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VÄLKOMNA TILL 
NYNHÄSHAMN!

ar det någon mer som reagerade när Nynäshamn dök upp i 
TV-rutan i början av sommaren? Eller dök upp kanske är att 

ta i – svischade förbi är nog en mer korrekt beskrivning. Inget 
konstigt med att vi omnämns i riksmedia, det händer ju lite 

titt som tätt med all rätt. Men det här sammanhanget var lite speciellt 
och oväntat. Det var i Tom Alandhs dokumentär om Håkan Juholt, som 
spelats in under den tidigare S-märkte partiledarens tid som ambassadör 
på Island. En sekvens i filmen visar när Juholt ska inviga en utställning 
på ett blågult möbelvaruhus i Reykjavik. Den rådige ambassadören har 
tillsammans med några medarbetare själva snickrat ihop en exposé 
över Sverige och den ska nu få sin premiär för islänningarna. Med så 
festlig stämning det går att få till på en varuhusrestaurang för att fånga 
kundernas relativt måttliga intresse, kan tilläggas. Enligt Juholt är det i 
alla fall succé. Det serveras kroppkakor och ”Swedish fika” och tipsrun-
dan med frågor om Sverige, snitslad bland möbelföretagets bäddsoffor, 
köksbord och bokhyllor, drar in tusentalet svarstalonger. Juholt visar 
stolt upp sin utställning och det är här vi syns i sammanhanget, utmärkta 
på en karta och tillhörande bild över Sveriges sjöfartsorter. I stora 
bokstäver står det skrivet ”NYNHÄSHAMN” (jo, vår stad stavas tydligen 
så på isländska). Den svenske ambassadören gör sin plikt och säljer 
in Sverige med stort engagemang och glatt humör, men om det blir 
någon turistinvasion av islänningar från Reykjavik, Hafnarfjörður eller 
Húsavik till oss i den svenska skärgården framöver återstår att se. 

Oavsett Juholt-effekt eller ej vill vi passa på att rida på vågen, så: 

Hjartanlega velkomin til okkar allra Íslendinga! säger vi. Vona að 
sænski sendiherrann hafi veitt þér innblástur til dvalar í borginni 
okkar í sumar, hér við sólríku strönd Svíþjóðar. (Översatt med viss 
reservation: Varmt välkomna till oss alla islänningar! Hoppas att den 
svenska ambassadören har inspirerat er till en vistelse i vår stad i 
sommar, här på Sveriges solkust.) 

Och varmt välkomna till alla er andra också förstås. Nu är det 
sommar till 100% i Nynhäshamn!

Den sevärda dokumentären finns för övrigt tillgänglig på SVT Play.

Niclas Axelson & Paulin Sunesson

PS. I sommar passar vi bland annat på att njuta av en nygräddad våffla 
med kaffe i trädgården vid Sockenstugan i Ösmo.
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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

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
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
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Från filmmakare till 

LOPPISKUNG
Bingeting är den välkända loppisen på Kalvö industriområde i 

Nynäshamn. I två stora lagerlokaler trängs prylar av allehanda slag på 
golv och hyllor och det är nästan omöjligt att inte göra något fynd.  

Det finns alltid något som man inte visste att man verkligen behöver.

TEXT & FOTO SOLVEIG SIGRIDSDOTTER THÖRNBLOM 
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Från filmmakare till 

LOPPISKUNG
örutom de två stora lokalerna, 
där en hyser mycket möbler 

och diverse stora föremål, och 
den andra mycket husgeråd och 
mindre ting, finns en tredje stor 

lokal i samma länga. I den förvaras 
föremålen som nyss hämtats och 

som ska sorteras och prissättas innan 
försäljning. Bingetings varor läggs också ut 
på Instagram och Facebook och åtgången 
är strykande.

Men låt oss börja något sånär från början. 
Bengt-Inge Hertzman, Binge kallad, är ett 
känt namn för nynäshamnarna. Han har 
under många år arbetat inom filmbran-
schen, med ljussättning, och har även varit 
mycket aktiv inom idrottsrörelsen. Bengt-
Inge bor i Frölunda i Sorunda, och redan 
som liten grabb hyste han ett stort intresse 
för auktioner och föremål att sälja. I 10-års-
åldern ropade han in en radiogrammofon 
på en gårdsauktion, och priset var endast 
ett par kronor. Med lite hjälp lyckades han 
baxa hem pjäsen surrad på en cykel. Pappa 
fick se till att den hamnade i pojkrummet. 
Senare när en bekant till familjen fick syn 
på grammofonen, så frågade han Bengt-
Inge vad han ville ha för den. ”Tvåhundra” 
svarade den unge försäljaren utan att 
blinka och det fick han. På den vägen är det 
skulle man kunna säga.

Genom åren har han hunnit skaffa stor 
kunskap och framför allt många kontakter. 
Vissa är roligare att göra affärer med än 
andra och inom branschen finns många 
som är kunniga inom olika områden. Ett 
stort och väletablerat kontaktnät är viktigt 
när man ska bestämma ett föremåls värde.

 – Jag lurar aldrig någon! säger Bengt-
Inge med eftertryck.

När han köper hela dödsbon och det bland 
föremålen finns saker som kan tänkas 
betinga ett högt värde, då vill han att sälja-
ren av dödsboet ska få ärligt betalt och veta 
att föremålet kanske är mer värdefullt än 
man trodde.

 – Jag betalar så klart inte marknads- 
priset på föremålen jag köper, säger han.

 – Jag köper ju för att sälja.

Men Bengt-Inge gör ingen hemlighet av 
varans värde och många gånger vill perso-
nerna han säljer åt bara bli av med allt på 
ett bräde så att säga, många gånger till ett 
paketpris.

Sedan 2009 kan Bengt-Inge, hustrun Marita 
och dottern Malin försörja sig på företaget. 
Det innebär mycket arbete för att hålla 
affärerna igång. Pandemin har inte medfört 
någon nedgång i ruljangsen, tvärtom.

 – Vi har ökat vår omsättning med 
15-20 procent under pandemin och det är 
mycket, säger Bengt-Inge.

Vad är det då som besökarna vill ha? När 
det kommer till möbler så är vita möbler 
väldigt inne igen. Sitter man (bokstavligen 
kanske) på en vit matsalsgrupp av Carl 

Malmsten så går den att sälja dyrt väldigt 
snabbt. Och plötsligt har även gamla 
skänkar i valnöt och klädskåp av genuint 
slag blivit i ropet igen.

 – Sådana här pjäser, säger Bengt-Inge och 
visar ett stort och vackert linneskåp, var i 
princip osäljbara för bara några år sedan.

 – Nu har de blivit populära igen.

Alla tv-program om antikviteter har gjort 
att gemene man har litet mer koll på vad 
som kan fyndas på en loppis. Likväl hittar 
man, i avdelningen för porslin och annat 
för kök och matsal, fint porslin från både 
Gustavsberg och Rörstrand. Och märkligt 
nog går kitschiga jultomtar och annat 
julpynt att sälja även mitt i sommaren. 
Invid disken i en av lokalerna står ett stort 
golvskåp med mängder av små lådor, 
lämpliga för den som behöver ha sortering 
av småprylar.

 – Det hittade jag i ett hem som jag 
tömde och är specialbyggt för Teli-verkstä-
derna, berättar Bengt Inge.

Personen som ägde det ville bara bli av 
med det och trots höga bud på lådförva-
ringen, så är möbeln inte till salu. Det är 
dock det mesta annat man får syn på i 
lokalerna och alla föremål är märkta med 
prisetiketter. 

 – Ibland säger någon att det är dyrt, 
men jag kan avslöja för dig, säger han med 
en blinkning, att en trevlig kund kan ju 
alltid förhandla om priset.

Skönt att veta för reportern som just är på väg 
att åka hem med en stor kasse fylld av prylar, 
som denne inte visste att den behövde...

 ”En trevlig kund 
kan alltid förhandla 

om priset”

Fler  
loppistips 
hittar du 
på nästa 
sida...
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LOPPIS
listan

Här är några av de mest etablerade  
loppisarna, vintage- och second hand- 

butikerna i vårt område:

BINGETING  
Teknikervägen 7, Nynäshamn

LOPPMARKNAD  
Skolgatan 1, Nynäshamn

MÄRKESRETUREN  
Centralgatan 5 B, Nynäshamn

PERNILLAS BARN &  
SECOND HAND  

Stadshusplatsen 3, Nynäshamn

PRYLFÖRMEDLINGEN 
BARA VARA I NYNÄSHAMN  
Stadshusplatsen 3, Nynäshamn

RÖDA KORSET/KUPAN 
Telivägen 10, Nynäshamn

SKYDDSVÄRNET 
SECONDHAND  

Industrivägen 8 C, Nynäshamn

ÅSAS FÖRMEDLING  
Fredsgatan 5, Nynäshamn

VINTAGE & STYLE BY OMIM  
Torp 40, Sorunda

STUTBY LOPPIS  
Stutby i Sorunda (nyöppnad)

VINTAGEVRÅN  
Körundavägen 7, Ösmo

LUDVIGSBERGS LOPPIS 
Valingevägen 4, Muskö

PRYLHUS & KURIOSA 
Herrviksvägen 6, Muskö

SÖDERÄNGS LOPPIS 
Valingevägen 23, Muskö

NYÖPPNAD loppis i Sorunda
I dagarna öppnade en alldeles ny loppmarknad i Stutby  

i Sorunda. Det är Cristina Olsson som tillsammans med sin 
familj har förverkligat en mångårig dröm. Loppisen är ett 

delmål kan man säga. En gårdsbutik på den egna  
bondgården är det som hägrar i framtiden.

Jag svänger in hos min höleverantör för att panikhämta några höbalar, då häs-
tarna står helt utan därhemma. I ögonvrån noterar jag att några personer håller 
på och grejar i ett av uthusen.

 – Vad har de för sig där borta? frågar jag Thomas som hjälper mig att lasta 
höbalarna.

 – Det är Nina som håller på och fixar i ordning för invigningen av vår nya 
loppmarknad.

Sammanträffandena här i livet är ibland litet för underliga för att bara vara sam-
manträffanden, tänker jag. Nyligen fick jag förfrågan från denna tidnings utgiva-
re om jag ville göra en artikel om loppmarknader i kommunen. Och just den här 
dagen hade jag varit och slängt sopor hos SRV, då jag och min syster håller på att 
städa ur min gamla mammas lägenhet. Kvar i bilen låg en hyfsad mängd föremål 
av allehanda slag, som jag tyckte borde gå till någon för fortsatt användning. 
Vad är oddsen för detta? Cristina tog tacksamt emot alla prylarna och hon blev 
särskilt förtjust i en kabinväska av knallrött fuskskinn från 1970-talet.

 – Den här säljer jag inte, sa Cristina och poserade med väskan samt ett par av 
mammas gamla solglasögon anno dazumal.

Det där med väskan gladde mig särskilt, då min syster bestämt hävdat att inte en 
människa i hela världen skulle vilja ha den. Till skroten skulle den.

