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OCEANER AV TID  
– ETT ÖGONBLICK

år har gått sedan det allra första numret av 100% Nynäshamn 
såg dagens ljus, alltså i juni 2019. En kort period i historien 
kan tyckas, men med tanke på allt som hänt sedan dess, både i 
allas våra egna liv, i tidningens dito och inte minst i den stora 
omvärlden, känns det snarare som om oceaner av tidevarv 
passerat och att mycket i tillvaron har förändrats sedan dess.

Bara månader efter starten av vårt lokala magasin slog den stora pandemin 
till med full kraft och påverkade våra liv på sätt som knappast någon av oss 
upplevt tidigare. En besynnerlig tid, minst sagt. Lagom när vi trodde att den 
värsta faran var över tog kriget i Ukraina ny fart och förändrade världsläget 
för överskådlig tid framåt. Mycket har också utspelats parallellt med den 
senaste tidens omvälvande världshändelser. Stort som smått, i dur och i 
moll, precis så som det har en tendens att göra när livet pågår. 

I 100% Nynäshamns relativt korta historia hamnar ändå det mesta på 
pluskontot, även om vi förstås berörts av den uppkomna pappersbristen 
som drabbat såväl oss som flertalet kollegor i branschen, eller att den 
stigande inflationen påverkar både företag och privatekonomi hos många 
just nu. Men vi gläds desto mer över alla positiva hejarop vi möts av från 
läsare runt omkring i vårt vidsträckta utgivningsområde. Det inspirerar  
oss att fortsätta och ger energi att övervinna eventuella praktikaliteter.  
Att vi sedan starten belönats med flera fina utmärkelser gör förstås inte 
saken sämre. 2020 mottog vi priset som ”Årets Nynäshamnsambassadör”  
av Nynäshamns kommun och året därefter fick vi äran att utnämnas 
till ”Årets lokala magasin” på branschgalan för Sveriges gratistidningar.  
Allt detta påminner vi oss om emellanåt, och blir då mäktigt stolta.

Nu firar vi de tre år som gått sedan starten med ett sprillans nytt 
sommarnummer, lite fylligare av sidor som sig bör så här års. Det 
finns så mycket att berätta om från vår kommuns olika delar och 
vår lista med idéer fylls hela tiden på med nya uppslag. Ingen vet 
vad som väntar runt hörnet de kommande tre åren, men vårt mål 
är förstås att förse dig som är läsare med lokala reportage helt gratis 
även i fortsättningen. Vi börjar med ett extraladdat juninummer 
och uppmuntrar alla som kan att njuta av den kanske bästa tiden 
på hela året – när sommaren är ung och våra omgivningar ståtar 
i sin vackraste skrud. Vi önskar dig en riktigt fin start på den 
blomstertid som kommer!

Niclas Axelson & Paulin Sunesson
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XL-BYGG NYNÄSHAMN
Hammarhagsvägen 16
Tel 08-520 174 75
www.xlbygg.se/nynashamn
Öppet: Vardagar 06.30-18, lördagar 9-14

299:-TRALLRUTA Priserna gäller t o m 30/7 2022, 
så långt lagret räcker. 

Välm t 
o i m!

DEALS
D ör me pe!

JABO 4-PACK
30 x 30 cm. Lättlagd klicktrall i underhållsfri 
komposit med trästruktur. UV-beständig bak-
sida och rostfria skruvar. Finns som grå, antik 
och brun. Pris per paket med 4 trallrutor.

FALU RÖDFÄRG
ORIGINAL 10 LITER
Lättarbetad slamfärg med 
hög kulörbeständighet.

599:-

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

Stort utbud av
snitt-snitt-
blommorblommor
Binderier för 
alla tillfällen.

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

Trädgårdsdrömmar

Prova vår 
populära

BUFFÉ!BUFFÉ!
- en vegetarisk 

smakupplevelse! 

Inredning Inredning 
för 

hem & hem & 
trädgårdträdgård

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.

KULGLASS 
MJUKGLASS 

CHURROS 
SMOOTHIES

VID HAMNBODARNA I 
NYNÄSHAMN

NYBAKAT


FIKA 
VARJE DAG 


EKOLOGISKT


KAFFE

SORTIMENT

HAMNBAGERIET 
Hamnbodarna - Fiskargränd 2
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TEXT & FOTO NICLAS AXELSON

COOLT 
sött & naturligt  
I VILLATRÄDGÅRDEN

emma på den prunkande trädgårds- 
tomten vid Viagatans slut i centrala 
Nynäshamn fortsätter paret Helena 
och Sten Danielsson att utveckla 
serveringen Ärlan. Årets nyhet på 

menyn är italiensk gelato, en satsning som de 
går ”all in” för till sommarsäsongen. Under våren 
har den nya glassmaskinen trimmats in, olika 
smaker testats och sedan premiären i slutet av 
april har kunderna strömmat till för att avnjuta 
den svalkande nyheten till toner av fågelsång 
och i inbäddad grönska.

Helena och Sten Danielsson räds inte nya utmaningar. Tillsam-
mans har de under många år drivit byggnadsfirma i egen regi, 
Helena som utbildad byggnadsingenjör och Sten som hantverks-
kunnig snickare. Under 1980-talet var de tidigt ute och startade 
den vegetariska restaurangen Oliven på Nynäsvägen och för sju år 
sedan, 2015, var de tillbaka i restaurangbranschen när serveringen 
Ärlan öppnades hemma på den egna tomten med adress Viagatan 
12. Till att börja med tillagades mat och bakverk i det ”privata” 
köket i sekelskiftesvillan, men för fyra år sedan kompletterades 
serveringen med en vacker glaspaviljong i trädgårdens ena hörn. 
Med den på plats har värdparet fått bra arbetsytor och gästerna 
möjlighet till tak över huvudet i den trivsamma miljön. Självklart 
har Helena ritat och planerat tillsammans med Sten som byggare.

Den senaste satsningen är av det coolare slaget. Under vintern har 
de båda utbildat sig för att kunna erbjuda italiensk gelato lagom 
till sommarsäsongen. Idén fick de båda vid ett besök hos dottern 
Ebba som bor i Sollentuna.

 –  Där driver en italiensk familj i närheten ett liknande koncept 
som vårt och har satsat på att erbjuda gelato till sina gäster, 
berättar Helena när vi sitter ner i trädgården för en pratstund i 
solskenet. 

 –  Jag älskar glass och vi brukar prova olika ställen när vi är ute 
och reser, fortsätter hon.

H

Redaktör'n valde smakerna pistage och citronkaka...
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”Om ni kör med de  
här smakerna, 

då kommer ni 
att lyckas!”

Tyra, Vilma och Hanna har det glassigaste sommarjobbet.

Nybakat bröd 

varje dag!
Ciabatta

Portionsbröd Bonjour 108 gr.

5:-/st
Gäller t o m 31/8 2022, 

med reservation för slutförsäljning

ÖPPET ALLA DAGAR 8-21ÖPPET ALLA DAGAR 8-21

Matbutiken mitt i centrumMatbutiken mitt i centrum

Vi har det mesta du 
behöver i sommar, t ex:
Salladsbar, grillat, kött från 

Smak av Gotland 
och alla goda tillbehör!

Förbutik med postombud 
Svenska Spel • Instabox

Välkommen önskar 
Niklas Tyni med personal!

Sommar 
pa stano

Välkommen att upptäcka allt vår stad har att erbjuda, inte 
minst fi na butiker, god mat & fi ka. I sommar kommer vi även 

att bjuda på några roliga aktiviteter ute på stan - save the date!

Lördag 9 juli: Familjefest i Nynäshamn centrum
Lördag 27 augusti: Skärgårdsmarknad i Fiskehamnen

Läs mer på www.nynashamnscentrum.se och i sociala kanaler.

