vårt sommarkort!

3 & 4  AUG
MAGIC DINNER SHOW

JOE 
LABERO

Begränsat 
antal platser

VÄLKOMMEN TILL FOLKETS HUS

ETT HUS 
FÖR FOLKET
Kultur när den är som bäst

Med ny kostym ser vi fram emot ljusare tider – en sommar 
och höst full av musik, teater, dans och bio. Varmt välkomna!

Folkets Hus 
Nynäshamn

Dagens lunch på 
EN TRAPPA UPP

fr o m 31 augusti
Mån-tors kl 11.30 – 13

BION ÖPPNAR
igen den 11 augusti

Biljetter och mer info: 
folketshusnynashamn.se 

08-520 180 50
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VINCENT'S
Andreas Angelov driver 
Vincents i Nynäshamn, en 
herrmodebutik av klassiskt snitt 
men med ett klädsortiment som 
riktar sig till män i alla åldrar.

 – Hos oss är jeans en storsäljare 
och vi tar in märken som ska 
passa både en yngre och lite äldre 
målgrupp. Wrangler, Tommy 
Hilfiger och Jack & Jones är några 
av dem som är mest populära. 
Dessutom har vi satsat på en liten 
avdelning med parfym och utvalda 
dofter, eftersom det utbudet saknades  
i Nynäshamn, berättar Andreas.

RAKEL & LEA
Annika Törnberg och Sofia 
Ebers är mor och dotter som 
tillsammans är ägare till Rakel & 
Lea Smycken och Klockor, döpt 
efter två fastrar i familjen.

 – För oss är det viktigt med 
ett positivt bemötande och att ge 
bra service till våra kunder. Unikt 
för butiken är bland annat vår 
”Wedding Lounge”, där par med 
bröllopsplaner kan välja ringar i en 
trivsam och lite lugnare miljö. En 
annan är vår egen smyckekollek-
tion ”Quaintrelle Collection”, som 
vi designar själva och tillverkar 
specifikt för vår butik.

CHOKLADHUSET
Louise Öbrink, utbildad cho-
colatier, konditor och bagare 
som driver Chokladhuset i 
Nynäshamn med café och butik 
på Hamngatan i centrum.

 – Allt är unikt med Choklad- 
husets sortiment! Vi tillverkar själva 
alla praliner och bakverk på plats 
efter egna recept, liksom vår glass 
som blivit en storsäljare sommartid. 
Sedan 2006 har vi levererat våra vid 
det här laget välkända Nobelpraliner 
till festernas efterfest ”Nobel Night 
Cap” och varje årgångs speciella 
temasmaker brukar finnas i butikens 
sortiment.

GRÖNVÄXTRIKET
Grönväxtriket Nynäshamn AB 
grundades 2019 av paret Izabella 
och Markus Wikström, och sedan 
i våras ligger butiken i Nynäs-
hamns centrum.

 – Vi är passionerade växtälskare 
och riktar oss till både nybörjare och 
hängivna samlare med ett spännande 
och annorlunda sortiment av gröna 
växter, kaktusar, säsongsväxter, egen-
odlade växter och tillbehör. Butiken 
finns både på webben och fysiskt. 
Sedan flytten till centrum har vi utökat 
med snittblommor och satsat på att 
anställa vår egen florist.

SKIVFÖNSTRET
Nynäshamn har fortfarande en 
riktig skivaffär i centrum. Stefan 
Grönlund är ägare till Skivfönst-
ret som funnits på samma plats i 
snart 30 år.

 – Som Södertörns enda riktiga 
skivhandlare får man väl påstå att 
både jag och butiken är unika i sitt 
slag. Branschen har förstås förändrats 
rejält genom åren, men fortfarande 
finns en grupp trogna stamkunder  
och många samlare som vill ha sin 
musik på CD eller vinyl. Det är en  
helt annan känsla för oss musik- 
nördar att få hålla i en platta fysiskt 
med konvolut och allt.

HÄLSOKÄLLAN
Åsa Gefvert startade Hälsokällan 
på Fredsgatan i Nynäshamn under 
våren. Butiken är medlem i inköps-
kedjan Hälsokraft och i lokalen 
finns också naprapat Ylva Nyman.