Efter att ha besökt mängder av loppisar och auktioner i många herrans år, be-
stämde sig till slut Cristina och hennes familj för att nu var det dags att komma 
till skott med en egen loppis. Där finns allt, allt, allt som tänkas kan och som 
lämnat sina tidigare ägare, men som är fullt funktionsdugliga föremål för någon 
annan. Alltifrån en grimma till en ponny, till ett par riktigt coola glasögon från 
1950-talet; välbevarade med märkesfodral och allt.

 – Jag tycker att det är miljövänligt och ett bra sätt att ta tillvara på saker som 
verkligen kan vara till glädje för någon, säger Cristina.

Hon berättar en dråplig historia om hur hon en gång stod och rotade bland 
kläderna hos en lokal loppis i kommunen. Efter en stund hittade hon en tjusig 
blus som hon kunde tänka sig köpa. Det var bara det att efter ett ögonblicks be-
traktande kom hon på att den blusen, den hade hon själv lämnat in till butiken 
för en tid sedan… Snacka om god smak.

Loppisen i Stutby är ett rent fritidsprojekt med öppettider därefter. Man vet att 
det är öppet om det sitter en skylt uppe vid väg 225. Har man tur kan man få sig 
en kopp kaffe vid besöket också.
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Främre raden från vänster: Christina Bergendahl, Kerstin Gustafsson, Ida Selander, Britt-Marie Olsson, Eva Wennerberg 
och Theresia Bergendahl. Bakre raden från vänster: Solveig S Thörnblom, Claes Ekbom, Lars-Olov Larsson,  

Johan Pettersson, Olle Holwaster, Per Pettersson, Lars-Petter Bergendahl, Peter Wennerberg och Maud Sjödén.
Lilla bilden från vänster: Charlotte Sundh, Håkan Pettersson, Britt Ohlsson och Kjell Gustafsson.

Kom ihåg att 

rösta den 

19 september!
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Öja är Stockholms skärgårds sydligaste utpost och sista ön före 
Gotland. Mer känd som Landsort efter namnet på den mäktiga fyren, 
Sveriges största och äldsta och bara den värd ett besök. Vi är inte 
bara här för lunch och ett dopp, vi ska framförallt prata med Svedtiljas, 
familjen som driver restaurang och hotell på ön. Och lite annat.

ägen till färjeläget i Ankarudden går via 
vackra Torö. Härifrån tar man passbåten 

till Landsort och båttiderna kollas lämpligen 
upp i förväg på Waxholmsbolaget. Lands-

vägen slingrar sig fram så man ska inte ha för 
bråttom om man kör bil. Det går även bra att ta 

bussen hit, både från stationen i Nynäshamn och 
Nynäs Gård. 

Charmiga Torö Lanthandel är trevlig att stanna till på. Den har 
nyligen tagits över av ägarna till Sjöboden, caféet och restau-

rangen intill färjeläget. På Sjöboden vid Ankarudden kan man fika 
– eller kanske äta middag på vägen hem från Landsort.

När man kommer till magiskt vackra Herrhamra bokallé är det 
inte långt till den lilla avfarten ut mot Örens naturreservat och 
Torö stenstrand. Finns det tid så är de båda värda att stanna till på. 
Eller kanske får det bli en annan gång.

Det går bra att köra ända fram till båten för att lämna av packning 
och för dem som har trötta fötter. Sedan kan man åka tillbaka 
en bit och parkera bilen. Ombord betalar man med SL:s reskassa. 
Turen tar en halvtimme och vinden styr var på den långsmala ön 

S
V

E
D

T
IL

JA
S HÅLLER IGÅNG  

LANDSORT  
ÅRET OM

TEXT INGMARIE WASS  |  FOTO CHARLOTTE FRIBERG
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som båten lägger till. Men oavsett ankringsplats är det är bara ett 
par hundra meter mellan Västerhamn och Österhamn.

Vi kliver av i Västerhamn på öns södra del. Här ligger de tre oranga 
lotsbåtarna när de inte är ute och jobbar. Lotsar har det funnits 
på ön i flera hundra år. I den gamla lotsbyn Storhamn finns en 
handelsbod och husen klättrar snällt upp mot det höga grå lotsut-
kiken. Här kan man bo, Lotstornet är Svedtiljas fint inredda hotell. 
Det finns fler boendemöjligheter på ön. Fortsätter man söderut 
kommer man till vandrarhemmet nedanför fyren och på andra 
sidan ön finns en stuguthyrning.

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
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KYCKLING     95:-
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 RÄKOR           105:-

20.   ASIAN NOODLES
WOKADE NUDLAR MED ÄGG &                        

            GRÖNSAKER I VÅR EGEN SÅS
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WOKADE RISNUDLAR MED ÄGG &       

            GRÖNSAKER, TOPPAD MED KROSSADE 
            NÖTTER & LIME

22.   MI SAO CURRY
STEKTA RISNUDLAR MED GRÖNSAKER &       
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23.   FRIED RICE
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            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:
Fredag-Lördag 23-24/7, Fredag-Lördag 6-7/8, 

Fredag-Lördag 20-21/8, Lördag 28/8.

Tel 08-520 101 23. Järnvägsgatan 2 Nynäshamn. Välkommen!

SÖDERTÖRNS ENDA 
RIKTIGA SKIVAFFÄR
och Stockholms största CD-shop

SNART 30 ÅR I STAN!
Centralgatan 10, Nynäshamn
Tel. 08-520 168 15

VINYL•CD•MUSIKTILLBEHÖR

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

Välkommen a�  boka � d i vår

Köp två förlovningsringar hos oss och få 

HALVA PRISET
på den billigaste t o m 31/8 2021 
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Åke Svedtilja möter upp vid båten och vi promenerar den korta biten 
till restaurangen. På vägen passerar vi Saltboden som är en mysig 
pub med lite enklare mat. Överallt ser vi vackra konstverk i naturen. 
I sommar har dessa kompletterats med en speciell jubileumsutställ-
ning till minne av öjaprofilen Arthur Hultling. Ytterligare ett par 
minuter så är vi framme vid Svedtiljas restaurang och Lotta Svedtilja 
ställer fram kaffe på terrassen. Sonen Loke tittar ut och säger hej 
innan han sticker iväg på något uppdrag.

 – Loke jobbar här på somrarna, oftast i Norrhamn vid Skravel-
viken, där gästhamnen, cykeluthyrningen, caféet och glasskiosken 
ligger, säger Lotta. 

Annars går han på en restaurangskola på Kungsholmen får vi veta. 
Vad annat är att vänta när man föds in i en engagerad och dedike-
rad hotell- och restaurangfamilj.

 – Vi har jobbat med hotell och turism hela våra liv. Och Loke 
har hjälpt till sedan han kunde gå.

Kärlek uppstod i Sälen 1997 där Åke drev Olarsgården vid Lind-
vallen, då listad som ett av Sveriges hundra bästa resmål. Två år 
senare gifte Lotta och Åke sig och några år senare kom Loke.

 – Det är alltid massa problem som måste lösas om man ska 
hålla ett ställe på topp. När Loke föddes jobbade jag 95 timmar i 

veckan. På tre veckor hade jag bara sett honom vaken två 
gånger. Så jag tog ledigt, säger Åke.

Åke gillar äventyr och hade hittat en segelbåt i Southamp-
ton som han väldigt gärna ville köpa, men hur skulle han 
få med Lotta på noterna? Han sålde in den genom att ställa 
smarta frågor till Lotta.

 – ”Om vi skulle ha båt, hur vill du ha det för att sova 
bra?” och ”Hur vill du ha duschen?”, ”Toaletten?”. Sedan 
köpte jag segelbåten ”Legless again”, och namnet har gått i 
arv till vår sjötaxi.

Åke älskar att överraska sin fru. ”Lotta vill du äta lunch med 
mig idag?” Lunchen kan då vara i Barcelona, Lottas pass har 
Åke stoppat i bakfickan. En gång tog han Lotta och Loke, 
då tio år, till vaccinationscentralen och de fick massor av 
sprutor. Ingen av dem frågade speciellt mycket, personalen 
var ändå instruerad att inget säga. När det blev dags att flyga 
kollade han med incheckningsdisken ”kan jag checka in fru 
och barn, de står därborta och vet inte vart vi ska åka?” 

 – Jag var lite sur för att Lotta aldrig frågade men persona-
len tyckte det var jätteroligt.

 – Först när vi kom ombord förstod jag att vi skulle till 

Restaurangen har a la carte-meny och en ständigt 
uppdaterad vinkällare. Vinagenter tar gärna en tur 
till vackra Landsort för att presentera sina nyheter.

”Å
ke

 ä
ls

ka
r 
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t ö
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rr
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ka
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Afrika. Åke växte delvis upp i Tanzania och vi flög till Zanzibar, 
säger Lotta.

”Jag litar fullt  
och fast på honom och  

hänger bara på”
Åke är entreprenören och Lotta säger att hon litar fullt och fast 
på honom och bara hänger på. År 2011 fick paret en förfrågan om 
ett avancerat bröllop på Landsort och blev direkt förtjusta i ön. 
Så pass förtjusta att de ett par år senare tog över restaurangen och 
hotellet i lotstornet. I början gjorde de omfattande renoveringar 
och ombyggnationer. De sex rummen har en magnifik utsikt 
över ön och brukar bli fullbelagda. I restaurangens kök ansvarar 
kocken Oliver för à la cartemenyn, uppåt fyrtio gäster serveras 
dagligen under högsäsong. Leo kör båttaxi på beställning och fixar 
varutransporter och fastighetsskötsel.

 – Personalen är ett jättebra gäng och väldigt roliga att arbeta 
med. De flesta kommer tillbaka år efter år. Ibland frågar småtjejer 
om jobb. Då kan de få hjälpa till att torka bord, diska och stå i 
glasskiosken.

Söderut på ön hittar man fina badklippor, lite som på västkusten. 
På den norra delen är det mer som Stockholms skärgård. Vill 
man inte gå från ena sidan till den andra kan man hyra cyklar.

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.

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!

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!
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Nu råder högsäsong på Landsort, 
eller Öja som ju ön egentligen heter. 
Nyligen var delar av kungafamiljen 
på besök och ska enligt uppgift ha 
haft en trevlig och uppskattad vistelse 
på ön med middagen serverad i  
Svedtiljas regi.

”Här kan 
man bo,  

Lotstornet 
är Svedtiljas 
fint inredda 

hotell”

”Alla är snälla 
och gästerna 
är glada”

Det finns cirka tjugo permanentboende på Landsort.  
De flesta hus har någon anknytning till lotsverksamheten, 
tullväsendet och försvarsmakten.



13                                                                               100NYNASHAMN.SE

Julia, Karin, Elena, Nora, Bianca och Tuva är nu i tjugoårsåldern 
och har jobbat flera somrar med Åke och Lotta.

 – Det är inspirerande att jobba nära Åke och Lotta, de ger oss 
jättemycket.

 – Vi är delaktiga, inte bara anställda, säger Nora.

 – Det är fantastiskt att arbeta här, det finns inte ord. Bästa arbets-
platsen man kan tänka sig, harmonisk och lättsam, säger Julia.

 – Alla är snälla och gästerna är glada, de har ju semester, säger 
Nora. 

Det råder inget tvivel om att alla stortrivs med livet och arbetet på ön. 
Men det är också stor skillnad beroende på när under året man är här.