Ladda lokala presentkortet!
Säljs i förbutiken hos Coop i centrum.



100NYNASHAMN.SE                                                                               6

”Det är klart att man misslyckas ibland, men då är det bara att prova 
igen till dess att glassen blir god och får hamna på menyn”

Efter besöket med provsmakning hos den italienska familjen i 
Edsviken kände de båda att gelaton var något som skulle passa 
hemma i den egna verksamheten.

 –  Det kändes helt rätt, så vi anmälde oss ganska omgående 
till en kurs i ämnet och sedan har det rullat på.

Skillnaden mellan ”vår” glass och den italienska är att gelaton 
till största delen är baserad på mjölk och med en mindre del 
grädde i stället för tvärtom. Man använder mycket frukt och 
pastor i smaksättningen. Helena och Sten tillverkar också 
sorbet, där mjölken byts ut mot vatten. Då blir den 
vegansk och fungerar även för laktosintoleranta.

Pastorna som används i tillverkningen 
kommer från Italien, de är vegetabiliska med 
naturliga råvaror och utan tillsatser som 
färgämnen. I det nödvändiga förtjocknings-
medlet är ingrediensen växtbaserad.

Sten har fått ta rollen som ”glassmästare” och 
sköter maskinen vid tillverkningen. Helena 
tar hand om ruljangsen runt omkring och 
lagar även maten som serveras på Ärlan. Men det 
mesta gör de tillsammans. Även experimenterandet 
med helt egna smaker till glassmenyn.

 –  Bland favoriterna finns vår goda granne Gunillas recept 
på citronkaka som nu blivit ingrediens i en gelato. Även vår egen 
franska chokladtårta har blandats i glassen med gott resultat och 
vi har testat med hjortron, fläder och många andra egna smaker, 
säger Sten.

 –  Det är klart att man misslyckas ibland, men då är det bara att 
prova igen till dess att glassen blir god och får hamna på menyn.

En av lärarna under utbildningen var den tidigare svenska 
mästaren i glasstillverkning, Kenneth Erlandsson, som också 

driver det populära gelatohaket Snö vid Vasaparken i Stock-
holm. Han fick förstås chans att prova några av de glassar som 
paret Danielssons tillverkat och som nu finns i Ärlans utbud.

 –  Han sa att om ni kör med de här smakerna, då kommer ni 
att lyckas, säger Helena lite stolt.

Nu är Helena och Sten inne på den åttonde säsongen med 
Ärlan. Hur kommer det sig att man väljer att satsa på en serve-
ring hemma i villaträdgården, kan man undra?

 –  Vi gillar att träffa olika människor och vill 
dela med oss av det vi har. Här kan vi kombinera 

bådas intresse för trädgård och växter med 
passionen för mat och smak. Och vi har bra 

grannar, tillägger de båda samstämt.

         –  Jag brukade måla en hel del tidigare, 
men numera ”målar” jag i stället med 
skapandet av mat eller genom att färgsätta 

trädgården och får utlopp för kreativiteten 
på det sättet, säger Helena.

Både före och efter vår pratstund i trädgården 
pågår förberedelserna inför öppningen. Sten 

står vid glassmaskinen för att tillverka ny gelato och 
Helena fyller upp den nyinköpta, stora glassdisken efter hand. 
Den här dagen finns det 15 olika smaker att välja bland. Man 
kan också köpa sina favoriter i kyltålig förpackning och ta med 
hem. Förutom glassen finns förstås också ett antal maträtter på 
menyn och den franska chokladtårtan är ett alternativ för den 
som vill ha något annat sött till fikat än gelaton. Men i sommar 
är det den nya satsningen som får störst utrymme och ska locka 
besökare till Ärlan.

 –  Alla älskar glass! utropar Helena glatt och tillägger att hon ser 
fram emot besök av både stora och små till trädgårdsserveringen. 
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Välkommen att kontakta oss för ett hembesök eller möte i butiken.
Lövlundsvägen 21, Nynäshamn. Tel. 08-520 168 68. E-post: info@kalbacks.se 
Vi har öppet: Vardagar kl 9.00-18.00 • Lördagar kl 9.00-14.00

Fem generationer av 
kunskap & erfarenhet

• FÄRG • TAPET • GOLV 

Färgsättning av ditt hem  - inne och ute
Fasad- & färgsättningskonsult Lillemor ger rådgivning. 

Vi kan även erbjuda tjänst av färgsättning.

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

So� arprisSo� arpris!!

INFINITY
Demidekk fasadfärg

Finns i 3 och 10 liter.

ULTIMATE
Demidekk fasadfärg

Finns i 3 och 10 liter.

So� arprisSo� arpris!!

HälsokostbutikHälsokostbutik    
inspiration och behandlingar inspiration och behandlingar 

Utsedd till ”Sveriges mysigaste Hälsokraftbutik 2021”  
Öppet vardagar 11-18, lördag 11-15 

Fredsgatan 16 i Nynäshamns centrum | nynashalsokalla.se

Gilla oss för att få senaste nyheterna.

070-718 81 21 | Boka behandlingar i butik eller bokadirekt.se

Naturlig näring 
Naturlig näring för kropp och 

för kropp och 
 själ! själ!

NYNÄSHAMNS NYA 
INREDNINGSBUTIK
NYNÄSHAMNS NYA 
INREDNINGSBUTIK
VITA VERKSTAN – inredning, möbler & konst
ÖPPET: ONS-FRE 14-18, LÖR-SÖN 12-16. VARMT VÄLKOMNA! 
SANDTORPSVÄGEN 10 E (mellan Vianor och Bjuris Glas)

 www.vitaverkstan.se

Ditt lokala städföretag sedan 1989 
Vi utför städ- och byggtjänster 
för företag, bostadsrättsföreningar, 
off entliga miljöer, hem och hushåll 
i Nynäshamn med omnejd.
Pålitlig, professionell, kvalitet & service. 
Miljövänliga produkter utan kemikalier.
Välkommen att kontakta oss för off ert!

Med oss får ni tid över för annat!

CALTAN AB
Teknikervägen 1, Nynäshamn
Tel. 08-520 270 61 www.stadningnynashamn.se



Livet på Landsort.  
Vår skärgårds sydligaste och 
vackraste utpost. Här upplever du 
dramat i mötet mellan land och hav, 
nu och dåtid. Här finner du en unik 
skärgårdsmiljö med ett rikt fågelliv, 
lockande konstprojekt, landets äldsta 
bevarade fyr och ett rikt maritimt 
kulturarv, oförglömligt är bara 
förnamnet. Till Landsort tar du dig 
med båt från Ankarudden. Allt kan du 
läsa mer om på visitlandsort.se

Lista dina hemliga smultronställen i kommunen!
– De vill man ju egentligen inte avslöja, men okej då.  
Vad sägs om…
1. Gamla vattentornet uppe på Vaktberget. Följ lilla stigen 
mittemot Vaktbergsvägen 3. Där har du en fantastisk utsikt.
2. Järflotta – fantastiska stränder som är perfekta för ett 
svalkande dopp en varm sommardag. Har du inte egen båt 
att ta dig dit med så kan du hyra kajak och paddla dit. På 
ön finns också ett batteri med spännande militärhistoria.
3. Bada badtunna på norra Landsort – hyr in dig en stund 
i badtunnan hos Sjöbloms stugor och blicka ut över 
horisonten i solnedgången. Magiskt!

Jag har bara två timmar i Nynäshamn,  
hur spenderar jag dom bäst?
– Då skulle jag absolut ta mig till Strandvägen för en 
promenad och blicka ut över havshorisonten. Köp med 
dig något gott att äta och passa på att picknicka i den 
fantastiska naturen. Eller ta dig ut till Trehörningen och  
titta på alla de gamla fina husen. Men missa inte att 
gå upp i det gamla vattentornet och se den milsvida 
havshorisonten sträcka sig ut i det oändliga.