 – Vi vill vara en samlingsplats för 
att inspirera till hälsa och välmående. 
Här kan kunderna hitta ekologiska 
produkter och vi har behandlingsrum 
för massage och terapeuter av olika 
slag. Idén är att vi ska samarbeta 
med många fler lokala aktörer inom 
hälsa, friskvård och miljö, men 
även till exempel konst och musik så 
småningom. Allt som kan bidra till  
ett hälsosammare liv, helt enkelt.

Fler butiker,  
restauranger,  

caféer och andra  
verksamheter hittar 

du i alla annonser och 
i SHOPPINGGUIDEN 
som medföljer detta 

nummer.

          Några fler av alla unika butiker i Nynäshamn fick frågan:

Vad är unikt  
    med just er butik?

Andreas Angelov Izabella och Markus Wikström

Annika Törnberg och Sofia Ebers Stefan Grönlund

Louise Öbrink Åsa Gefvert 
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Ursäkta röran – vi bygger om och ut till 555 m2.  
Vi har öppet som vanligt hela sommaren!

Webshop:sveayrkes.se  Butik:Teknikervägen 17, mån-tors 8-17 & fre 8-15

Bästa pris-garanti
JÄMFÖR ALLTID 

MED OSS!
Din lokala 
expert  på  

arbetskläder!

Hudbesvär?Hudbesvär? Behandla din kropp med Behandla din kropp med 
MicroSilk™ både på in- och utsidan.MicroSilk™ både på in- och utsidan.

Njut av en avslappnande stund med MicroSilk™ i ditt badkar eller i ditt spabad - en vattenterapi 
med mikrobubblor som kan lindra hudbesvär och ger ny energi till både din in- och utsida. 
Psoriasisförbundet erbjuder en medlemsrabatt på Marquis spabad och Interforms badkar.

Teknikervägen 1, Nynäshamn 010–101 95 55 • polarstugan.se
BUTIK • SPABAD • POOLER • POOLKEM

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.)

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.

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?
Priset för 8 nummer (helår) är 590 kr inkl moms (inom Sverige).
Beställning kan göras till info@100nynashamn.se

Tips-promenad!Vinn
1000:-www.ludvigsbergsherrgard.se

www.sottosalt.com

Ludvigsbergs
Loppis

Adress:Valingevägen 4

www.sjokrog.se

www.muskogardsbutik.se arbottna.com

www.muskotradgard.se

skargardsfottermusko.se

MUSKÖ
HEMBYGDS-
FÖRENING

Grytholmens, Friluftsmuseum

www.muskobladet.se

Muskö 
trädgård

MUSKÖ
GÅRDS-
BUTIK

Björkdals Gård

Arbottna 
Herrgård

facebook.com/soderangsloppis

Söderängs 
loppis

MUSKÖDAGARNAMUSKÖDAGARNA

svenskakyrkan.se/haninge

Muskö
Kyrka

Helgen efter midsommar 
– lördag 3 & söndag 4 juli

Varmt välkomna ut till Muskö helgen efter 
midsommar. En helg då vi lokala företag 

gemensamt öppnar upp våra butiker, fik och 
restauranger. Vi vill satsa lite extra på att man 
ska handla lokalt och stötta de små företagen. 

Mer info och karta på: www.muskoff.se

Helgen efter midsommar 
– lördag 3 & söndag 4 juli

Varmt välkomna ut till Muskö helgen efter 
midsommar. En helg då vi lokala företag 

gemensamt öppnar upp våra butiker, fik och 
restauranger. Vi vill satsa lite extra på att man 
ska handla lokalt och stötta de små företagen. 