 – Första våren byggde vi om. Då var jag och hunden här tio 
dagar i sträck, vi såg inte en människa. Jag är inte morgonpigg, 
men sista dagen gjorde jag en termos med kaffe och bredde två 
mackor för att kunna ta sexbåten tillbaka till stan. Jag åkte direkt 
till Sergels torg och djupandades, njöt av rusningstrafiken och av 
att se människor, säger Åke.

Åke är född i Östersund men har bott på många olika ställen 
runt om i världen. Det märks att han trivs med att ha landat här 
på Landsort, även om familjen är bofast i Gustavsberg. Men han 
älskar fortfarande att resa och tar gärna med personalen på långa 
inspirationsresor under lågsäsong, till Champagne, Paris, Köpen-
hamn och andra mat- och dryckesmetropoler. Lotta kommer från 
Göteborg men uppskattar att tillbringa vintersäsongen i Sälen och 
har även varit generalagent för ett snowboardmärke.

 – Jag har det bästa av två världar, jobbar i Sälen på vintern 
och på Landsort under sommaren. Och det är skönt att sova utan 
hundar i sängen. Det får jag när jag är i Sälen. Åke vill ha hund och 
vi har alltid haft olika hundar, förklarar hon.

Lotta skrattar till och minns en gång när hon var kvar själv ute på 
Landsort. Hon hade just lastat hotellets sängkläder på deras sjötaxi 
när Åke ringer, ”snälla kan du åka upp till hotellet, gästerna vill 
checka ut”.

”Jag gick raka vägen upp  
till hotellet, plaskvåt”

 – Istället för att köra framåt råkade jag i all hast backa över 
kanten på bryggan. Släpet, fyrhjulingen och jag åkte i vattnet. Han 
som har vandrarhemmet såg allt, sprang ut och kastade i en livboj. 
Vid bryggan skickade han ner en stark arm och drog upp mig. Jag 
gick raka vägen upp till hotellet, plaskvåt, och sa ”ni ville checka 
ut?”.

Numera sitter det en ny frälsarkrans på bryggan. 

 – Här på Öija, som ön kallades då, hade Trosafiskarna rätt till 
sommarfiske från 1400-talet, säger Åke som även kör uppskattade 
guidningar och visningar av fyren.

Lagom till sommaren har han kompletterat med en utbildning 
till naturguide. I guidningen kan spektakulära Ersta batteri ingå. 
Det är insprängt fyra våningar rakt ner i berget med plats för tungt 
artilleri och logi för soldaterna. Fast här tar en annan guide över.

Det är bra att vara en hejare på siffror, datum och årtal när Lands-
orts historia ska berättas. Det är Åke och han bevisar det genom att 
berätta fyrens långa historia, hur den började som en båk, ett högt 

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

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

VÄLKOMMEN
TILL EN GRÖN OAS 

I NYNÄSHAMNS CENTRUM

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

NU ÄVEN SVENSKODLADE SOMMARBLOMMOR!NU ÄVEN SVENSKODLADE SOMMARBLOMMOR!

SOMMARERBJUDANDE
SOMMARERBJUDANDE

KLIPP UT & TA MED!KLIPP UT & TA MED!

220% RABATT0% RABATT
PÅ EN VALFRI KRUKVÄXT
220% RABATT0% RABATT
PÅ EN VALFRI KRUKVÄXT

Gäller en gång/kund med kupong i butiken t o m 31/8 2021 Gäller en gång/kund med kupong i butiken t o m 31/8 2021 
men inte på egenodlade växter eller redan nedsatta priser.men inte på egenodlade växter eller redan nedsatta priser.
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trätorn där elden visade sjöfararna vägen hem. Att den brann ner 
1686 och byggdes upp igen 1689 i sten, om kvinnan som gjorde 
det. Och allt däremellan och efter. Om alla båtar, skepp och last-
fartyg som förlist i de hårda stormarna här i inloppet till de stora 
farlederna mot Nynäshamn, Södertälje och Stockholm. Hur kust-
bevakningen gör dagliga överflygningar för att skydda ett skepp 
som förliste 1666 och sägs vara i bättre skick än regalskeppet 
Wasa. Det ligger här någonstans på botten men trots att många 
letat har ingen ännu hittat det.

Det råder ett mikroklimat här på ön. Lotta beskriver hur det kan 
vara 25 grader varmt i en lövdunge mitt på ön och plötsligt sjunka 
till 15 grader i våtmarken några hundra meter bort.

”Det finns badställen överallt,  
klippor och vikar”

 – Söderut finns det fina badklippor, lite som på västkusten, 
medan norra delen av ön är mer som Stockholms skärgård. Det 
finns badställen överallt, klippor och vikar. 

 – Sensommar är fin här, havet håller värmen och ger ett skönt 
klimat långt in i oktober. Även november och halva december är 
ballt. I december kör vi julbord men julafton firar bara vi i familjen 
här, sedan öppnar vi igen. Det är fantastiskt att uppleva nyår 
härifrån och vi har bokningar flera år framåt. Men efter det tar vi 
igen oss från januari till mars innan det är dags att börja förbereda 
för en ny säsong igen, säger Åke.

”Sensommaren 
är fin här, 

havet håller  
värmen”

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

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

TRYGGT &  
SÄKERT MED 

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
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SALTA STÄNK & 
SOLIG VÄXTKRAFT

Lokala utflyktsmål för alla smaker

Oavsett om du är fastboende, sommargäst 
eller på tillfälligt besök finns det mycket att 
uppleva i våra vackra omgivningar här på 

den södra delen av Södertörn.

Satstänkta bad och sötvattendopp förstås, 
eller att bara njuta av den fria havshorisonten 

från någon solig klippa längs med kusten. 

Men det finns också mycket annat att både 
se och göra i alla delar av vår kommun.  

Så varför inte passa på att uppleva lite mer 
och fler av våra lokala pärlor nu i sommar? 

På följande sidor har vi listat några av alla 
besöksmål, med sifferhänvisning till karta för 
att du lätt ska hitta rätt. Ut & njut i sommar!

Självplock av solrosor i Norr Enby2
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Badplats            Toalett/dass                 Lekpark                    Båtförbindelse                Utegym                Vandringsled/Friluftsområde               Surfstrand             Golfbana               

15
14

Torö

Sorunda

Nynäs- 
hamn

Stora 
Vika

Lisö

Muskö

Grödby

Segersäng

Yxlö

Västerby

Herrö

22

13

28

26

25

24

20

18
11

12

16

7

3

2

8

1

19

Rånö

Nåttarö

Ålö

Utö

10

17

23

6

27

Mot 
Stockholm 

Haninge

Ösmo

14. Nyble hembygdsgård och Ösmo 
Plantshop

15. Ösmo kyrka och sockenstugan med 
våffelcafé

16. Borgruinen i Hammersta
17. Alhagens våtmark
18. Fållnäs gård med konstutställning
19. Fjärilsstigen i Stora Vika
20. Djursnäs viltbod med försäljning
21. Dovhjort kan ses i och utanför hägn
22. Tottnäs rökeri
23. Käringboda naturreservat
24. Torö kyrka
25. Torö butik och hembygdshus
26. Torö stenstrand på Örens naturreservat
27. Ankarudden, Lotskyrkogården och 

Herrhamra
28. Öja med Ersta batteri, Landsorts fyr, 

skulpturutställning, butik, restauranger 
och övernattning

1. Vårdkasberget - utkiksplats  
& klättringsberg 

2. Solrosodling med självplock i Norr Enby
3. Äggboden i Trollsta
4. Lilla Grödby gårdsbutik
5. Trollsta botaniska själplock
6. Troll- och monsterstig längs  

Sunnerbys motionsslinga
7. Sorunda kyrka och Prästgårdsparken 

med hembygdsgård
8. Solrosodling med självplock i Hoxla
9. Tibble Gård med djur att klappa och 

självplock av grödor
10. Moa Martinsons torp
11. Fågeltornet vid Östra Styrans våtmarker
12. Ingvarsstenen och start för 

Runstensvägen
13. Körunda med Nynäshamns golfklubb 

och järnåldershuset

5

9

4

21

NYNÄSHAMNS KOMMUN
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Restaurangen vid Ankarudden Självplock på Tibble gård Äggboden i Trollsta

Torö stenstrand på Örens naturreservat Albertus Pictors takmålningar i Ösmo kyrka Mer än rökt fisk finns på Tottnäs rökeri

Sommarutställning på Fållnäs gård Grindsjön i Västerby i norra Sorunda Fågeltornet vid Östra Styrans våtmarker

Moa Martinsons torp  Johannesdal Ersta batteri på Öja visar militärhistoria Fjärilsstigen för små och stora upptäckare

27

26

18

10

9

15

28

3

22

11

19

NYNÄSHAMNS KOMMUN
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Vacker promenad längs Strandvägen Gamla vattentornet är numera utkiksplats Skateparken lockar skejtare i alla åldrar

Lövhagens friluftsområde med café Svenska nostalgimuseet – Mopedum Ärlans mat & trädgårdscafé

Hopptorn och vattenrutchkana på Nicksta Boule i centrala Svandammsparken Järnvägsmuseet har öppet på söndagar

Hamnbodarna i mysiga Fiskehamnen Knappelskär med sandstränder och grotta Lekbåten Hoppetossa och minigolf  i hamnen

47

48

32

39

44

33

49

42

34

31

40

41

Lövhagen
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Skateparken lockar skejtare i alla åldrar

Ärlans mat & trädgårdscafé

Järnvägsmuseet har öppet på söndagar

Lekbåten Hoppetossa och minigolf  i hamnen

St
ra

nd
vä

ge
n

Lövhagen

Trehörningen

Ä
ngsv.

Nynäs- 
hamns 
station

33

38
37

40

44

45

4342

48

49

46

32

31

47

Gästhamn

Ham
nv

iks
v.

Id
un

v.

Ni
ck

st
ab

ad
sv

.

29

Ce
nt

ra
lg

.

Centralg.

Centrum

Lö
vlu

nd
sv

.

Sk
olgata

n

Ny
nä

sv
.

Väg 73

Telegrafg.

41
Jä

rnv
äg

sg
.

N
ynäsv.

Nynäsv.

Konsul Johnssons v.

Nynäsv.

Vikingav.

Fr
ed

sg
.

Florav.

Ham
ng

.

M
ör

by
v.

39

36

30

Badplats            Toalett/dass                 Lekpark                    Båtförbindelse

                Utegym                Vandringsled/Friluftsområde   Camping               

34

35

29.  Sörmlandsleden 
30.  Lekpark i Stadsparken

31.  Järnvägsmuseet
32.  Nickstabadets camping,  

       hopptorn & vattenrutschkana
33.  Svenska Nostalgimuseet  

       Mopedum och Konstpoolen
34.  Ärlans Trädgård med café &  

       restaurang
35.  Centrum med restauranger, caféer,    

      butiker och service. Nynäshamns  
      ångbryggeri, Chokladhuset m fl.