Vi tog ett snack med Kristina Stugholm, 
turistbyråföreståndare och såklart expert på allt 
härligt som går att göra runt om i kommunen.

Vintage, antikt, second hand, återbruk 
– kärt barn har många namn. 
På Vintagevrån i Ösmo hittar du inredning med 
riktig sommarkänsla. Märkesreturen i Nynäs-
hamn har ett fint urval av märkeskläder och 
på nyöppnade Stadsmissionen är det fyndläge 
för det mesta. Ännu fler guldkorn för sakletare 
hittar du på nynashamn.se/vintage

Upplev 
Nynäshamn Båtfolkets bästa badvikar. Finns det något ljuvligare 

än att puttra ut med båten en varm sommardag och 
hitta en alldeles egen solvarm klippa eller sandstrand? 
Sandskär, eller Picklahej som ön kallas i folkmun 
bjuder på både sandstrand och klippor precis som 
Korsuddaviken på Järflotta, och här är det långgrunt! 
I Rassa vikar är det oftast riktigt varmt i vattnet och på 
Stora Rammklöv badar du från klipporna. Yttre gården 
med sin sandstrand ger skärgårdskänsla ett stenkast 
från fastlandet. Fler tips hittar du på  
nynashamn.se/badvikar

Glass i världsklass. Ärlan Mat och 
Trädgård har utbildat sig hos proffsen 

och serverar nu sin hemgjorda ’gelato’ 
i trädgårdscafét. Vill du glassa på 

andra ställen så görs det med fördel 
i Fiskehamnen, på Nynäs glass och 
många andra ställen i kommunen.  

Äppel päppel piron 
paron... Äppelmust från 
Kängsta Musteri.

Fägring! Dahlia 
och annat vackert 
från Söderby 
Botaniska.

Vintagevrån

Ärlan Mat & Trädgård

Kristina Stugholm 

Färsk eller rökt hittar du den, 
firren alltså. Med fördel hos Nynäs 

Rökeri eller Tottnäs Rökeri.

”Järflotta har fantastiska 
stränder som är perfekta för 
ett svalkande dopp”

Äntligen sommar! På med solglasögonen och häng med till vår del av skärgården.

HELA DETTA UPPSLAG ÄR INFORMATION FRÅN NYNÄSHAMNS KOMMUN HELA DETTA UPPSLAG ÄR INFORMATION FRÅN NYNÄSHAMNS KOMMUN

08-520 737 00   info@nynashamn.se   ilovenynashamnnynashamn.se/uppleva
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I Rassa vikar är det oftast riktigt varmt i vattnet och på 
Stora Rammklöv badar du från klipporna. Yttre gården 
med sin sandstrand ger skärgårdskänsla ett stenkast 
från fastlandet. Fler tips hittar du på  
nynashamn.se/badvikar

Glass i världsklass. Ärlan Mat och 
Trädgård har utbildat sig hos proffsen 

och serverar nu sin hemgjorda ’gelato’ 
i trädgårdscafét. Vill du glassa på 

andra ställen så görs det med fördel 
i Fiskehamnen, på Nynäs glass och 
många andra ställen i kommunen.  

Äppel päppel piron 
paron... Äppelmust från 
Kängsta Musteri.

Fägring! Dahlia 
och annat vackert 
från Söderby 
Botaniska.

Vintagevrån

Ärlan Mat & Trädgård

Kristina Stugholm 

Färsk eller rökt hittar du den, 
firren alltså. Med fördel hos Nynäs 

Rökeri eller Tottnäs Rökeri.

”Järflotta har fantastiska 
stränder som är perfekta för 
ett svalkande dopp”

Äntligen sommar! På med solglasögonen och häng med till vår del av skärgården.

HELA DETTA UPPSLAG ÄR INFORMATION FRÅN NYNÄSHAMNS KOMMUN HELA DETTA UPPSLAG ÄR INFORMATION FRÅN NYNÄSHAMNS KOMMUN

08-520 737 00   info@nynashamn.se   ilovenynashamnnynashamn.se/uppleva
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År 1997 startade fyra kompisar 
ett eget hantverksbryggeri. 
Hårt arbete och en händig 

rörmokare som byggde 
bryggverk kombinerat med 
kompromisslöshet gällande 

smak och kvalitet gav resultat. 
I juli firar Nynäshamns Ång-
bryggeri 25 år och har blivit 
ett av Sveriges mest kända 
och välrenommerade små-
bryggerier med storsäljare  

som Bedarö Bitter och 
Landsort Lager i sortimentet.

TEXT INGMARIE WASS 

FOTO INGMARIE WASS & ÅNGBRYGGERIET

I många år var Sverige en öken vad gäller ölut-
budet. Bryggeridöden i början på 1900-talet hade 
sopat landet rent på lokala bryggerier. Några få 
storbolag tog över med industriellt tillverkad 
öl. Bakgrunden var alkoholpolitisk, med olika 
restriktioner och så motboken mellan 1919 och 
1955. Marcus Wärme är marknadsansvarig på 
Nynäshamns Ångbryggeri och berättar.

 – En gammal lag sa att man bara fick sälja i 
den ort som ölen bryggdes. För att komma åt den 
lokala marknaden köpte öljättarna upp de små 
men lade ner bryggningen. Den startades bara 
upp för den årliga inspektionen, då gjorde man 
en så kallad "försvarsbryggning". Några av de som 
försvann var bland andra bryggeriet i Ösmo och 
Nynäshamns Ångbryggeri.

Billig halvliters ljus lager, alltså ”en stor stark”, 
dominerade länge med 99 procent av marknaden. 
Längtan efter en bredare smakupplevelse tog fart 
och intresset för öl ökade i mitten på 1990-talet.

25  
ÅR  
av lagrad entusiasm  
& ”jävlar anamma”
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”Längtan efter 
en bredare 

smakupplevelse 
än ”en stor stark” 
växte i mitten på 

1990-talet”

Marcus Wärme, marknadsansvarig och Thomas Hansen, vd  
framför tankarna som är på 16 000 liter vardera.

Centralgatan 9 Nynäshamn
08-520 100 04

        jeansbolagetnynashamn

        jeansbolagetnynashamn        jeansbolagetnynashamn

        jeansbolagetnynashamn

Sommarsäsongen 2022
1 juli till 7 augusti
Herrgårdscafé

fredagar, lördagar & söndagar kl. 11.00-15.00
Utbud av bland annat: Salladsbuffé inkl. kaffe/te, 129 kr 

Räksmörgås med handpillade räkor, 95 kr
Hembakt fikabröd, kaffe, te, latte och goda drycker i baren

Ludvigsbergs Herrgårds Smörgåsbord
fredagar & lördagar under perioden 1 juli - 16 juli

Pris 298 kr, +65 år 265 kr, upp till 12 år 95 kr.

Ludvigsbergs Herrgårds Skaldjursbord
fredagar & lördagar under perioden 21 juli - 6 aug.

Pris 398 kr, +65 år 365 kr, upp till 12 år 195 kr.
1:a sittningen kl. 18.00 till stängning, 2:a sittningen kl. 18.30 till 

stängning, 3:e sittningen kl. 19.00 till stängning
Mejla oss för bordsbokning: service@ludvigsbergsherrgard.se 

Hyr rum i vår flygel i sommar, 17 juni - 7 aug.
Pris från 550 kr/natt till 3 950 kr/vecka per person.
Vi har lånecyklar som ingår när ni hyr rum hos oss.
Varmt välkomna hem till oss på Muskö!