Mer info och karta på: www.muskoff.se
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GOLF & DANS  
PÅ KÖRUNDA
På natursköna Körunda i Ösmo kommer det att svingas både klubbor och lurviga 
ben i sommar. Nynäshamns Golfklubb har en välfylld tävlingskalender planerad 
på banorna kring sjön Muskan, med tävlingar för såväl många inbokade företag 
som för veteraner och nybörjare inom golfsporten. Intilliggande Körunda Hotell 
satsar på ett event riktat specifikt till golfande tjejer den 3-4 juli. Dagarna kommer 
även att innehålla yogapass och leds av Jenny Hagman som jobbar med coaching 
och mental träning. Fokus är att bygga upp och förbättra svingen, styrkan och det 
mentala lugnet.

Innan dess planeras också för en dans- och träningsweekend i Körunda Hotells 
regi. Helgen den 18-20 juni ska nämligen självaste Tony Irwing dyka upp tillsam-
mans med några av sina kollegor från Let́s Dance, dansaren Cecilia Ehrling Daner-
mark och koreografen David Watson. Detta evenemang har tidigare fått ställas in 
på grund av rådande restriktioner, men nu hoppas man äntligen kunna genomföra 
det. Trion kommer att lära ut glädjefull dans från grunden och det krävs inga för-
kunskaper. En helg full av fart och energi utlovas för både äldre och yngre som vill 
delta i dansen. Förbokning krävs dock till båda eventen i Körunda Hotells regi och 
på hotellets hemsida finns mer information och priser.
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Krögarfamiljen Ljung har en hektisk sommar att se fram emot. Förutom att de 
driver den populära restaurangen Kroken i Nynäshamns gästhamn har de också 
ett antal verksamheter på Nåttarö att ta hand om. Inför den här säsongen har 
den kreativa familjen också satsat extra ute på skärgårdsön. Gästhamnen har 
uppdaterats med fler platser och fått en ny servicebyggnad med tillhörande toa-
letter, duschar och bastu. I anslutning till den öppnar också en delikatessbutik 
med allehanda läckerheter och en lite enklare servering som fått namnet Sixtens 
Bodega. Krogen med matigare meny håller öppet alla dagar under säsong och på 
ön finns även vandrarhem och stugor för boende vid en lite längre vistelse än 
bara en dagsutflykt. Det erbjuds cyklar att hyra om man vill upptäcka ölandska-
pet på hjul och kajaker för den som vill utforska omgivningarna sjövägen. 

Skärgårdsstiftelsen är på plats och inviger Nåttarös nya anläggning för besökare 
fredagen den 18 juni. Sedan drar säsongen igång på allvar, med reservation för 
aktuella restriktioner förstås. Vi börjar vänja oss med tillägget vid det här laget.

Nysatsning 
på Nåttarö

Livemusik  
& fotbolls-EM  
på Rotundan
Rotundan i Nynäshamn står redo att ta emot gäster 
på Frejas Holme i sommar. Av den tidigare ägarkvar-
tetten på restaurangen intill hamnen återstår inför 
denna säsong en duo. Paret Anders och Annika Nylén 
kommer att fortsätta driva verksamheten vidare på 
tu man hand, men årets satsning är inte mindre för 
det. Snarare tvärtom. 

 – Vi har byggt om en hel del och satsar bland 
annat på en ny scen som placerats för att den ska 
störa omgivningen så lite som möjligt, berättar 
Anders. Livespelningarna börjar runt klockan 18  
och slutar som senast klockan 21.45, fortsätter han.

Och spelningar blir det gott om i sommar. På premi-
ären den 11 juni går Cockroach Blue Band upp som 
första gig på den nya scenen och säsongen avslutas 
inte förrän lördagen den 28 augusti. Sammanlagt är 
ett 30-tal livespelningar inplanerade under perioden, 
onsdag till och med lördag de flesta av veckorna. 
Andra band på spelschemat är Bussters, Pommac 
Trio, F*CK (Fagersta Ukulele Klubb), Rabalder, 
Beastie Girls och Björnligan of Sweden – för att 
nämna några av dem alla.

Däremellan blir det Rotundans eget melodikryss på 
söndagar och för den som vill uppleva fotbolls-EM 
tillsammans med likasinnade visas matcherna som 
sänds under restaurangens öppettider på storbilds- 
skärm. Mästerskapet pågår 11 juni till 11 juli, så 
räkna med att jublet hörs från bland annat Frejas 
Holme i sommar om Sverige vinner sina matcher…
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VOLVO NÄRSERVICE i NYNÄSHAMN
Din lokala Volvo-verkstad – som även välkomnar alla andra bilmärken.