36.  Folkets Hus med bibliotek, bio, konsthall
37.  Nynäshamns kyrka

38.  Konstutställning på Godsmagasinet 
39.  Gästhamnsområdet med hamnbodar,  

 restauranger och turistbyrå
40. Minigolf och lekbåten Hoppetossa på    
 Frejas holme
41.  Svandammsparken
42.  Skateparken på Estö IP
43.  Kungliga namnteckningar inristade i berget 
44.  Gamla vattentornet på Trehörningen
45. Nynäs Havsbad
46. Nynäshamns hembygdsgård
47. Strandvägen (Ringvägen) 
48. Lövhagens friluftsområde med café  
 och vandrarhem
49.  Knappelskär med sandständer och grotta

NYNÄSHAMNS STAD

Vi får inte genomföra Skärgårdsmarknaden 
i år men tipsar om att hålla koll på webben 
nynashamnscentrum.se och våra sociala 
kanaler @Nynäshamns centrum där vi 
kommer att marknadsföra andra evenemang.

Äntligen 
allsång

14 augusti kl 12.00

Och på stan kan alla lekfulla barn och 
vuxna hoppa, klättra och balansera sig 

genom vår nymålade gatu-lekbana! 

Allsången hålls på Stadshusplatsen lördag den 14 augusti  
kl 12-14 med Mathilda, Pelle & Fubbe. Kom och sjung med 
eller bara lyssna. Lättsamma sånger finns samlade i ett  
allsångshäfte som delas ut på plats så långt de räcker. 

På Fredsgatan strax intill har vi låtit konstnärsduon Maria  
& Fredrik måla en upp en lekfulla bana – kom och testa!

Sedan ett år tillbaka har vi nya presentkort som du köper i för-
butiken hos Coop i centrum. Glöm inte att använda det om du 
har fått ett, på det sättet kan du stötta de branscher som varit 
mest utsatta det senaste året. Tillsammans ser vi till att Nynäs-
hamn får fortsätta att vara en härlig småstad med en skön  
blandning av trevliga restauranger, kedjor och unika butiker. 
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MÄKLARSTATISTIK FRÅN HEMNET:

FASTIGHETSBYRÅN SÄLJER 
FLEST BOSTÄDER I NYNÄSHAMN

Att sälja sin bostad är o� a den 
största a� ären man gör i livet. 

Så varför inte vara mer noggrann med 
vilken mäklare du väljer? 

Kontakta Nynäshamns största 
mäklare redan idag!

Fastighetsbyrån i Nynäshamn stod för nära 40% av årets 
alla bostadsförsäljningar i kommunen.

Marknadsandelarna baseras på information som hämtats under 
perioden 2021-01-01 till 2021-06-01. 

I underlaget ingår alla bostäder som sålts i Nynäshamns kommun. 
Källa: Hemnet.

Bo med fri vy över skärgården
Här bor du med vackra vyer över havet och Nynäshamn. 

Välj bland 36 bostadsrätter på mellan två och fyra rum och kök. 
Preliminär inflytt hösten 2023. 

SÄLJSTART
Vi startar försäljningen efter sommaren. Få förtur och mer info 

genom att anmäla ditt intresse på panoramanynashamn.se
Bostäderna förmedlas av Fastighetsbyrån Nynäshamn

Hej Kim Törnblom och välkommen till

NYNÄSHAMNS STÖRSTA MÄKLARE 
Berätta - vem är du? 
Efter några år i sälj- och service-
branschen på annan ort är jag nu 
tillbaka i Nynäshamns kommun där 
jag är född och uppvuxen. Efter en 
tids studier är jag färdig som regist-
rerad fastighetsmäklare och arbetar 
på Fastighetsbyrån i Nynäshamn.

Varför valde du yrket 
som fastighetsmäklare? 
Tillsammans med min tidigare 
erfarenhet kände jag att processen 
med att hjälpa människor i en av 
livets största aff ärer vore otroligt 
spännande att få göra. Att träff a 
människor i olika stadier av livet, 
stora som små familjer med olika 
livshistorier och där ingen dag liknar 
den andra är exakt så som jag vill 
ha det och uppskattar. Att dessutom 
få möjligheten att arbeta i Nynäshamns kommun, där jag har en 
god lokalkännedom, är otroligt roligt. Jag tror och hoppas på att 
få uppleva många lärorika möten, där jag får lära mig mycket om 
inte bara själva yrket som mäklare utan också om livet. 

Har du något roligt på gång 
som du kan berätta om?
Ja, jag kan berätta att jag precis 
fått äran att få förmedla en fastig-
het på Utö. Så håll utkik, inom kort 
kommer mer information! 

Det är superroligt, särskilt då det 
inte är så ofta som något kommer 
ut på marknaden därifrån.

Varför ska man anlita just dig?
Om jag ska beskriva mig själv 
skulle jag säga att jag är en god 
lyssnare,  är lösningsorienterad 
och lättsam. Jag jobbar otroligt 
hårt inför varje uppdrag och ser 
dem inte bara som en försäljning 
till statistiken, utan att varje aff är 
blir som om jag hade sålt min 
egen bostad. 

Så känner ni att det är dags att värdera, sälja eller bara är nyfi kna 
och har frågor om er bostad så kommer jag gärna ut och träff ar 
er! Jag jobbar hela sommaren och fi nns också på kontoret om 
man vill komma in på ett samtal över en kaff e.
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början av sommaren meddelande NSS att 
flera av de tänkta arrangemangen som 
föreningen arbetat med att genomföra i år 
måste ställas in på grund av osäkerheten 
kring vilka regler som kommer att gälla 
vid den aktuella tidpunkten och för att de 
stora tävlingarna kräver framförhållning i 

planeringsarbetet. Av den anledningen blir varken 
begivenheter som Skärgårdskryssarpokalen för 
A22 eller Europacupen för SK30 av i sommar. Även 
klassiska motorbåtstävlingen Nynäs Offshore Race har 
fått lov att ställas in av samma anledning och för andra 
året i följd. Målet är att komma igen till augusti 2022.

Men några tävlingar till sjöss finns fortfarande inbokade 
i kalendern när detta skrivs, varav en är SM i Starbåt 
som är tänkt att gå av stapeln den 6-8 augusti. Starbåten, 
med smeknamnet ”staren”, är en tvåmansseglare med 
fock och storsegel. Modellen konstruerades redan 1911 
men har sedan dess genomgått ett antal moderniseringar 
och idag är den populära klassen en av de största och 
kanske tuffaste bland kappseglingar, där många svenska 
besättningar också haft stora framgångar genom åren. 
Planen är nu alltså att SM-tävlingarna ska avgöras i våra 
seglarvänliga vatten utanför Nynäshamn under de tre 
augustidagarna och allt kommer att utgå från klubbhuset 
vid Fagerviken.

Ytterligare en tävling planeras i september och då i form 
av en regatta för Windfoil och Mothjollar, som kanske 

Halade  
& hissade  
segel i  
sommar 

I

TEXT NICLAS AXELSON  |  FOTO JOHAN GUSTAFSSON
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skulle kunna beskrivas som utvecklade kombinationer 
av vindsurfing respektive segeljolle. De spektakulära 
farkosterna gör upp i en kamp för respektive klass den 
25-26 september.

Arrangören NSS, Nynäshamns Segelsällskap, har trots 
inställda tävlingar haft ett händelserikt år så här långt. I 
våras mottog föreningen utmärkelsen ”Årets båtklubb” 
av Svenska båtunionens tidning ”Båtliv”, de har förvärvat 
ytterligare tomtmark i anslutning till klubbhuset på 
Ringvägen och under sommaren har det i vanlig ordning 
hållits kanot- och seglarläger för ungdomar i Fagerviken.

Förhoppningsvis har förutsättningarna stabiliserats igen 
inför nästa säsong så att fler tävlingar åter kan arrangeras i 
seglarstaden Nynäshamn. arlan-mat.se

0768-40 36 50  |  info@arlan-mat.se  |  Viagatan 12

ÖPPET 
I VÅRT CAFÉ  

& TRÄDGÅRDS- 
RESTAURANG 
MED ÖL- & VINRÄTTIGHETER

TORS-SÖN 
KL 12-17

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

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
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Det hör till att hålla kräftskiva i augusti, när 
kvällarna är ljumma och blivit lite mörkare. 
När jag var liten var det naturligt för då inträf-
fade kräftpremiären den 7 augusti kl 17, vilket 
sedan ändrades till första onsdagen i augusti. 
Inte konstigt att min lillasyster, född 7 aug-
usti, älskar kräftor. Hon är liksom uppväxt 
med att fira kräftskiva på sin födelsedag.

Numera är det fritt fram för kräftfiske, men 
det gäller så klart att ha eget vatten eller 
tillstånd och det har ju inte var man eller 
kvinna tillgång till precis. Men kräftskiva 
kan alla ordna, för kräftor finns för alla 
smaker och prisklasser och till det behöver 
man bara fixa lite trevlig dukning, visor, 
hattar och tillbehör.

Med dessa tips önskar denna självutnämnda 
kräftkonnässör er en riktigt härlig kräftskiva! 

1. Receptet för goda kräftor
Frysta kräftor ska tinas långsamt i kylskåp 
2-3 dygn. I nödfall kan du tina dem i kallt 
vatten om de ligger i tät vakuumförpackning.

Älskar man att sörpla på kräftorna så lyfts 
smaken avsevärt med en ny kräftlag. Tina 
kräftorna och koka sedan en ny lag:

2,5 liter vatten 
0,5 dl salt (0,75dl om du ska koka kräftor) 
4 sockerbitar 
1 knippe krondill

Koka upp vattnen salt och socker. Lägg i 
dillstjälkarna inklusive dillkronor och låt 
allt svalna. Lägg därefter i kräftorna som 
ställs i kylskåpet för att dra i ett dygn.

Har du lyxen att få vara med och fiska kräftor 
– lägga ut burarna med roddbåt sent på 

kvällen och ta upp desamma tidigt på mor-
gonen innan dimman lättat för att vittja. 
Lyckliga du. Ja, då är receptet detsamma 
fast lite mer salt och mängd beroende på 
fångsten och  grytans storlek. Skölj kräftorna  
och kontrollera att alla lever. Sänk ner dem, 
några i taget, i det stormkokande vattnet. Det 
är viktigt att det kokar när kräftan läggs i så 
ta inte för många åt gången. Greppa högt upp 
vid huvudet. Fegisar använder tång.

Vissa anser att det ska vara öl i lagen.  
Denna kräftveteran anser att ölen ska  
avnjutas till kräftorna och inte ligga i  
lagen, men smaken är som baken – delad.

 2. Immigt i glasen
På tal om öl så hör den som sagt till och 
även den immiga snapsen för den som 

an man kalla sig för kräftveteran 
om en har ätit kräftor sedan man var 

ett år och varit med och fiskat och 
tillagat de små lysande röda dillprydda 
delikatesserna nästan lika länge? 

Nu finns det nog en och annan som snabbt vill 
påpeka att salt mat som kräftor minsann inte är 
något man ska ge en ettåring, men det var inte lika noga 
på 70-talet och så har vi talat nog om den saken.

Så här såg många 
burar ut när jag 
var liten. Lockar 

till sig kräftan 
gör man med 

en bit fisk. 
Allt för små 

kräftor får 
inte tas upp, 

minimimåttet 
är 10 cm, resten 

slängs tilbaka. 