Urban & Per
Mer information på ludvigsbergsherrgard.se samt Facebook. 
Tel. 08-6047300 alt. 073-0205528. Reservation för ändringar.
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När lokalerna 
i det gamla el-

verket inte räckte 
till placerades fyra 

stora tankar utom-
hus. Kapaciteten är 

nu 14 bryggningar 
i veckan vilket ger 

ungefär 900 000 liter 
öl per år.

Lars Ericsson, 
kvalitetsansvarig, 
övervakar  
flasktappningen.
Både privatkunder 
och restauranger 
efterfrågade flask-
öl och man insåg 
att det var bra 
PR för bryggeriet. 
Maskinen kom på 
plats 2009, innan 
dess hade gänget 
tappat över  
150 000 flaskor  
för hand.

Bryggaren 
väljer malt, 

humlesorter och 
jäststammar, 

hur mycket 
och hur ölet 

ska jäsa för att 
dofta och smaka 

som man vill. 
Allt börjar med 

maltkrossen i 
källaren och 

slutar i jäs- och 
lagringsrummet 
där ölen väntar 
på tappning på 
flaska eller fat.
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”Det blev Sveriges tionde  
bryggeri och en av pionjärerna”

 –  Ett gäng kompisar ville fortsatta att hålla kontakten efter 
gymnasiet. De kallade sig Hagges Bärsklubb och träffades för att 
prova öl. Intresset växte och fler ville vara med så de började driva 
en medlemspub på Centralgatan 75, berättar Thomas Hansen som 
kom in lite senare och så småningom blev vd. 

I pubens kök började man göra små egna bryggningar. De fyra 
vännerna bestämde sig så småningom för att våga ta steget och 
startade Nynäshamns Ångbryggeri på Lövlundsvägen. Det blev 
Sveriges tionde i ordning och en av pionjärerna.

 – Då var flertalet stora industribryggare och det fanns kanske 
fyra mikrobryggerier, alla nystartade, bland andra Nils Oskar 
och Jämtlands. Nu finns det runt 500 mikrobryggerier runt om i 
Sverige, ändå är marknadsandelen för dem bara några få procent. 

Namnet Nynäshamns Ångbryggeri AB är en hommage till stadens 
gamla bryggeri med samma namn. Det visade sig senare att ena 
grundaren Lasses farfars far hade levererat hö till bryggerihästarna 
som körde ut ölen därifrån. År 1929 köptes bryggeriet upp och var 
ett tag i Pripps ägo innan det lades ner.

Bedarö Bitter var först ut att lanseras av det nystartade mikrobryg-
geriet men många var tveksamma till den halvmörka ölen, vana 
som man var vid ljus lager. Sedan dess har den vunnit många 
priser och två guldmedaljer för fat, 2002 och 2009, liksom ”bästa 
svenska fatöl alla kategorier” 2006. 

  – Vårt mål var att sälja öl på fat till den lokala restaurang- och 
pubmarknaden. När vi kom in på allt fler prestigerestauranger 
tjatades det konstant efter flasköl. Till slut byggde Cribba en  
enrörstappare, säger Thomas.

Enrörstapparen innebar att bara en flaska i taget kunde fyllas, 
kapsyleras och förses med etikett, allt för hand. Med avbrott för 
lunch och middag tappades tusen liter på en dag.

 – Första batchen var 45 lådor med 900 flaskor. Det skulle räcka 
över sommaren trodde vi, men på en vecka var allt slut.

Gänget bestämde sig ändå för att satsa på flasköl. För att komma 
in på Systembolagets ordinarie sortiment gällde det att skapa efter-
frågan. 

 – Kunderna beställde och vi kajkade runt till olika system- 
bolag, levererade lådor och handtappade över 120 000 flaskor öl. 
Det var slitigt men efterfrågan växte och nu levererar vi flasköl 
från norr till söder i hela landet.

”Då fanns ju ingen utbildad  
personal så vi letade folk vi gillade  

och utbildade själva” 

År 2003 köptes hela det gamla elverket på Lövlundsvägen och 
2006 var ombyggnationen klar. Det innebar en rejäl produktions-
ökning av såväl fat som flaskor. Ingen mer handtappning.

 – Det svåra har varit att växa från fyra man till de femton vi är 
idag. Då fanns ju ingen utbildad personal så vi letade folk vi gillade 
och utbildade själva.

Ett par undantag finns. Andrew som ansvarar för planering och 
produktion hade flyttat med sin fru till Sverige och sökte jobb: 
”Hej, jag har arbetat i bryggerier i Australien”. En som också kom 
och knackade på var Mats.

Nynäs Rökeri

www.nynasrokeri.se

Fiskaffär, Rökeri & Servering
Fiskargränd 6
08 - 520 100 23

Varmt Välkommen!

Fredsgatan 11  • 08-520 213 03 • @rappesmode

Sommarens skönaste 
plagg fi nns hos oss!

Välj bland många 
välkända märken:

Klänning 
från YAYA
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 – Just då hade vi massa pappkartonger 
som behövde flyttas så Mats fick rycka in 
direkt. Han jobbade här ett par år innan 
vi föreslog att han skulle utbilda sig till 
bryggeritekniker på Campus Nynäshamn, 
en yrkesutbildning vi har varit med och 
tagit fram. 

Många ölkännare uppskattar att det lilla 
bryggeriet lyckats hålla en så jämn och hög 
kvalitet under alla år.

 – Ett litet företag som vårt grundar sig 
på engagemang och passion. Man måste 
kunna lita på produkten och det kräver 
konsekvens, noggrannhet och renlighet. 
Utöver själva bryggningen så är 90 procent 
en fråga om renlighet och 10 procent pap-
persarbete, säger Marcus lite skämtsamt.

Måndag till torsdag jobbar man i skift 
med bryggningen medan fredagar viks 
åt städning och underhåll. Samman-
hållningen är god och de känner sig  
tillsammans som en andra familj.

 – Det är klart att det underlättar att vi 
känner varandra väl. Vi gillar samma saker 
och har samma värderingar. När det gäller 
kunskaper kompletterar vi varandra. Lasse 
har koll på smak och bryggning, Cribba 
som var rörmokare är teknisk chef, Tony 
gillar utmaningen runt regler och pappers-
arbete. Själv är jag ganska social och passar 
som vd, säger Thomas.

Marcus Wärme var med i Hagges Bärs-
klubb men blev fotograf och grafiker. För 
tolv år sedan klev han in som marknadsan-
svarig och på hans bord ligger bland annat 
att ta fram namnförslag och etiketter. 

Senast tillskottet är en lager, Lilla Hawaii. 
Ett namn som avviker eftersom de flesta 
andra sorterna har namn från kustbandet.

 – Alla har sitt eget Lilla Hawaii, sin 
drömplats, där det är härligt vindstilla och 
man känner sig alldeles varm inombords, 
säger Marcus som erkänner att det är en 
utmaning att hitta nya namn. Det finns 
en så kallad alliteration som ställer krav, 
Bedarö Bitter, Landsort Lager, Pickla Pils, 
Sotholmen Stout och Ankarudden Aussie 
Pale Ale för att nämna några där inled-
ningsordens ljudbild upprepas.

Musik är ett stort intresse på Nynäshamns 
Ångbryggeri. Thomas gillar mörk elektro-
nisk musik även om grunge och reggae 
också går hem. För Marcus är det viktigt att 

musiken är gjord av rätt anledning, det ska 
vara äkta känsla. Sonen som är ansvarig 
för bryggeriets lager håller sin pappa 
uppdaterad.

När Weeping Willows tog kontakt via 
vännen Jugge som driver puben Oliver 
Twist i Stockholm sa man såklart ja till ett 
möte. Bandet letade efter ett bryggeri för  
att skapa en unik öl – inte för kommersiell,  
svår men bra, en öl de själva gillade. Över- 
skottet från försäljningen skulle gå till 
projekt för att rädda Östersjön.  