Verkstad, butik och däckhotell
Rikstäckande serviceavtal. Maskinskador. Anslutna till MRF. 

gör en AC-service hos oss i sommar!

Motor-Center i Nynäs AB
Bäckvägen 1, Nynäshamn. 
Växel: 08-520 603 50
Tidsbokning: motor-center.se

Din lokala säkerhetsleverantör i Nynäshamn
Våra tjänster:

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

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

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

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

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

     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 tillhanda-
håller användarvänliga molnbaserade lösningar från innovativa program- 
leverantörer för att leverera våra tjänster transparent, smidigt och säkert.

Alltid  
nära på 
distans!
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istorien om den svenska mekani-
kens fader Christopher Polhem 
har gestaltats av ett gäng begåvade 

teateramatörer och musikaliska begåvningar 
i Sorunda vid några tidigare tillfällen. Första 
gången Polhemspelen sattes upp var 2011 
och därefter har pjäsen framförts i Präst-
gårdsparken även 2013 och 2015. Tio år efter 
premiären planeras det åter för en teaterupp-
sättning på samma plats i sommar, men nu 
i en föreställning med nyskrivet manus av 
mor och dotter Ylva och Elisabet Eggehorn. 
Författaren Ylva Eggehorn stod också bakom 
den tidigare framförda berättelsen om uni-
versalgeniet Christopher Polhem, som kom 
till våra trakter i 12-årsåldern, blev bosatt på 
Vansta gård i Ösmo och så småningom fick 
ekonomisk hjälp för att kunna studera och ta 
till vara på sin stora begåvning.

 – Vad man kanske inte vet om den 
fantastiske Polhem är att han också var 
dyslektiker. Han drömde stort och fick som 
väl var chansen att utföra sina mästerverk, 
berättar Ylva Eggehorn som själv är bosatt 
i Sorunda och beskriver uppfinnaren som 
”Sveriges egen Leonardo da Vinci”.

Den nyskrivna pjäsen ”Polhems Under-
werk” återvänder i fragment till tidigare 
uppsättningar, men den här gången är 
utgångspunkten teateramatörernas arbete 
och vad som händer när de bestämmer 
sig för att sätta upp pjäsen om Polhem i 
Sorunda. I nutid och teaterns värld kan allt 
hända! För att bistå amatörgruppen griper 
teaterkungen Gustav III in tillsammans 
med andra medlemmar ur hovet, men det 
dyker också upp hjälpsamma rockstjärnor 
från samtidens stjärnhimmel på scenen. 

 – ”Polhems underwerk” handlar om 

Polhems underwerk blir 
sommarteater i Sorunda

kampen för kreativ frihet och är ett upprop 
för den fria kulturen, men den tar också 
upp andra aktuella ämnen, som till exem-
pel hoten mot landsbygden och hur kom-
mersiella intressen kan styra utvecklingen 
i fel riktning, fortsätter Ylva. 

 – Men den vänder sig till hela familjen, 
såväl barn som unga och vuxna ska ha 
glädje av föreställningen, tillägger Elisabet.

Den unge Christopher Polhem spelas den-
na gång av musikalartisten Jakob Stadell 
och i rollen som hans blivande hustru, 
Maria Hoffman, får vi se den välbekanta 
sångerskan Anna Sahlene. Regissör och 
producent är Elisabet Eggehorn, som också 
har en egen roll i föreställningen. Därutö-
ver finns flera namnkunniga i ensemblen, 
både lokala och rikskända, barn och ung-
domar, dansare och musiker, proffs och 
begåvade amatörer. Originalmusiken har 
komponerats av Per Rosenius.

 – Det här är ett stort kulturprojekt som 
vi kan genomföra med gemensamma insat-
ser, men också tack vare ekonomiskt stöd 
från bland andra EU, Nynäshamns kom-
mun och Region Stockholm. Även Svenska 
Akademien har bidragit i samband med 
manusarbetet, säger Ylva.