TEXT PAULIN SUNESSON

Vägra papp-
hatt?  Köp en 
damhatt på 
Skinny eller 
i någon av 
våra andra 

klädbutiker i 
stan istället. 
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nyttjar. Snapsen tycker jag för övrigt att 
gästerna kan ta med själva om man önskar 
sådan. Men se till att det finns gott om 
alkoholfria alternativ. Häll upp vatten i fina 
karaffer eller glasflaskor. Vill du att det ska 
se extra fint ut kan du stoppa ner ett par 
citronskivor eller varför inte en kvist röda 
vinbär.  Själv häller jag vattnet i snapsglaset, 
för trots att jag inte dricker snaps så tycker 
jag ändå att det lilla glaset hör till snapsvisan.

3. Kräftor kräva dessa visor
På en affisch mot rusdrycksförbud inför folk-
omröstningen 1922 skrev Albert Engström 
”Kräftor kräva dessa drycker” men jag tycker 
nog att kräftskivan kräva snapsvisa. 

Och visst finns det alltid någon som kan en 
snapsvisa eller två, men det är mycket roli-
gare om alla kan hänga med. Komponera 
ihop ett blad, men kom ihåg – enkla och 
relativt korta, få orkar harva på med många 
verser eller komplicerade melodier. 

4. Kräftskivans övriga meny
Den övriga menyn kan vara hur enkel eller 
hur komplicerad du själv vill. En väl-
komstdrink och litet tilltugg som start följt 
av ett avancerat smörgåsbord av smårät-
ter som krustader, smördegssnurror och 
kantarellpiroger som huvudrätt och efteråt 
en chokladfondant om man vill ta till det 
tunga artelleriet. Eller så langar du fram den 
klassiska västerbottenpajen, köp den färdig 
eller gör den själv, med lite bröd och en god 
sallad före kräftorna och någon enkel efter-
rätt på sommarens bär. Här finns inga rätt 
eller fel, men håller du kalas tycker inte jag 
att du ska stå sönderstressad i köket.

Kräftskivor är också utmärkta att ordna som 
knytkalas. Värden står för platsen, dekor 
och dukning – gästerna tar med sig glatt 
humör och mat eller dryck.  

5. Duka naturligt pampigt
Det blir praktfullt med kräftorna på fat i 
olika höjder och storlekar, gärna tårtfat, 
kakfat i våningar eller bålskålar. Ställ hellre 
flera mindre serveringsfat längs bordet så 
blir det ändå maffigt och samtidigt praktiskt 
när ingen behöver sträcka sig över grannen 
för att ta sin droppande kräfta. Glöm inte 
några kvistar krondill som dekor på toppen.

Vilda buketter med blommor från sommar-
ängen ger rätt känsla men det går lika bra 
med en stilren bukett krondill istället. 

När det gäller tallrikar och glas föredrar 
jag porslin, gärna udda från loppisen, men 
sådant som diskas, särskilt om man ändå 
har tillgång till diskmaskin. Likaså en 
hållbar linneduk som du inte är rädd om. 
Välj bort den vita, risken är att den aldrig 
blir vit igen. Servetter med kräftmotiv i all 
ära, men det som behövs, och som dessutom 
är riktigt snyggt, är om ni istället rullar ihop 

eller snörper åt klassiska kökshanddukar 
och knyter ett fint band runt till alla. 

Känns det övermäktigt? Kör på pappers- 
dukar, kräftprydda servetter och papptallri-
kar. Det hör till de klassiska dekorationerna 
och kan inte bli fel. Det ska vara enkelt och 
roligt att hålla kräftskiva.

6. Glöm inte ljusen
Här vill jag framhålla vikten av mysbelys-
ningen som passar så fantastiskt bra under 
mörka sensommarkvällar. Den klassiska 
månen ska väl ändå finnas med och andra 
kulörta lyktor. Flaggor och girlanger är inte 
att förringa, men jag vill även slå ett slag 
för julbelysningen som gärna får åka fram 
i eller mellan träden och skapa stämning i 
trädgården. Solcellsbelysning som girlanger 
eller lyktor finns i olika varianter och ger 
härligt ljus även om ni skulle sitta utan el 
på någon klippa eller brygga vid vattnet. 
Sätt också stämningen med värmeljus i 
höga glas eller lyktor så att de inte blåser ut 
i vinden.

7. Fånig men frigörande hatt
Självklart måste ni ha kräfthattar! Urlöjligt, 
javisst, men befriande och störtskönt. 
Men man behöver inte ha onormalt små 
pappstrutar, det finns alternativ för den som 
har lust att leta i egna och andras hattgöm-
mor. I vår familj är det tradition att använda 
min mormors gamla hattar. Det gjorde vi 
medan hon levde och gör det fortfarande. 
När man kommer väljer man en hatt ur 
hattlådor, korgar och väskor. En del väljer 
finfina söndagshatten, någon annan ger sig 
på den brandgula spräckliga kreationen som 
vi undrar varför hon en gång köpte. Oavsett 
viken typ av hatt du väljer så skapar den en 
form av samhörighet.

8. Slagfältet
Ställ fram kräftorna i omgångar, skaldjur 
är livsmedel som man ska handskas extra 
hygieniskt med och inte låta stå i rums- 
temperatur för länge.

När gästern har ätit en stund och man 
behöver ta in fler kräftor kan det vara en 
god idé att rensa undan skalbergen för att 
slippa känslan av ett slagfält. Ett tips är att 
duka med de bruna avfallspåsarna som du 
viker eller rullar ner kanterna på. Enkelt att 
bara samla ihop och slänga i en soppåse vid 
sidan av och sedan ställa fram ny till varje 
gäst. Håll koll på sophämtningen (bäst är att 
hålla kräftfesten helgen innan soptömning).

Sista tipset är att städa bort kräftskivan 
redan på kvällen. Rensa bordet lite hela 
tiden så blir det inte så mycket på slutet. 
Plocka in och skölj av tallrikarna. Doften 
om man inte gör det är nämligen inte att 
leka med dagen efter. 

Resten kan säkert vänta.

Kräftmånar, kron-
dill, kräftor och 
tillbehör hittar 
du i de flesta av 
stans livsmedels- 
butiker under 
kräftskiveperioden

Klassiska kökshanddukar 
hittar du i våra många  
inredningsbutiker. 

Nyp tag om mitten,  
snörp ihop och knyt  
ett band runt,  
servetten är klar!

Red ale från Oxnö 
Bryggeri. En 3,5 öl 
som du köper med dig 
från Skärgårdscafét 
bland hamnbodarna.

Glöm inte stäm-
ningsljuset, finns i 
många varianter 

på till exempel 
Elon och i andra 

butiker som säljer 
belysning.
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åde turister och lokalbefolkningen hittar till Only Local 
på Fredsgatan. Precis som namnet säger säljer den lilla bu-
tiken bara olika slags produkter från hemmaplan, vilket 
innebär att sortimentet i princip är lika varierat som kom-
munens näringsliv. Här kan man hitta allt från gräsfrön på 
rulle från Stora Vika-företaget Turfquick eller nymalet 
kaffe från Ziiip Coffee till kläder och presentar-

tiklar – allt på något sätt ”made in Nynäshamn” och 
med koppling till orten. 

Ägare till Only Local är Thomas Cederblad, som 
tillsammans med sin fru Rose-Marie också dri-
ver restaurangen Bar and Burgers några steg 
bort på samma gata. Butiken öppnade han i 
november 2020, mitt under den pågående pan-
demin som påverkat affärslivet på olika sätt i så-
väl Nynäshamn som resten av världen.

 – Det blev en tuff start och inte riktigt som vi tänkte 
oss, säger Thomas. 

 – Många nynäshamnare har hittat till butiken efter hand men 
en viktig målgrupp är också turister. De uteblev ju till stor del 
under den förra säsongen och inte minst årets alla kryssningsrese-
närer förstås, fortsätter han. 

I Nynäshamn finns 
en butik som är 
fylld med – just 
Nynäshamn!  
Hos Only Local i 
stadens centrum är 
affärsidén att lyfta 
fram produkter 
som designas och/
eller tillverkas av 
entreprenörer i 
kommunen och 
samla det lokala 
utbudet under ett 
och samma tak. 

TEXT & FOTO NICLAS AXELSON

”Vi kommer 
att bredda 

sortimentet och ta 
fram fler egna 

produkter”

MADE 
BY NY
NÄS
HAMN

B
Inför sommaren ser det trots allt ljusare ut och Thomas hoppas 
att även turisterna ska hitta till butiken, nu när resandet så sakta 
börjar komma igång igen.

 – Vi kommer att bredda sortimentet och ska även ta fram fler 
egna produkter som är lite mer anpassade för besöksnäringen, berät-

tar Thomas. Bland annat har vi satsat på en klädkollektion helt 
i gult som är en av den här sommarens populära färger.

Storsäljare i butiken så här långt är bland annat byx-
orna från Norra, som för övrigt Thomas själv bär 

dagen till ära när vi träffas. Men även sockorna 
från Svensk Husman tillhör kundernas favoriter.  
Vill man få en överblick av vad som designas och 
produceras till konsumenter i vår kommun är 

Only Local en bra utgångspunkt.

Till hösten går flyttlasset till en annan lokal som 
blir ledig runt hörnet på Centralgatan. Tanken är att 

butiken ska bli ännu mer synlig och fånga upp turisterna 
på sin promenad genom centrum. Vid den tiden lär entre-

prenören Thomas ha mer än fullt upp, för lite senare under året 
kan han också lägga till en tredje verksamhet i det lilla företags-
imperiet. I november öppnar klädkedjan Jeansbolaget en butik 
i centrum med Thomas som franchisetagare. Man skulle kunna 
säga att han är en ”very local” företagare med flera järn i elden.
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• 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!

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 

 

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 

DE DÖDSDÖMDA  
Lördag 7/8

SORUNDATUREN  
Måndag den 9/8

TORÖTUREN  
Lördag den 14/8 

BLAND TROLL, SPÖKEN OCH 
MÄRKLIGA PERSONER  

Måndag 16/8

För tider, mer information och bokning  
www.kerstinstaxi.nu | 08-530 430 10

Äntligen kan vi ta med dig på inressanta och äventyrliga 
bussresor igen, på ett säkert sätt enligt de råd och restriktioner 

som finns. Sommarens populära utflykter ser du här men du 
kan också höra av dig till oss och skapa en alldeles egen resa.

HÄNG MED PÅ SPÄNNANDE

BUSSTURER

NY 
TUR!
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Simrekord i  
Muskökanalen 

& MEDALJER I 
PARALYMPICS

Det finns en gammal plakett nere vid kanalen på Muskö med texten 
”Världsmästerskap i kanalsimning”. 

– Mina föräldrar kom på att det kunde jag säkert slå. Det var lite trixigt att 
komma på hur jag skulle hålla mig i mitten av kanalen. Till slut fick en ledar-
båt åka framför mig med någon i aktern som slog med två järnrör. Ett slag 
för höger och två slag för vänster. En kajak höll undan båtar från att passera. 

Maja slog det gamla kanalrekordet. 