 – Det blev inget vanligt affärsmöte, vi 
hade så många gemensamma berörings-

”Vi bryggde tillsammans och 
städade tillsammans efteråt”

Nynäshamns Ångbryggeri fyller 25 år och 
firar med festligheter på bryggeriet från 
fredag kväll till lördag, start 1 juli. Gatan 
utanför stängs av och fylls med food trucks, 
innergården öppnas upp liksom hela bryg-
geriet. Biljett krävs och inträdet inkluderar 
bland annat välkomstöl och rundvisning. 
Läs mer på nyab.se 

”Vi gillar samma saker och  
har samma värderingar. När det 

gäller kunskaper kompletterar  
vi varandra”

25-ÅRSFEST 1-2 JULI

Marcus Wärme, Thomas Hansen, Lasse Ericsson och Andrew Colley.

punkter. Musiken, men också kärleken 
till skärgården. Niko i bandet träffade 
sin fru på Bedarön och vår snickare Pelle 
har byggt båthuset som Niko har hängt 
i mycket och som är avbildat på Bedarö 
Bitters etikett…

Resultatet blev Weeping Willows Winter 
Warmer. Det är en dunkel, alltså en mörk 
öl på münchenermalt som är dekoktions-
mäskad, framtagen av bryggaren Andreas 
Klässman. Inte så insmickrande i utföran-
det men såväl bandmedlemmarna som 
bryggerigänget gillar den tyska stilen.

 – Vi bryggde tillsammans och städade 
tillsammans efteråt, säger Marcus.

Med tanke på att många vill ha öl med 
lägre alkoholprocent, inte minst till sjöss 

och familjehögtider, finns även Land i 
Sikte, Spinnaker Session IPA, Sommar- 
IPA och Järflotta Julöl. Man planerar 
också för en alkoholfri öl.

 – Att framställa alkoholfritt är en 
ganska komplicerad process och vi väntar 
på en helt ny teknik, säger Marcus.

Bryggeriet har nästan nått sin fulla kapa-
citet. Ölen säljer snabbt slut men man vill 
inte bygga sönder fastigheten som ligger 
mitt i city. 

 – Att skaffa en ny produktionsenhet är 
en logistisk utmaning, då måste vi bygga 
helt nytt någon annanstans och bli fler. 
Att växa är inget självändamål, vi är lagom 
stora just nu tycker vi.

Själv känner jag att de borde anställa en 
till. Mig.



Albin Persson
T 070-480 20 42

Martin Berglind
T 070-799 10 11 

Marcus Pettersson
T 073-640 72 29

Björn Petrén
T 070-774 45 40

Svensk Fastighetsförmedling

svenskfast.se/nynashamn

svenskfast.se/nynashamnT 08 534 101 74Centralgatan 12

Rätt känsla för 
både säljare  
och köpare.
En stor del av bostäderna vi förmedlar sker utanför 
marknaden. Med vår tjänst Aktiv matchning matchar  
vi din bostad till rätt köpare.

Välkommen att boka möte med oss på  
svenskfast.se/nynashamn
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P

TEXT OCH FOTO AGNETA RICKARDSSON

PROFFSIGA AMATÖRER
med gröna fingrar 

å den årliga växtmarknaden i Svandammsparken, 
lördagen den 11 juni, finns flera av föreningens entusi-
aster på plats. I år blir marknaden större än vanligt med 
inbjudna gäster; exempelvis Rhododendronsällskapet. 
Det säljs sticklingar, egna självuppdrivna plantor och 
kaffe med hembakat. Du hittar troligen både gullflocka, 

hundtandliljor och kanske en tulpanpelargon. Har du tur kan du 
vinna i växtlotteriet. 

Eldsjälen Charlotte Östring håller i trådarna i Svandammsparken, 
liksom hon gjorde under Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan 
tidigare i år. Vi träffar henne på mässgolvet när hon precis avslutat 
en intervju med radio Uppland. 

Nordens största trädgårdsmässa arrangeras av Stockholmsmässan i 
samarbete med FOR, Fritidsodlingens intresseorganisation. På mässan 
utses även årets pelargon och SM i fågelholksbygge arrangeras. Det 
är en grön folkfest inomhus där konnässörer köar för guldkorn. Vissa 
kommer för att de älskar pioner, andra för att köpa fröer i trädgårds-
sällskapet monter.  70% av alla under sexton år i Sverige växer upp 
med tillgång till trädgård. Att odla i trädgården är den näst vanligaste 
fritidssysselsättningen utomhus för vuxna. Etta är promenader. 

 – 1938 bildades Sällskapet Trädgårdsamatörerna av ett antal 
gubbar som älskade alpina växter, säger Charlotte rappt och 
välkomnar gärna flera yngre kvinnor och män till föreningen. 
Där arrangeras kurser, studiecirklar och workshops. Många vill 
lära sig mer om frösådd, sticklingsförökning, växtbäddar och 
ympning. Att besöka varandras trädgårdar är också uppskattat 
liksom längre resor utanför den egna växtzonen. På Trädgårs- 
amatörernas emblem finns skogens linnea. Nynäshamns 
distrikt har purpurknipproten – den vilda och sällsynta orkidén 
växer på torr kalkrik mark som i Stora Vika, på några öar här i 
vår skärgård och på Gotland. 

En onsdagskväll i maj, nära pendeltågsstationen i Ösmo, samlas 
nästan hälften av den lokala föreningens sjuttio medlemmar. 
Innanför dörren säljs biljetter till det traditionella växtlotteriet. 
Flera kommer genom dörren bärandes på växter som ska lottas 
ut. Runt bordet med små och stora krukor är samtalen intensiva. 
Det finns nog ingen tyst plats i lokalen.

 – Om man har mycket av något tar man det med sig och delar 
med de andra, säger Marjatta Kärki, som tagit med jordärtskockor 
till mötet.

Drömmer du om vackra väldoftande rabatter? Vill du  
kunna artbestämma växterna på din tomt? Eller helt enkelt  

få inspiration till att fylla balkonglådorna? Då kanske  
Sällskapet Trädgårdsamatörerna är något för dig!

Charlotte  
Östring är en  
av trädgårds- 

amatörerna  
på årets växt-

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

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

VÄLKOMMEN TILL EN RIKTIGT VÄLFYLLD 
GRÖN & SKÖN BUTIK I CENTRUM

GRÖNSAKSGODIS!GRÖNSAKSGODIS!

RÖNVÄXTRIKETRÖNVÄXTRIKETGRÖNVÄXTRIKETGRÖNVÄXTRIKET

I vår trivsamma butik på Fredsgatan 9 i Nynäshamns centrum hittar du ett spännande och I vår trivsamma butik på Fredsgatan 9 i Nynäshamns centrum hittar du ett spännande och 
varierat sortiment med något för alla smaker. Hinner du inte titta in kan du förstås också handla online.varierat sortiment med något för alla smaker. Hinner du inte titta in kan du förstås också handla online.

Enormt sortiment av gröna växter - över 350 olika sorter!Enormt sortiment av gröna växter - över 350 olika sorter!

Svenskodlade Svenskodlade 
grönsaksplantor grönsaksplantor 

Olika sorter, så långt lagret räckerOlika sorter, så långt lagret räcker

44 FÖR  FÖR 200200:-:-

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

SÄSONGENS SÄSONGENS 
VÄXTERVÄXTER

hittar du hos oss!hittar du hos oss!