Utifrån rådande restriktioner ges ett 
10-tal föreställningar i Sorundas vackra 
Prästgårdspark mellan den 3 och 11 juli. 
Biljetter kan bokas via Ticketmaster. Några 
timmar innan respektive föreställning drar 
igång kommer publiken att bjudas på festi-
valstämning i form av olika familjeaktivi-
teter och ett utbud med lokala inslag. Om 
allt går enligt planerna har teatergruppen 
även bjudits in för att spela föreställningen 
i Gripsholms slottspark i augusti.

EVENEMANG 
I SOMMAR
Även om vi har stora förhoppningar om 
lättnader av de restriktioner som coro-
napandemin medfört kommer många 
beslut om genomförande av sommarens 
evenemang att behöva fattas med kort 
varsel. Alltför kort för att hinna få med 
till denna tidnings pressläggning. Vi 
hänvisar därför till Nynäshamns besök-
scenter och den evenemangsguide som 
finns på kommunens hemsida, www.
nynashamn.se/uppleva/evenemang, för 
att hålla er uppdaterade om vad som är 
på gång i sommar. Sidan uppdateras med 
nya evenemang och eventuella föränd-
ringar efter hand.

HISTORISK 
CENTRUM-
PROMENAD 
MED QR-KOD
Nynäshamns fantastiska bildarkiv, som 
är en del av bibliotekets verksamhet, 
rymmer skatter för den som vill ta del av 
kommunens historia. Nu har bildarki-
vets medarbetare tagit klivet ut på stan 
och skapat en liten promenad med små 
skyltar i Nynäshamns centrum som 
kortfattat berättar om huset på platsen 
och dess förflutna. Har man dessutom 
en smart telefon i handen kan man på 
respektive plats enkelt scanna av en 
QR-kod och får då en liten filmsnutt med 
bildspel och fler anekdoter berättade för 
sig via skärmen. Filmerna finns också 
tillgängliga på Youtube via bibliotekets 
hemsida. Den temporära utställningen 
har döpts till ”Sett på stan” och samman-
ställts av Emma Palmér, som är kultur-
sekreterare, bildarkivets beskyddare och 
filmernas berättarröst. Passa på att ta en 
tur i centrum och upptäck de historiska 
guldkornen.
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www.svenskakyrkan.se/nynashamn
www.facebook.com/nynashamnsforsamling
www.instagram.com/nynashamnsforsamling

Drop-in 

dop & vigsel

14 augusti

Välkommen till DIN församling
ALLA DAGAR I VECKAN erbjuder vi ett varierande utbud av 
aktiviteter för barn i olika åldrar, kostnadsfria diakonitjänster 
och ett flertal körer och musikverksamhet för dig som gillar att 
sjunga. När vi inte kan träffas på riktigt, gör vi det digitalt. 
 Kontakta oss på telefon eller gå in på vår hemsida för att 
höra mer om vad vi kan erbjuda dig. Du kan även ladda ner vårt 
församlingsmagasin från hemsidan eller få det hemskickat till dig. 
Nu kan du även boka dop och vigsel direkt via vår hemsida!

Vi flyttar och kraftsamlar! 
Den 1 juli samlokaliseras vårt kontor i Nynäshamn med SEB i Farsta. 

Där blir vi sammanlagt 26 medarbetare som kommer att göra vårt bästa  
för att även i fortsättningen ge en god service till alla våra kunder i Nynäshamn. 
Nedan finner du våra nya, blivande kontaktuppgifter. Välkommen! 

Besöksadress: Farstaplan 12. Telefon: 08-639 41 30. E-post: kontakta5233@seb.se

SEB.se och vår telefonbank SEB 24/7 är har alltid öppet - 0771-365 365. 