TEXT INGMARIE WASS  

MAJA REICHARD
30 år, gift och har en liten son

Simmare, föreläsare och civilingenjör 
med fokus på miljö och hållbarhet

Guld 100 meter bröstsim Paralympics 
London 2012

Fyra medaljer Paralympics Rio de 
Janeiro 2016

Tre VM-guld och fem VM-brons

Tio EM-medaljer

Sex världsrekord

Nominerats till Jerringpriset fyra gånger

Årets stjärnskott med funktions-
nedsättning 2011, Radiosportens pris

Stockholms främste idrottare 2012, 
Stockholms idrottsförbund och Sport-
journalisterna

Årets Alumn 2020, KTH

Årets förebild Parasportgalan 2021

Ambassadör för ATG:s drömfond med 
fokus på personer med funktionsned-
sättningar

Motto ”Hur livet blir beror på hur vi 
förhåller oss till det som livet ger oss.”
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Maja Reichard har fem Paralympicsmedaljer 
hemma i bokhyllan och skulle ha simmat 
sitt tredje Paralympics i Tokyo i sommar. 
Men allt planerande runt ekonomin tog bort 
glädjen med simningen. Så trots att Maja är 
ung och stod på toppen av sin simkarriär 
bestämde hon sig för att sluta.

 – Idrottare på elitnivå är beroende av sponsorer, inte för saker 
utan för ekonomin. När jag tävlade och studerade fick jag stipen-
dier men när jag började jobba blev ekonomin sämre. Sponsorer 
vill ha medial uppmärksamhet och i parasporter är det bara 
Paralympics som tv-sänds. Det finns bara en välbetald simmare i 
Sverige och det är Sarah Sjöström. 

Maja har en medfödd ögonsjukdom som långsamt brutit ner 
hennes näthinnor. Som liten kunde hon läsa översta raden hos 
optikern men ju äldre hon blev desto sämre blev synen. I tonåren 
kunde hon till slut bara se skillnad på mörker och ljus.

 – Som tur var hade jag fantastiska människor omkring mig. Jag 
hade börjat träna simning och idrotten räddade mig. Jag känner 
mig fortfarande fri när jag simmar.

Det var på Muskö som kärleken till vattnet väcktes. Maja har 
tillbringat alla sina somrar på Muskö där både mor- och farföräld-
rarna hade sommarhus.

 

– Jag badade alltid som barn, simmade och lekte. 

När Maja var åtta, nio år tyckte hennes mamma att hon skulle lära 
sig att simma 200 meter i ett sträck innan sommaren var slut. 

 – Hon satte upp bojar med femtio meters mellanrum som jag 
kunde navigera efter. Jag lyckades simma 200 meter direkt fast det 
var jättejobbigt.

Efter ett par år tyckte mamma att Maja skulle lära sig alla fyra 
simsätt och hittade en förening där Maja började träna. Men hon 
ville absolut inte tävla.

 – När jag insåg hur roligt de andra hade det på tävlingarna och 
hur sammansvetsade de blev under resorna bestämde jag mig för 
att också tävla. Första gången vann jag, men missade prisceremo-
nin för jag hade gått till äventyrsbadet istället.

Det blev fler tävlingar. Allt runtomkring var jätteroligt tyckte 
Maja. Träningsresorna och att utvecklas med gruppen. Först i 
tonåren började hon tycka att även tävlingsmomentet var roligt. 
Hennes första seger följdes av fler och inför Paralympics i London 
2012 var hon favorittippad på hundra meter bröstsim.

 – London var mitt första Paralympics och det var en press att 
vara favorit. Mitt sätt att handskas med det var att planera. Först 
en överblick fyra år framåt som bröts ner i olika mål. Vad jag 
skulle klara det året, den månaden och så vidare fram till varje 
träningspass. 

Maja fick veta att det skulle vara 17 000 i publiken. Öronen kom-
penserar ögonen och tar in alla ljud och är man van vid 500 som 
hejar på kan ljudet från en stor publik distrahera. 

”Jag känner mig fri  
när jag simmar”

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

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

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
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 – Jag kommer alltid vara missnöjd med bröstsimsloppet, men 
mitt mål var att komma hem med en medalj, helst två, så jag är 
jättenöjd ändå. 

Hon är också nöjd med sitt beslut att sluta tävla. Nu har hon 
kunnat satsa fullt ut på jobbet och fått en liten son.

 – Med facit i hand hade det varit tufft att ladda för Tokyo 2020 
och sedan behöva ladda om igen för 2021. Jag fattar inte hur de 
som är i slutet på sin karriär orkar. 

”Barndomsfötterna minns  
Muskö. Den friheten kan  

jag inte få någon annanstans” 

Sommaren 2019 var den första sommaren Maja var ledig ”som alla 
andra”. När många klagade på att de inte kunde resa 2020 på grund 
av pandemin tyckte Maja att det var fantastiskt att slippa, att få vara 
på Muskö i tre veckor istället för tre dagar.

 – Muskö är min fristad. Eftersom jag sprungit runt i vårt område 
medan jag fortfarande såg så hittar mina fötter överallt här, barn-
domsfötterna sitter i. Den friheten kan jag inte få någon annanstans. 
Här kan jag paddla kajak, segla och min ledarhund kan få ledigt och 
bara vara hund. Jag har till och med varit här helt ensam på hösten, 
det var en härlig känsla. Jag känner mig helt trygg på Muskö. 

Idag föreläser Maja om att sätta mål och vända motgång till 
framgång. Det var så hon klarade att kombinera sin synskada med 
simning och studier.

 – Vad är det som gör att man tycker att saker är roliga och vad 
kan man göra för att vända något? Planer och mål. Klart att jag 
stöter på att andra dömer ut mig och inte tror på mig, då måste jag 
tro på mig själv. Men också när jag själv inte trott på mig men att 
andra har gjort det.

 – I min plan ingick att utsätta mig för en publik som väsnades. 
Så jag fick simma i ”Bästa fyran” där fjärdeklassare tävlar. Det 
var fullt med barn i publiken som fick heja och skrika allt vad de 
orkade medan jag simmade. Och det gjorde de med besked.

Allt kring Paralympics var nytt för Maja och att vara förberedd och 
känna till alla moment var viktigt. En halvtimme innan tävlingen 
samlas alla tävlande i call room, för att fokusera och för att värma upp. 

 – Jag var otroligt nervös då men när jag klev in på arenan 
släppte allt, då var jag i min egen bubbla. Jag vann loppet men speak- 
erns röst dränktes i publikens jubel så jag visste inte resultatet 
förrän jag kom upp på kanten.

Maja kom hem och fortsatte att träna och tävla samtidigt som hon 
studerade. Nu hade hon fyra år på sig till nästa Paralympics i Rio 
de Janeiro.

”I Rio 2016 tävlade  
jag för min egen skull,  

jag hade egna mål”

 – När jag skulle plocka guld i London så hängde det inte bara på 
min prestation utan även på hur de andra presterade. I Rio 2016 tävlade 
jag för min egen skull, jag hade egna mål. Det krävde mer mental 
träning och jag lärde mig mycket om mig själv och hur jag fungerar. 

I Rio tog Maja tog helt otippat brons i hundra meter ryggsim.

 – Det var jätteroligt. Men mitt brons på femtio meter bröstsim 
var inte roligt alls. Det var ju min starkaste gren, där ville jag 
vinna. Då hade jag nytta av den mentala träningen. Jag laddade 
om och simmade 200 meter medley som är fjäril-, rygg, bröst- och 
frisim. Då kom jag först på bröstsim och slog personligt rekord.

Paralympicslaget kom hem från Rio med tio medaljer, av dem 
hade Maja kammat hem hela fyra, två silver och två brons. 

– Tricket när du simmar är att ha samma tryck i armar, fingrar och ben. Det gäller att ligga mitt i banan, hamnar du bara en halv 
grad snett så smackar du in i linan med full fart, det gör jätteont och du får börja om från noll och kötta på allt vad du kan. Det är 

lättare att ha koll när du simmar långsammare. För att du ska veta när du når kanten så har vi så kallade tappers, de har en lång 
pinne med en boll på och slår dig i huvudet. Eller som de säger ibland på skämt ”jag brukar slå blinda i huvudet med en boll”.
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Maja gillar äventyr i naturen och att göra saker. 

 – Folk tror att jag knappt kan gå över gatan eller åka buss och 
tunnelbana själv. Ser vi något som omöjligt så är det väl omöjligt. 
Min man kör mc och han har peppat mig att starta den och rulla 
lite. Jag kan också hantera en motorsåg. Ibland är det dumt att 
överbevisa andra att jag visst kan, men ofta är det bra. 

När Maja ville läsa på KTH menade en studievägledare att det 
skulle bli alldeles för tufft.

 – Hon ville vara snäll men hon hade kunnat stoppa mig från att 
plugga fast jag ville det. Jag är expert på att hantera min synskada 
och det finns en okunskap om vilka hjälpmedel som finns.

På arbetet sysslar Maja med miljö- och hållbarhetsfrågor inom 
infrastruktur på ett företag som heter WSP.

 – Det är roligt att sätta upp mål och att utvecklas. Mitt jobb 
handlar om att i ett tidigt stadie planera utifrån klimatfrågor och 
se till vad som är ekologisk hållbart. Jag arbetar också med social 
hållbarhet, att göra infrastruktur tillgänglig för människor med 
funktionsnedsättning och det är såklart något jag brinner för.

Just nu är Maja föräldraledig åt sonen som kryper omkring och 
ofta ställer sig upp med stöd. Maja har en kattklocka på honom för 
att hela tiden veta var han är. Och när de ska till lekparken använ-
der hon den ledsagartid hon har rätt till.

 – Nu har jag ett nytt fokus, jag vill ta med honom och låta 
honom testa på saker och ha roligt. Jag vet inte hur det blir när han 
är äldre men jag vet att jag kommer att lösa det också på något sätt.

 – Ingenting är omöjligt, ingen annan ska sätta gränser.

”Ingenting är omöjligt, ingen 
annan ska sätta gränser”

Maja gillar äventyr och seglar gärna i vattnen runt Muskö.

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! 
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ommaren är här och med den kom alla ljuvliga dofter  
– och med dem kommer alla minnen tillbaka.

Det är inte alltid roligt att ha ett bra minne kan jag 
ärligt säga, men det kan vara bra på sitt vis.

Jag minns tydligt lukten av den alltför gropiga grusväg som tog 
oss längst ut på Käringboda naturreservat och jag minns att 
pappas vita Duett stundtals fick kämpa lite.

Vägen var i och för sig ingen match för en Duett, men den 
var liksom inte längre sitt vita jag när vi till slut kom fram till 
Rössäng och bryggan där bredvid båthuset.

Jag, pappa och Eva stod stolt uppställda på bryggan, jag i min 
nyanskaffade skepparkepa och påklädd en enorm flytväst när så 
Claes kom stånkande över fjärden i sin lilla tändkula.

Claes Bryner.

Han var skeppare och kanske lite allt-i-allo där på Lökvik. Men 
mest var han nog fiskare tror jag.

Och allra mest fiskade han ål om jag minns rätt. Jag lärde mig att 
tycka om ål där hos honom faktiskt.

Med sin pipa stolt i mungipan och på huvudet en läderkepa äldre 
än han själv sträckte Claes ut handen och lyfte ned mig i båten.

Och så vinkade jag farväl till pappa när vi långsamt stånkade 
tillbaka över fjärden och genom Ekols strömmar innan vi la till 
vid båthuset på andra sidan.