Åter-
försäljare av symaskiner från 
JANOME 

           Tygmans Textil & Inredning

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
Mån-fre kl 10-18 • Lördag kl 10-15

SÖNDAGSÖPPET kl 11-15
Vår butik fi nns på Centralgatan 6

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

LÖVHAGENS 
KAFFESERVERING & VANDRARHEM

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

Tel. 08-520 138 31 • www.lovhagen.se • Fullständiga rättigheter • Möteslokal

Kom & upptäck Nynäshamns pärla! Välkommen till oss på

*M
id

so
m

m
ar

af
to

n 
stä

ng
t

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

Förlovning & VigselFörlovning & Vigsel

Varmt välkommen 
a�  boka � d i vår

Wedding Wedding LoungeLounge

Äntligen dags 
a�  planera!
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Matz Carlsson med några inlämnade priser. 
Variegerad kirskål, primula vulgaris,  
Quakers Bonnet, dubbel lavendel, tulpan- 
pelargon, gulsippa och en näva.

Träff för medlemmar med fika och  
föreläsning på temat ”Jordars egenskaper”a

 – Det blir så gott med soppa på jordärtskockor, potatis, 
grädde och lite vitt vin, fortsätter hon och berättar att den stora 
knölen är till soppan och den lilla ska planteras.

Kvällens föreläsare är landskapsarkitekt Rune Löfgren och 
ämnet är ”Jordars egenskaper”. Han har en uppmärksam publik 
som flikar in frågor. Boken "Gödsel om trädgårdens närings-
liv" från Bonnier Fakta rekommenderas. Det är en gedigen 
kunskapskälla med teman som biologi, kemi, filosofi, jord och 
växter. Kaffe med tillbehör följer på föredraget och lokalen fylls 
åter med småprat och kära återseenden. När vinnarna i växt-
lotteriet ska dras blir det riktigt spännande vid mitt bord. Eva 
Sandberg är en av de lyckligt lottade och från växten hon valde 
försöker nu två gråsuggor rymma ut på bordet. 

För sällskapets ordförande Matz Carlsson är två timmar varje 
lördagsmorgon heliga. Ingen får störa när Naturmorgon sänder 
på P1. Vårens påskliljor, narcisser och tulpaner lyser inte med sin 
frånvaro hemma i trädgården i Stora Vika, där han och sambon 

Eva i år också skördar egenodlad sparris. Stjärnmagnolian 
han fick till 50-årsdagen har slagit ut och forsythian strålar 
vackert gul. Klematis kommer snart att slingra sig upp på 
spaljéer och skapa väggar och tak. 

Min mormor var alltid så stolt över sina rabatter med gödsel 
från den egna gårdens djur. I kommersiell ekologisk jord 
upptäcktes för två år sedan växtskyddsmedel. Faktum är att 
vissa medlemmars tomater och paprikor redan har råkat illa 
ut. ”Pyralidaffären” blir nog snart känd för alla.

Här finns ett gäng generösa, kunniga, vetgiriga,  
människor som har vett och glädje att njuta av  
trädgårdar och natur med alla sina sinnen.  
De arbetar också intensivt och hjälper 
på så sätt vårt land att behålla sin 
mångfald. I november kommer 
frökatalogen med tvåtusen 
fröer ut…
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GELATO

ÖPPET  
ALLA DAGAR 

JUNI-AUGUSTI KL 11-16 JUNI-AUGUSTI KL 11-16 
I VÅR TRÄDGÅRDSRESTAURANG  I VÅR TRÄDGÅRDSRESTAURANG  

MED TOLV SMAKER I GLASSDISKENMED TOLV SMAKER I GLASSDISKEN

Hantverksmässig egen  Hantverksmässig egen  
tillverkning av italiensk Gelato tillverkning av italiensk Gelato 

i många fantastiska smaker.  i många fantastiska smaker.  

Trädgårdsrestaurang 

MENY 
Kantarellpaj 155 kr

Råkostfat med bakade rotfrukter 175 kr

Skagenröra på salladsbädd med  
rostat rågbröd 175 kr

Ceasarsallad 195 kr

Potatissallad med rostbiff/kallrökt lax 195 kr

Öl & Vinrättigheter

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

Följ oss på Instagram arlan_matFölj oss på Instagram arlan_mat

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

TRÄDGÅRD MED EGENDRIVNA PLANTOR
Perenner (c:a 100 sorter) • Kryddväxter

Utplanteringsväxter (c:a 100 sorter)
Tomat- & grönsaksplantor (många olika sorter)

Vi säljer även Herrö Honung
Kör Muskövägen 150 m och följ därefter skyltning höger

Tel. 070-242 76 02  Välkomna önskar Annika!Välkomna önskar Annika!

ÖPPET: 
Hela juni och juli

Vardagar 10-18
Lör-sön 10-16 

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

(Reservation för semestervecka i sommar)

Tel. 070-586 66 02

Sommarens kollektioner
från bland andra 

• Brandtex • Sunday  
• New Odd Things



20                                                                               100NYNASHAMN.SE

Kvalitet behöver 
inte vara dyrt!inte vara dyrt!

 Heimdalsvägen 6, Nynäshamn – 08-520 205 15
www.nynashamnsbegravning.se

Vi hjälper Er med 
begravning och 
familjejuridik.

Vi erbjuder begravningar 
från 9 500 kr.

Kostnadsfria hembesök.

Även fri rådgivning 
av Livsdokument.

The Real Group är synonymt med vokalmusik 
i världsklass - nu besöker de Sorunda kyrka 
för en konsertkväll fylld av svensk sommar.

SORUNDA KYRKA
Söndag 14 augusti kl 18.00

Biljettpris 375 kr 
Biljetter: www.nortic.se/dagny/event/38554 

(eller sök på Sorunda, via nortic.se)
Arrangör:
Jarl Konsult AB
0708-104545

- Restaurang med fullständiga rättigheter
- Varm och mysig miljö precis vid vattnet
- Uteplatser på två altaner & Livescen
- Bangolf för stora och små
- Öppet varje dag hela sommaren

Sommarens spelningar
LIVEMUSIKEN startar c:a kl 18
ROTUNDANS MELODIKRYSS: alla söndagar kl 13
04-jun Lör Jokers & Kings
05-jun Sön Rotundans Melodikryss #1 
05-jun Sön Skåpmat
10-jun Fre Bogart Steals
11-jun Lör Bussters
12-jun Sön Rotundans Melodikryss #2 
15-jun Ons Smile
17-jun Fre W2
18-jun Lör Per & Ola (Nylénz)
19-jun Sön Rotundans Melodikryss #3 
22-jun Ons No Exit
23-jun Tor VI3
24-jun Fre Vinylkompaniet
25-jun Lör Bussters
26-jun Sön Rotundans Melodikryss #4 
29-jun Ons Trackbite
30-jun Tor Björn Arnehall & Highway Comp.
01-jul Fre Matchmen
02-jul Lör Matchmen
03-jul Sön Rotundans Melodikryss #5 
06-jul Ons W2
07-jul Tor AD/HD
08-jul Fre Trött & Ebba Gold 
09-jul Lör FU*K
10-jul Sön Rotundans Melodikryss #6
13-jul Ons Bussters
14-jul Tor VI3
15-jul Fre Månsson All Stars
16-jul Lör Månsson All Stars
17-jul Sön Rotundans Melodikryss #7
20-jul Ons MLB - Micke Lorentzson Band
21-jul Tor Jacked Up
22-jul Fre Matchmen
23-jul Lör The Nuts
24-jul Sön Rotundans Melodikryss #8
24-jul Sön Cockroach Blue Band
26-jul Tis The Gamblers
27-jul Ons The Gamblers
28-jul Tor Eddie Meduza Lever
29-jul Fre Another Cool Spring
30-jul Lör Another Cool Spring
31-jul Sön Rotundans Melodikryss #9
31-jul Sön Pommac trio
03-aug Ons Bussters
04-aug Tor Vinylkompaniet
05-aug Fre Limited Edition
06-aug Lör Limited Edition
07-aug Sön Rotundans Melodikryss #10
11-aug Tor Fröken Väder
12-aug Fre Jacked Up
13-aug Lör Jacked Up
14-aug Sön Rotundans Melodikryss #11
19-aug Fre Matchmen
20-aug Lör Matchmen
26-aug Fre Skåpmat
27-aug Lör TBA
Reservation för ev. ändringar

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

100% Nynäshamn är ett lokalt magasin som delas ut till 
hushåll och företag i hela Nynäshamns kommun samt på 
Muskö. Våra sommarutgåvor delas även ut till fritidshus.