Välkommen ti ll
Nynäshamns största secondhand

Välkommen ti ll

Nya öppetti  der från 1 maj:
Måndag-fredag 10-17, 

Lördag 10-15, Söndag 11-15
Industrivägen 8C (vid Postnord)

www.skyddsvarnet.se

VARMRÄTTER
VÄLJ HUVUDINGREDIENS:

TOFU                95:-
KYCKLING     95:-
BIFF                  95:- 
 RÄKOR           105:-

20.   ASIAN NOODLES
WOKADE NUDLAR MED ÄGG &                        

            GRÖNSAKER I VÅR EGEN SÅS

21.   PAD THAI
WOKADE RISNUDLAR MED ÄGG &       

            GRÖNSAKER, TOPPAD MED KROSSADE 
            NÖTTER & LIME

22.   MI SAO CURRY
STEKTA RISNUDLAR MED GRÖNSAKER &       

            CURRY

23.   FRIED RICE
            STEKT RIS MED ÄGG & GRÖNSAKER

24.   GAENG PHED ( STARK )
           GRYTA MED GRÖNSAKER I RÖDCURRY & 

            KOKOSMJÖLK

25.   PANENG ( STARK )
            GRYTA MED GRÖNSAKER I PANENGCURRY &
            KOKOSMJÖLK

26.   CASHEW
 WOK MED GRÖNSAKER, TOPPAD MED   

            ROSTADE CASHEWNÖTTER

27.   GRAPROW ( STARK )
            WOK MED GRÖNSAKER & THAILÄNSK   
            BASILIKA

28.   SICHUAN ( STARK )
WOK MED GRÖNSAKER & STARK 

           SICHUANPEPPAR

29.   RAMEN
NUDELSOPPA MED KOKT ÄGG & GRÖNSAKER

FYRA SMÅ RÄTTER
FRITERAD KYCKLING
FRITERAD SCAMPI
CHICKEN SATAY
WOKAD BIFF MED THAILÄNSK BASILIKA

130:-

DESSERT

FRITERAD BANAN MED GLASS              45:-

TAKEAWAY

TEL:     08-520 10 123

JÄRNVÄGSGATAN 2
149 31 NYNÄSHAMN

VID ALLERGIER VÄNLIGEN FRÅGA
PERSONAL

VARMRÄTTER
VÄLJ HUVUDINGREDIENS:

TOFU                95:-
KYCKLING     95:-
BIFF                  95:- 
 RÄKOR           105:-

20.   ASIAN NOODLES
WOKADE NUDLAR MED ÄGG &                        

            GRÖNSAKER I VÅR EGEN SÅS

21.   PAD THAI
WOKADE RISNUDLAR MED ÄGG &       

            GRÖNSAKER, TOPPAD MED KROSSADE 
            NÖTTER & LIME

22.   MI SAO CURRY
STEKTA RISNUDLAR MED GRÖNSAKER &       

            CURRY

23.   FRIED RICE
            STEKT RIS MED ÄGG & GRÖNSAKER

24.   GAENG PHED ( STARK )
           GRYTA MED GRÖNSAKER I RÖDCURRY & 

            KOKOSMJÖLK

25.   PANENG ( STARK )
            GRYTA MED GRÖNSAKER I PANENGCURRY &
            KOKOSMJÖLK

26.   CASHEW
 WOK MED GRÖNSAKER, TOPPAD MED   

            ROSTADE CASHEWNÖTTER

27.   GRAPROW ( STARK )
            WOK MED GRÖNSAKER & THAILÄNSK   
            BASILIKA

28.   SICHUAN ( STARK )
WOK MED GRÖNSAKER & STARK 

           SICHUANPEPPAR

29.   RAMEN
NUDELSOPPA MED KOKT ÄGG & GRÖNSAKER

FYRA SMÅ RÄTTER
FRITERAD KYCKLING
FRITERAD SCAMPI
CHICKEN SATAY
WOKAD BIFF MED THAILÄNSK BASILIKA

130:-

DESSERT

FRITERAD BANAN MED GLASS              45:-

TAKEAWAY

TEL:     08-520 10 123

JÄRNVÄGSGATAN 2
149 31 NYNÄSHAMN

VID ALLERGIER VÄNLIGEN FRÅGA
PERSONAL

Asian House
Restaurang

• Asiatiskt à la carte 
• Take Away 
• Fullständiga rättigheter

Lunchbuffé 99:-
serveras på vardagar kl 11-14.