Det var så jag hamnade på Järflotta.

Vägen från båthuset upp till torpet på Lökvik var oändlig för en 
sexåring och Claes och jag gick där lite lagom långsamt så att han 
kunde berätta för mig om tordmularna på Gunnarstenarna, sina 
får Sixten och Sara som jag säkerligen skulle gilla och om alla 
fina platser han ville visa mig.

Till slut var vi framme och jag gick raka vägen fram till Sixten 
och Sara som stod och stirrade med tomma blickar i en hage.

 – Hej, jag heter Niklas, jag.

Men ingen motreaktion. Det enda som det över huvud taget 
fanns något liv i var underkäken på Sixten, som långsamt 
tuggade. Och tuggade. Och tuggade. Man blev lite yr av att stå och 
se på allt tuggande, minns jag.

Stundtals blev det stilla ölivet lite långtråkigt för en sexåring, 
men ibland kom Söderbloms förbi en sväng och då blev det livat!

Det fina med Claes var att han inte kände något stort behov av att 
umgås precis hela tiden och att man liksom fick göra lite grann 
som det passade. Men full koll hade han ändå, såklart.

I hans kök satt en stor tavla full med bilder på olika skalbaggar 
och på köksbordet låg det böcker om just skalbaggar.

Så jag lånade en bok och gick ned till stranden för att studera dessa.

De flesta stränderna på Järflotta har, kan man kanske säga, en 
sydsvensk karaktär och man blev med tiden en belevad strand-
hängare som låg där med full koll över fjärden, över stranden och 
inte minst med koll på alla skalbaggarna som höll till där…

Av alla möjliga sorter. Det var sandgrävare, det var gyttjestrand- 
löpare och det var strandängslöpare om vartannat och det var 
vansinnigt intressant att följa de där små rackarna och deras 
äventyr. De låg inte på latsidan de inte!

En dag tappade jag bort både tid och rum och liksom följde med 
skalbaggarna bort över ängen och in i skogen. Oj, vad de hade för 
sig av äventyr. 

SKRÖNIKA 

När  
skalbaggarna 
och jag rymde 
på Järflotta
– och om Uffe Sterners illgula racerbåt

Tusenkonstnären 
och livsnjutaren  
Niklas Liljehammar 
delar med sig av  
sina betraktelser  
som krönikör i  
100% Nynäshamn.
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Ja, ibland tappar jag bort både tid och rum ännu idag faktiskt, 
men timmarna måste ha gått fort för plötsligt står två vilt 
främmande gubbar där som upprört och bestämt leder hem mig 
till en kritvit och skakande Claes Bryner.

 – Gör aldrig om det där! sa han med hög, darrig stämma och 
det var den enda gången han höjde rösten.

Det skäms jag fortfarande för lite grann när jag tänker på det.

Stackars Claes.

Jag hade hamnat ända nere vid Korsudden och har bara en luddig 
minnesbild av att en vacker strand uppenbarades mellan det täta 
buskaget, och att solen sken alldeles harmlöst.

En natt var det plötsligt ett fasligt liv nere vid bryggan, det svors 
och viftades.

Claes och jag sprang dit och där låg en stentuff illgul racerbåt. 
Och i båten satt en svärande illröd man. Han hade mitt i en 
pågående tävling fått motorstopp på något vis och liksom drivit 
bort mot vårat håll.

Nu stod han där och försökte få igång motorn, utan resultat. 

Därav ilskan.

Men Claes var lugn, kliade sig i skägget med pipan i mungipan och 
skruvade lite här och lite där och till slut så stånkade motorn igång.

Båtägaren blev så himla glad att han bjöd med oss på en färd jag 
sent skulle glömma. Minns den glasklart ännu idag, så här nästan 
femtio år senare.

Jag har nog aldrig färdats så fort i nånting någonsin, bortsett 
möjligen flygplan. Möjligen.

Båtmannen tokskrattade hela tiden och både Claes och jag satt 
där knäpp tysta med vilt uppspärrade ögon och darrande under-
läppar och jag tänkte att nu är min sista stund kommen.

Det tänkte Claes också, berättade han långt senare.

 – Det var ju inte som att fiska ål direkt, skrockade han till minnet.

Båtmannen släppte av oss och for skrattande iväg i sin illgula raket. 
Senare såg vi i tidningen att det var ingen mindre än hockey- 
stjärnan Uffe Sterner vi hade träffat på.

Det stod i världsbladet att han brutit tävlingen men fått hjälp av 
ortsbefolkningen.

Ortsbefolkningen, det var vi det.

Men som allt annat kul så ledde även denna sommaren mot sitt 
slut och en dag så stod jag där på bryggan vid Rössäng igen när jag 
hörde det välkända ljudet av pappas Duett över krönet.

Jag packade in den enorma flytvästen i skuffen, men min skep-
parkepa fick stolt sitta kvar på skallen.

I en liten burk hade jag lagt en död bredvingad kornlöpare som 
jag hade med mig i fickan.

Claes bodde kvar i många, många år på Lökvik och strax innan 
han gick bort 2007 så flyttade han till Nynäshamn.

Vi snackade ibland.

Lite om skalbaggar, lite om Järflotta.

Men mest snackade vi nog om Uffe Sterner…

- 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

Reservation för ev. ändringar

Frejas Holme 1, Nynäshamn
Tel: 08-520 162 15
facebook: rotundan.nynäshamn
www.rotundan.nu
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 – Då var båten ett riktigt vrak, berättar Nova och 
skrattar åt minnet av det första mötet med farkosten.

Med diverse jobb för att spara pengar och hårt reno-
veringsarbete har hon nu fått båten i segelbart skick 
och räknar med att avresan kan ske från Nynäshamn 
i mitten av juli. 

OE 32:an är en svensk konstruktion som skapades av 
Olle Enderlein och presenterades 1973. Den är känd 
bland seglare som en bra och trygg långfärdsbåt. Novas 
exemplar är det allra första som byggdes av modellen.

 – Det är jag lite stolt över, säger hon. Här finns allt 
som behövs för färden och jag har gjort en del komplet-
teringar för att inte sakna något. Allt med miljötänk!

Ombord finns bland annat kylskåp, mulltoa och navi-
gationsutrustning förstås. Båten har även komplette-
rats med en elmotor.

Drömmen om en ensamsegling till Karibien började 
redan i tidig ålder. Novas pappa, som nu är bosatt i 
Nynäshamn, ägde en båt av samma modell och när 
Nova var i femårsåldern berättade han för henne om 

 Ensamseglare på 

 TU MAN  
HUND

hur den kunde segla över hela världen och att en 
tidigare ägare tagit den ända till Karibien. Där såddes 
fröet till att vilja göra detsamma. Och tjugo år senare 
ser drömmen ut att bli verklighet.

Fast helt ensam kommer Nova inte att vara. Hunden 
Minrod blir hennes följeslagare och gast ombord, en 
treåring av rasen högställd Jack Russel som gillar att 
följa med på äventyr och att upptäcka nya platser. 

Seglingen ska enligt planen gå genom Östersjön och 
längs Europas kust till Kanarieöarna och Cap Verde. 
Det finns alltså chans till många stopp längs vägen 
innan seglatsen går vidare mot Karibien. 

 – Jag är mer orolig för de trånga passagerna än 
öppna havet, och jag räknar med att nå Biscayabuk-
ten under en vädermässigt tuff period.

Den som vill följa med Nova på resan kan göra det 
via Instagram och kontot @seemeatsea. I mitten 
av december räknar hon med att nå målet på andra 
sidan Atlanten. 100% Nynäshamn önskar Nova och 
Minrod all lycka på färden!

Nova Loman har siktet inställt på Karibien. För att  
nå målet har 25-åringen tillbringat många timmar 
på varvet vid NSS de senaste månaderna. Färden 
ska nämligen gå med en segelbåt av modell OE 32 
som införskaffades för cirka fem år sedan.

”Jag är 
mer orolig 

för de 
trånga 
passa-
gerna  

än öppna 
havet”

TEXT NICLAS AXELSON 
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LABERO TROLLAR IGÅNG  
FOLKETS HUS…
Nynäshamns Folkets Hus har legat i dvala under stora delar av pandemiåret med 
endast begränsade delar av verksamheten igång. Under tiden har det putsat och fejats 
lite extra på den lokala kulturbyggnaden för att stå redo när det förhoppningsvis snart 
är dags att öppna upp igen efter sommaren.

Återinvigningen sker med celebert besök av magikern Joe Labero, som har en lång karriär 
i magins tjänst med bland annat egna shower och turnéer över hela världen. Nu kommer 
Labero tillbaka på besök till Nynäshamn med showen ”Magic Dinner Experiance”. Det blir 
två föreställningar, tisdagen den 3 augusti och onsdagen den 4 augusti, då det bjuds in till 
en helkväll med trerättersmeny och magi i världsklass. Antalet platser är begränsade 
utifrån aktuella restriktioner och biljetter kan köpas via Folkets Hus hemsida.

…och gangstergubben Dolle 
inleder efterlängtad biosäsong

SOMMASOMMARR- - 

PUPUBB  påpå
ÅÅngbngbryggerryggeriietet
Sakta men säkert vaknar många verksam-
heter åter till liv. Nynäshamns Ångbryggeri 
har under året tuffat på med produktionen 
som vanligt och även släppt några nyheter 
inför denna sommaren, men de publika 
delarna av bryggeriet har hållits stängda 
sedan pandemin tog fart. Nu öppnas 
dörrarna till det lokala bryggeriet på glänt 
för besökare igen, under några semester-
veckor till att börja med. Onsdagar, torsda-
gar och fredagar mellan veckorna 29 till 31 
blir det sommarpub med provsmakning av 
företagets ölsorter, där det erbjuds allt från 
klassiker till nyheter i sortimentet. Öppet- 
tiden de aktuella dagarna är mellan 
klockan 13.00 och 17.00.

F
O

TO
 M

E
R

IX
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E
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IA

Att film är bäst på bio har vi inte kunnat uppleva i Nynäshamn på ett tag. Men till sen-
sommaren räknar Annelie Olsson och kompani på Folkets Hus med att den vita duken 
i biosalongen Vågen åter ska kunna tas i bruk för att visa rörliga bilder. Först ut är den 
svenska kriminalthrillern ”Vitt skräp”, med bland andra Ola Rapace i en av huvudrol-
lerna. Men också vår lokala filmstjärna och den tidigare Folkets Hus-föreståndaren 
Donald ”Dolle” Högberg har en framträdande roll som lokal gangster och knarkhand-
lare, kallad ”Gubben” kort och gott. Filmen visas på Vågen onsdagen den 11 augusti. 

Den lokala biosäsongen fortsätter sedan med ”Sune – uppdrag midsommar” och filmen 
”Tove” om konstnären och Mumintrollens skapare Tove Jansson. Även den danska ”En 
runda till” med Mads Mikkelsen finns tillsammans med flera filmer på den inledande 
augustirepertoaren.
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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”

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

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
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Det har kliat i fingrarna hos bandmedlemmarna i Vinylkom-
paniet länge nog nu för att åter få komma ut och spela, inte 
minst för sina trogna fans. Efter drygt ett år av regelbundna öv-
ningar i replokalen har det nu äntligen blivit möjligt att möta 
publiken igen den här sommaren, med ett antal inbokade 
spelningar på utomhusscenen vid restaurangen Asian House i 
Nynäshamns centrum.  