Om utdelningen uteblir är vi tacksamma 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 även att hämta i våra tidningsställ på  
många platser i kommunen (butiker, turistbyrån med flera).

Välkommen att kontakta oss till info@100nynashamn.se
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kepparen Kåre Eksell är sedan 2010 ägare till 
M/S Flora, men det var inte hans första möte 
med båten. Kåre hade anlitats för att stå vid 
rodret många gånger dessförinnan. Det var 
dåvarande mästerlotsen på Landsort, Sven 
Björkqvist, som köpte farkosten och såg till att 
den hamnade i Nynäshamn. Midsommaren 
1972, alltså för ganska precis 50 år sedan, lade 
Flora till vid kajen här för första gången.

 – Sven köpte båten för privat bruk till-
sammans med hustrun Siv och de hade 
den till att börja med som fritidsbåt för 
familjen, berättar Kåre. 

 – Så småningom började Sven hålla navi- 
gationskurser och startade senare även char-
terverksamhet med Flora.

Det var också Sven Björkqvist som introducerade de numera 
välkända turerna till Trosa, som vid det här laget blivit en klassisk 
dagsutflykt från Nynäshamn tur och retur. Många ortsbor och 
besökande turister har gjort den uppskattade resan sommartid.

2001 sålde Sven Flora till Kent Boart, en av grundarna till Nynäs 
Rökeri, och sedan 2010 är det alltså Kåre Eksell som styr skutan i 
egen regi. 

Kåre har tillbringat merparten av sitt yrkesliv i marina samman-
hang och varit bosatt i Nynäshamn nästan lika länge som Flora.

 – Jag kom hit på en fiskebåt som hette ”Einö” 1973 och blev kvar, 
berättar han. 

Vid den tiden fanns ett tiotal fiskebåtar med hemmahamn i kom-
munen och för Kåre blev det drygt tjugo år som yrkesfiskare ombord 
på trålare och större fiskebåtar, mestadels på Östersjön. Därefter har 
han bland annat kört lotsbåt, varit skeppare på olika bogserbåtar och 
under en period haft uppdrag som utbildningsansvarig vid företaget 
Landsort Maritime Training. En riktig sjöbjörn, alltså.

 – När jag köpte Flora passade det 
perfekt att kombinera verksamheten med 
mitt ordinarie jobbschema. Ofta var man då 
ute fjorton dagar i sträck och sedan hemma 
lika länge, liksom att somrarna var lediga 
när turerna är som flest. Men nu har jag 
ännu mer tid över för båten.

M/S Flora har en historia som börjar långt innan flytten till Nynäs-
hamn. Båten byggdes som ångslup i värmländska Kristinehamn 
1897 på beställning av Nya Ångslupsbolaget i Stockholm för att 
transportera passagerare och gods i och omkring huvudstaden. 
Något decennium senare såldes hon vidare till Stockholms Ångslup 
Aktiebolag, som genomförde en upprustning inför fortsatta tra-
fikuppdrag. 1952 ersattes ångmaskinen med en dieselmotor från 
Scania och fick därmed tillägget M/S före namnet (från engelskans 
Motor Ship). Samtidigt byggdes båten om och fick sitt nuvarande 
utseende. Ytterligare ett motorbyte har gjorts sedan dess. Den nuva-
rande är på 156 hästkrafter, också från Scania, och sattes in 1980.

TEXT NICLAS AXELSON  |  FOTO ANNA ANDERSSON

I sommar firar M/S Flora 50 år med Nynäshamn som hemmahamn. 
En välkänd siluett vid Fiskehamnskajen och i våra vatten som är 

betydligt äldre än så, 125 år närmare bestämt. Den tidigare ångslupen 
från 1897 är numera kulturmärkt av Sjöhistoriska museet, en  

utmärkelse för att uppmuntra bevarandet av äldre båtar.  
Kaptenen ombord ser fram emot jubileumssommarens turer.

JUBILEUMSSOMMAR FÖR SKÄRGÅRDSBÅTEN  

M/S FLORA  
I NYNÄSHAMN

”Jag kom hit på en  
fiskebåt som hette ’Einö’ 

1973 och blev kvar”

S
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Turen till Trosa går genom vackra  
Dragets kanal, som på grund av 

landhöjningen muddrats upp vid flera 
tillfällen. Första gången på befallning 
av Gustav III och därefter ytterligare 

några gånger när behovet uppstått. 
Idag är djupet cirka två meter. 

Under sin 125-åriga 
historia har Flora hunnit 
vara med om en hel del. Förutom 
alla passagerare som transporterats 
ombord genom åren lär hon bland annat 
ha kolliderat med en u-båt i början av förra 
seklet och har även hamnat i rampljuset vid 
flera filminspelningar.
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Kännetecknande för ångslupmodellen är att den är 
ett mindre halvdäckat fartyg, det vill säga har öppet 
för - och akterdäck med någon form av överbyggnad 
över durken däremellan. 

 – Slupens skrovform innebär att den går lätt i 
sjön, men är ganska vindkänslig och kommer inte 
upp i så höga hastigheter. Max 9 knop, men oftast  
8 till 8,5 när vi turar, förklarar Kåre. 

”Flora är min alldeles  
för dyra hobby” 

Genom åren har Kåre renoverat och fixat en hel del 
på Flora, och som alla båtägare känner till så krävs 
det såväl tid som pengar för att hålla skutan i trim.

 – Jag brukar säga att lägger man under tusen 
timmar om året på en sådan här båt, då fuskar man.

Med det sagt är det lätt att förstå att Kåre spenderat 
en del på sin skuta, både arbetstid – och även 
pengar förstås...

 – Flora är min alldeles för dyra hobby, fortsätter 
han med ett skratt. 

Kåre tänker hålla i gång med favoritsysslan ett tag 
till, men skulle gärna se att någon yngre förmåga 
visar intresse inför framtiden. Han bistår gärna med 
sina kunskaper om en seriös efterträdare vill ta 
över när det är dags att trappa ned engagemanget.

 – Jag hoppas att Floras historia ska leva vidare i 
Nynäshamn även när jag slutar, säger han.

Den senaste vintern och fram till nyligen har 
M/S Flora tillbringat på Muskövarvet (MVAB) för 
renovering och underhåll. Nu är hon åter redo 
att möta sommarens uppdrag i Nynäshamn med 
omnejd. Högsäsongen pågår från mitten av maj till 
september och det blir som vanligt en hel del char-
terbokningar med bland annat bröllop, bemärkel-
sedagar och diverse företagsevent. Den 16 och 21 
juni arrangeras två specialinsatta turer som ska gå 
runt Muskö till Älvsnabben. Dessa görs till minne 
av att Svenska Flottan fyller 500 år och kommer att 
guidas av Maria Landin och Bertil Oskarsson med 
berättelser om flottans verksamheter i vår skärgård 
genom århundradena.

Självklart återkommer också de populära Trosa- 
turerna i sommar. Det blir hela 21 stycken totalt, 
tre dagar i veckan med start tisdagen den 28 
juni och sju veckor framåt. Avfärd sker tisdagar, 
onsdagar och torsdagar klockan 9.30 med plats för 
48 passagerare ombord. Biljetter kan förbokas på 
Floras hemsida. 