Kvälls- & helgbuffé 155:-
ingår sushi, asiatiska rätter, sallad, glass & dessert.

Vinylkompaniet underhåller:
Lördag 26/6 (midsommardagen), Fr-Lö 9-10/7, 

Fr-Lö 23-24/7, Fr-Lö 6-7/8, Fr-Lö 20-21/8, Lö 28/8.

Tel 08-520 101 23. Järnvägsgatan 2 Nynäshamn. Välkommen!
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Strålande sommarkryss
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 
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RÄTTA LÖSNINGEN på förra numrets korsord hittar du här.   
Lösningar till klurigheterna i denna utgåva publiceras på vår webb, 
100nynashamn.se, och även i kommande nummer av magasinet 
100% Nynäshamn. 

ÄR MÅNGA 
TILL NÄTET

FÖRENA 
SIG

PÅ  
STUBINEN

HAR SINA 
GRÄNSER

HAR 
PLATTOR 
I LAGER

LITET
TAL

LEJDARE
SÄLJA VID 

DÖRR 

LÄGGA 
AV

BÖR HÅL-
LAS KORT?

BRUKAR
KUSK

FEMTIO 
FÖR NERO

KAN 
TRYGGA 
AVSÄN-

DARE

HAR SINA 
LINJER

SAMLAR 
PANTRAR

VÄXER 
NEDÅT 

OM 
VINTERN
ÄR INTE 

LIKT
ÄR VELIKT

FÅR UR 
HÄN-

DERNA
NALLEBONA

HÖGLAND

HUS-
MINNE
VÄXEL-
LÅDAN

STIGER 
MAN

HAR NÄT 
I MYT

SPRIDER 
BACILLER

TA  
FÅGEL-
VÄGEN

DEN GER 
BÅT FART

SMÅ 
ELEVER

STÄLLER 
DRAMA 
QUEEN 

TILL MED

FÖRORD

TAFATT
FÅR DEN 

SOM LEVER
FART FÖR 

SNIGEL

FÅR DUGA 
FÖR FLUGA
I PAR MED 

DESTO

ETT HIN-
DER FÖR 

STYRANDE
FÖRLÅT

LAPP I 
LÅDAN
HALV 

DIAMETER

SES 
UTSLAGEN 

PÅ
KOM 

ÖVERENS

DEN FYLLS 
VID VAL

HAJ-
SYSSLA
ERKÄN-
NANDE 

MYNDIG-
HET

BLIR DAG 
TILL SLUT

DRAR 
TILL SIG 

FYNDARE

FET  
FIRRE

BÄR-
BUSKAR
DÖLJER 
SYSTER

I DET 
HAVET 

 LIGGER 
KRETA

STÄLLA
IN

ANGER 
VILKEN

PÅ TAND
TECKEN PÅ 
SVAGHET 

I TRÄ

BLEV  
BLOS-
SANDE  

RÖD
GILLAR 
BERÖM

HAR PLAKAT 
VID DÖRR

FÖRE 
PARTY-

RÖRELSE

HAN 
PASSAR 
FLOCKEN

GAV 
BERGMAN

ROAR 
MINDRE

OKEJ
HÖJA SIG

GER MATCH 
IBLAND

SVANTE 
DREJENSTAM

©MEDIAKRYSS
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100% MER sOMMARlÄSNING
Den här sommaren kommer inte bara ett sommarnummer från oss 
på 100% Nynäshamn - det blir två! Nästa utgåva dyker upp under 
högsommarens efterlängtade semesterveckor, i mitten av juli. 

När du läst färdigt det här numret kan du besöka vår hemsida, 
100nynashamn.se, där det även går att läsa alla tidigare utgåvor av 
vårt lokala magasin i digitalt format. Fungerar alldeles utmärk som 
sysselsättning i hängmattan!

Trevlig sommar tills vi ses nästa gång, i slutet av vecka 29! 