I Vinylkompaniet ingår Leif Jansson, Leif Janson (jo, de är två 
med snarlikt namn), Kenth Skafvenstedt (”rocka fett med 
Skafvenstedt”), Svante Blom och Lasse Söderström. Senaste 
tillskottet i bandet är Bengt Åslund som ersatt tidigare med-
lemmen Håkan Gardtman. Tillsammans kan bandet stoltsera 
med nära 300 års spelerfarenhet - 50 år vardera ungefär för de 
sex medlemmarna som spelat i olika konstellationer sedan 
60-talet, varav cirka 15 år tillsammans i Vinylkompaniet.

Spellistan består till största delen av rockmusik från 1950-, 
60- och 70-talen, men även svenska klassiker som Tomas 
Ledin och Ted Gärdestad får plats bland de gamla godingarna. 
Återstående spelningar på Asian House i sommar är 23-24/7, 
6-7/8, 20-21/8 och med avslutning lördag 28/8.

Livemusiken fortsätter också i hamnen några steg bort. På 
Rotundan vid Frejas Holme pågår spelsäsongen med olika 
band på scenen flera kvällar i veckan, även här planerad till 
och med den 28 augusti.

VINYLKOMPANIET ÄR TILLBAKA!

Kerstins Taxi & Buss i Sorunda planerar att genomföra flera av sina populära bussturer med guidning i augusti. Vid mikrofonen finns 
välkända lokalskildraren Maria Landin, som berättar historierna om många människoöden och vad som utspelats i vår kommun. Den  
7 augusti går turen i spåren av ”De dödsdömda” till platser där hemska saker skett, bland annat till ”Galgstenen” som var häradets avrätt-
ningsplats. Den 9 augusti är det åter dags för Sorundaturen genom socknen och den 14 augusti blir det premiär för en helt ny sträckning 
med tillhörande berättelser i ”Toröturen”. Den 16 augusti går den kusligare resan ”Bland troll, spöken och märkliga personer” till olika 
delar av kommunen. Samtliga dessa bussturer utgår från Nynäshamns station och mer information om biljettbokning och tider finns  
på företagets hemsida, www.kerstinstaxi.nu. 

Historiska bilder och mässing-
blås i stadens hembygdspark

Guidade bussturer åter på väg

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

Efter ett år av inställd verksamhet är Sotholms Härads Hembygdsför-
ening åter på banan, om än med en försiktig start denna sommar. I den 
”gula villan”, ritad av arkitekten Karl Güettler i början av förra seklet 
och värd ett besök bara av den anledningen, öppnar föreningen en 
fotoutställning som var planerad redan till förra säsongen. Den berättar 
i ord och bild om två av Nynäshamns historiska storheter under 
namnet ”Hamnens utveckling och kyrkan 90 år”. Hamnen anlades i 
början av 1900-talet och kyrkan hade sin jämna födelsedag i december 
2020. Historien om de båda finns chans att ta del av i den vackra sekel-
skiftesvillan, där den visas varje söndag mellan klockan 12.00 och 15.00 
till och med den 29 augusti. På avslutningsdagen bjuds det också på 
blåsmusik av Gustavsbergs Mässingssextett i hembygdsparken kl 14.00.
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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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ALLSÅNGEN 
GÖR COME 
BACK I ETT 
NYMÅLAT 
CENTRUM

FOTBOLLSFESTEN EVENE-
MANG I 
SOMMAR
Även om det har meddelats 
vissa lättnader av de restrik-
tioner som coronapandemin 
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 press-
läggning. Vi hänvisar därför 
till Nynäshamns besökscenter 
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 
förändringar efter hand.

In i det längsta jobbade Stadskärneföreningen för att årets Skärgårds-
marknad i Fiskehamnen skulle kunna bli av, men i början av sommaren 
fastslogs att nödvändiga tillstånd inte kunde ges på grund av rådande 
restriktioner och därmed fick planeringsarbetet avbrytas. Nu hoppas 
arrangören istället att den traditionella julmarknaden på samma plats 
kan bli av i december. Men innan dess satsar Stadskärneföreningen på 
flera lite mindre arrangemang och några av dem redan nu i sommar. 

Allsången på Stadshusplatsen är tillbaka lördagen den 14 augusti, då 
man mellan klockan 12 och 14 kan möta andra likasinnade sångfåg-
lar med betryggande avstånd på torget. Allsången leds av Mathilda 
Kurtsson som tillsammans med sina medföljande musikanter bjuder 
på en bred repertoar av kända låtar, till vilka alla som vill kan vara med 
och ta ton. Låttexterna finns samlade i ett allsångshäfte som delas ut på 

plats så långt de räcker. Det kommer även att finnas tillgängligt 
på Stadskärneföreningens hemsida för den som vill öva lite i 
förväg.

I sommar sätts det också lite extra färg på centrums gågata för att 
inspirera till spel och lek. Konstnärsduon Maria Oscarsson Marle 
och Fredrik Johansson Marle har tillsammans med Stadskärne-
föreningen fått uppdraget att måla en del av Fredsgatan närmast 
Stadshusplatsen med lekfulla dekorationer som ska uppmuntra 
till aktivitet hos såväl barn som unga och vuxna med barnasin-
net i behåll. Arbetet pågår i skrivande stund och det finns tankar 
om labyrinter, slalombanor samt diverse hopp- och balansakter. 
Resultatet av vad som skapats ska gå att ta del av när denna utgåva 
av 100% Nynäshamn finns att läsa.   

Lagom efter att fotbolls-EM nyligen avslutats är det snart dags Lagom efter att fotbolls-EM nyligen avslutats är det snart dags 
för avspark för NIFEN-cupen på Kvarnängen i Nynäshamn. för avspark för NIFEN-cupen på Kvarnängen i Nynäshamn. 
Söndagen den 15 augusti möts många pojk- och flicklag i Söndagen den 15 augusti möts många pojk- och flicklag i 
åldrarna 8 till 12 år för att kora en vinnare i respektive ålders-åldrarna 8 till 12 år för att kora en vinnare i respektive ålders-
klass. Ett flertal lokala lag från kommunen är redan anmälda, klass. Ett flertal lokala lag från kommunen är redan anmälda, 
medan andra är hitresta mestadels från Södertörn och övriga medan andra är hitresta mestadels från Södertörn och övriga 
delar av Stockholmsområdet. delar av Stockholmsområdet. 

 – Det är alltid roligt att bjuda in lag från andra kommuner  – Det är alltid roligt att bjuda in lag från andra kommuner 
till Nynäshamn. Första reaktionen brukar vara att vi ligger till Nynäshamn. Första reaktionen brukar vara att vi ligger 
långt bort, sedan upptäcker de hur snabbt det går att resa hit långt bort, sedan upptäcker de hur snabbt det går att resa hit 
och hur fint de tycker att det är i våra trakter, berättar Jenny och hur fint de tycker att det är i våra trakter, berättar Jenny 
Måhlgren som är en av ledarna bakom cupen.Måhlgren som är en av ledarna bakom cupen.

 – Och de blir ofta glatt överraskade över att parkeringen är  – Och de blir ofta glatt överraskade över att parkeringen är 
gratis, tillägger hon med ett skratt.gratis, tillägger hon med ett skratt.

Arrangören Nynäshamns IF Fotboll utlovar en virusanpassad Arrangören Nynäshamns IF Fotboll utlovar en virusanpassad 
fotbollsfest med bland annat fika och god mat som lagas av fotbollsfest med bland annat fika och god mat som lagas av 
proffskock, tävlingar och lotterier med fina vinster och en DJ proffskock, tävlingar och lotterier med fina vinster och en DJ 
som spelar skön musik i området. Dessutom kommer lokala som spelar skön musik i området. Dessutom kommer lokala 
företag att finnas på plats för att visa vad Nynäshamn har företag att finnas på plats för att visa vad Nynäshamn har 
att erbjuda i form av lokala smaker och produkter. Och inte att erbjuda i form av lokala smaker och produkter. Och inte 
minst bjuds det förstås på många spännande matcher minst bjuds det förstås på många spännande matcher under under 
hela fotbollsdagen på Kvarnängens IP!hela fotbollsdagen på Kvarnängens IP!

fortsätter på 
Kvarnängen
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HÖSTENS STUDIE- & 
FÖRELÄSNINGSPROGRAM 
ÄR HÄR!

Kurser, föreläsningar, kultur 
och mycket mer i Nynäshamn, 
Haninge och Tyresö. 

www.abf.se/sodertorn
08-556 520 30

Vi flyttar och kraftsamlar! 
Nu har vi samlokaliserat vårt kontor i Nynäshamn med SEB i Farsta. 

Där är 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 kontaktuppgifter. Välkommen att höra av dig! 

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

Alltid öppet – SEB.se och vår telefonbank, privat: 0771-365 365, företag: 0771-62 53 53. 

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
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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 38Auktoriserad av Sveriges
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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

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!

Allt inom mark 

& anläggning! 
Ring så hjälper vi dig! 076-185 22 89
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UT 
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SJÖNG 
SIN VISA
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MAN IN 
OCH UT

SER 
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GOTT 
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MAN 
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STÅR 
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BAD-
PLATS
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FLYGER
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MAN 
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© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

Kryss för glassiga stunder
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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

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

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

UNDER
DAM

SÄLLAN 
SEDD

KAN MAN 
EKA

SE PÅ 
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NJUT AV SOMMAREN TILL 100%!
Nästa gång 100% Nynäshamn är tillbaka har högsommaren övergått till sensommarsäsong och september månads första dagar inletts.  
Om du vill ha mer läsning i väntan på ett nytt nummer kan du besöka vår hemsida, 100nynashamn.se, där det går att läsa alla tidigare 
utgåvor av vårt lokala magasin i digitalt format. Vi önskar en trevlig sommar tills vi ses igen, i slutet av vecka 35!  

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

SV
Å

RT

M
ED

EL

LÖS GÄRNA vårt korsord 
när du får en stund över. Eller våra 
sudoku, genom att placera ut siffror-
na 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.  

RÄTTA LÖSNINGEN
på förra numrets sudoku och  
korsord hittar du här och lösningar 
till klurigheterna i denna utgåva 
publiceras på 100nynashamn.se, 
och även i kommande nummer av 
magasinet 100% Nynäshamn.

LÄ
TT

Arbetskläder Arbetskläder 
     för proffs!     för proffs!

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

Vi önskar er alla en riktigt ...Vi önskar er alla en riktigt ...

TREVLIG SOMMAR

VI HAR ÖPPET HELA* SOMMAREN!
*Se avvikande öppettider på instagram.com/thebrandstudio.se

Tillfälliga öppettider v. 27-32

MÅNDAG-FREDAG
08.00-16.00



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

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

Vi tar hand om ditt hår!
Boka tid redan idag
Välkommen till oss på Nynäsvägen 32

Vi tar hand om ditt hår!

Välkommen till oss på Nynäsvägen 32

Elina Välimäki
070-099 99 42

Tuula Forsius
072-307 22 96

Josipa Kaurinovic
070-755 97 61