4 3 9 6

7 8 2 4

9 5

8 1

3 1 2 8

1 3 5 4 9 2

6 5 8

9 4 1 6

1 5 2

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

Sudoku - Mix #4

1 4 5 7

1

7 9 4

7 9 5 8 2

3 6 2 9

3

5 6 1

8 7

4 8

7 3 2 1

6 5 3 9

5 1 2 4

5 2

3 6 4

1

1 4 7 6

7 8

3

1 4 8 2 3 5 9 6 7

7 3 5 6 9 8 1 2 4

9 2 6 4 1 7 8 3 5

2 6 4 8 7 9 3 5 1

5 9 3 1 2 4 6 7 8

8 7 1 3 5 6 4 9 2

6 5 2 9 8 1 7 4 3

3 8 9 7 4 2 5 1 6

4 1 7 5 6 3 2 8 9

9 1 8 3 4 6 2 5 7

6 4 7 2 5 1 9 8 3

5 3 2 8 7 9 4 1 6

7 9 4 5 6 8 1 3 2

3 6 5 7 1 2 8 9 4

2 8 1 4 9 3 7 6 5

4 5 3 9 8 7 6 2 1

8 2 6 1 3 4 5 7 9

1 7 9 6 2 5 3 4 8

4 7 3 9 8 2 5 6 1

2 6 1 7 5 4 3 8 9

8 5 9 6 3 1 7 2 4

9 8 5 4 2 3 1 7 6

3 2 7 1 9 6 8 4 5

6 1 4 8 7 5 2 9 3

1 9 2 3 4 7 6 5 8

7 3 8 5 6 9 4 1 2

5 4 6 2 1 8 9 3 7

Lätt Medel Svårt

Lätt Medel Svårt

SUDOKU LÄTT SVÅRTMEDEL

Välkommen ombord på FREJA
Sommarrestaurangen i Nynäshamns gästhamn!

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

GOD MAT • LUNCH & A LA CARTE

UNDERHÅLLNING

URVAL AV TJÄNSTER
Konsultation och support
Virtuell privat server, skräddarsydd efter behov
Försäljning av hård- och mjukvara
Behovsanalyser av IT-miljö
Microsoft 365 med backup
SharePoint för effektivt gruppsamarbete
Drift och underhåll till fast pris
Webbhotell och domänhantering
Nätverk och säkerhet

Licenshanteringwww.ftech.se  |   info@ftech.se   |   08-520 139 37

SÖDERTÖRNS HELHETSLEVERANTÖR AV STORA OCH SMÅ IT-LÖSNINGAR 
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Nynäshamn: Konsul Johnsons väg 6
Tel: 08-52 42 01 11
Öppet: Vard 06.30–18, lör 10–14
www.nynashamns-farg.nordsjoidedesign.se

Nynäshamns Färg

Bäst i test!på all färg från 
Nordsjö*

20%

Sommarkampanj!

Erbjudande gäller med värdekod ”100% Nynäshamn”

Välkommen till butiken Välkommen till butiken 
mitt i Nynäshamns Centrummitt i Nynäshamns Centrum

ÖPPET ALLA DAGAR 8-21ÖPPET ALLA DAGAR 8-21
Vi har det mesta du behöver, t ex:

Fisk- & delikatessdisk • Nybakat bröd 
Salladsbar • Grillat - och mycket mer!

NYHET! Nu har vi kött från Smak av Gotland
Förbutik med postombud • Svenska Spel • Instabox

Varmt välkommen önskar Niklas med personal

SOMMARERBJUDANDE
t o m 31/8 2021 med reservation för slutförsäljning

NYBAKADE VARJE DAG! 

KANELBULLAR 5:-5:-/st

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

Handgjorda praliner och 
presentförpackningar.

Alla års smaker av 
vår kända Nobelpralin.
Egentillverkad glass 
och goda bakverk.

Välkommen & njut på vår 
härliga uteservering!

Choklad-
café & butik

SÄLJ MED  
TOM FORSIUS
REG. FASTIGHETSMÄKLARE
0706-01 94 55
TOM.FORSIUS@MOHV.SE