Någon gång den här sommaren ska det också firas 
att M/S Flora och Nynäshamn fyller 50 härliga år 
tillsammans.

 – Då blir det ”öppen båt” och jag har bjudit in 
några hedersgäster till kalaset, avslöjar Kåre.

Vi säger grattis redan nu och önskar såväl Kåre som 
M/S Flora med passagerare många trevliga turer till 
sjöss framöver.

Flora gör turer i allmän-
hetens tjänst men kan 
också bokas för privata 
sammankomster och event 
med egen mat eller catering 
från lokala krogar. Kapten Kåre är en 

riktig sjöbjörn
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Vi presenterar fl era spännande bostadsprojekt!

NYPRODUKTION I 
NYNÄSHAMNS KOMMUN

Nu presenterar vi dessa exklusiva enplansvillor som har 
ritats av en av Danmarks främsta arkitekter, Lars Frank Niel-
sen, bland annat känd för den danska ambassaden i Berlin. 
Här bor ni i en högkvalitativ och dynamisk miljö där gränserna 
mellan inomhus och utomhus suddas ut. Stora fönster-
partier med vackert ljusinsläpp, stilren skandinavisk design, 
en social planlösning och oändliga möjligheter att anpassa 
boendet med tillval efter dina egna behov. 

Husen är byggda av det dansk/svenska företaget Add a 
Room. Visionen bakom Add a Room är att kombinera det 
absolut bästa Skandinavien har att erbjuda i form av design, 
miljö, hållbarhet och kvalitet. Ett koncept som bygger på att 
anpassa boendeytan över tid. Om familjen växer eller om ni 
till exempel vill ha ett generationsboende, så fi nns möjlighet 
att göra tillval som attefallshus, bastu, utekök, utedusch med 
mera. Det fi nns också möjlighet att lägga till solpanel för ett 
mer energisnålt boende. Detta gör att varje enskild fastighet 
i projektet kommer ha en unik design utifrån dina behov och 
önskemål. Välkommen till Rosendals skogsglänta!

Tillträde är möjligt vintern 2022/2023.
Gör en intresseanmälan via hemsidan för mer information.

Hur kommer det sig att du blev fotograf?
- Jag har alltid tyckt om att fota! Jag var den som alltid fotade 
på allas hemmafester. Sedan fortsatte jag fotogra-
fera event på nattklubbar som ledde vidare till 
uppdrag för olika varumärken av alkohol och 
började även med produktbilder. Bostads-
fotografering är något jag började med för 
tre år sen tillsammans med FAB.

Hur många bostäder hinner du 
fotografera på en dag?
- Det beror på årstid! På vintern är det 
svårare eftersom det inte är ljust lika 
länge. Då hinner man med 2-3 stycken be-
roende på storleken på bostaden. Men på 
sommaren kan man hinna upp till 5-6 stycken. 

Det roligaste och/eller konstigaste som hänt på 
en bostadsfotografering?
- Man får vara med om en del roliga och konstiga saker. En 
gång under en fotografering sprang det ut en berusad person 
och slog ned min drönare till marken med en kratta. Han skyl-
de sedan på att det var ett träd som slagit ned drönaren även 
fast jag och mäklaren stod och tittade på hela händelsen. 

5 snabba frågor till bildproffset:

CALLE – EN AV VÅRA 
BOSTADSFOTOGRAFER

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ FASTIGHETSBYRÅN I NYNÄSHAMN!

Magnus Hällgren, fastighetsmäklare Camilla Martinsson, säljkoordinatorKrister Florin, fastighetsmäklare

Kim Törnblom, fastighetsmäklare Doris, vår kontorshund och maskotJenny Wiklund, fastighetsmäklare

I den nya stadsdelen på landet, Källberga, planeras nu 
BRF Ängsgården som blir en ny bostadsrättsförening med 
27 bostadsrätter i form av lägenheter i fl erbostadshus. 

Källberga är en levande, hållbar och naturnära idyll. I det 
omväxlande landskapet med kuperade åsryggar, öppna 
ängar, vida dalgångar och med havet intill är det lätt att före-
ställa sig ett liv fyllt av kvalitéer för hela familjen. 

Med närheten till Nynäshamn och hela Stockholmsregionen 
inom räckhåll blir fl exibiliteten stor.

LÄGENHETSFÖRDELNING:
3 stycken lägenheter med 1 rum och kök, 
varav två på 39 kvm och en på 44 kvm.

12 stycken lägenheter med 2 rum och kök, 
varav fyra på 40 kvm och åtta på 41 kvm.

12 stycken lägenheter med 4 rum och kök på 90 kvm vardera.

Priser: Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr
Säljstart: Början av juni
Infl yttning: 2024

 Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr

Med närheten till Nynäshamn och hela Stockholmsregionen 

 Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr

ROSENDALS 
SKOGSGLÄNTA

KÄLLBERGA

Vad är ditt bästa tips till bostadssäljare 
inför en fotografering?

- Gå in på Hemnet och titta på bostäderna som lig-
ger ute. Hur ser styling, städning och möble-

ring ut. Försök efterlikna de goda exemplen 
så mycket det går. Det hjälper väldigt 
mycket om allt är färdigt när vi kommer 
till fotograferingen. 
Om man har mycket saker som behö-
ver fl yttas på under en fotografering 
så kan man göra klart ett rum som 
man fotograferar först och sen an-

vänder som förråd för det som inte ska 
vara framme.

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
- Att få komma ut och träff a nya människor och 

hjälpa dem inför en av livets största aff ärer. Även 
fast det är mitt vardagliga jobb så är det vissa jag kom-
mer hem till som bara gör det här en gång i livet. Att då få 
hjälpa dem att spegla och visa upp deras hem på absolut 
bästa sätt är extremt kul och spännande! 

Calle och FAB Stockholm på Instagram: @fab_sthlm
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Husen är byggda av det dansk/svenska företaget Add a 
Room. Visionen bakom Add a Room är att kombinera det 
absolut bästa Skandinavien har att erbjuda i form av design, 
miljö, hållbarhet och kvalitet. Ett koncept som bygger på att 
anpassa boendeytan över tid. Om familjen växer eller om ni 
till exempel vill ha ett generationsboende, så fi nns möjlighet 
att göra tillval som attefallshus, bastu, utekök, utedusch med 
mera. Det fi nns också möjlighet att lägga till solpanel för ett 
mer energisnålt boende. Detta gör att varje enskild fastighet 
i projektet kommer ha en unik design utifrån dina behov och 
önskemål. Välkommen till Rosendals skogsglänta!

Tillträde är möjligt vintern 2022/2023.
Gör en intresseanmälan via hemsidan för mer information.

Hur kommer det sig att du blev fotograf?
- Jag har alltid tyckt om att fota! Jag var den som alltid fotade 
på allas hemmafester. Sedan fortsatte jag fotogra-
fera event på nattklubbar som ledde vidare till 
uppdrag för olika varumärken av alkohol och 
började även med produktbilder. Bostads-
fotografering är något jag började med för 
tre år sen tillsammans med FAB.

Hur många bostäder hinner du 
fotografera på en dag?
- Det beror på årstid! På vintern är det 
svårare eftersom det inte är ljust lika 
länge. Då hinner man med 2-3 stycken be-
roende på storleken på bostaden. Men på 
sommaren kan man hinna upp till 5-6 stycken. 

Det roligaste och/eller konstigaste som hänt på 
en bostadsfotografering?
- Man får vara med om en del roliga och konstiga saker. En 
gång under en fotografering sprang det ut en berusad person 
och slog ned min drönare till marken med en kratta. Han skyl-
de sedan på att det var ett träd som slagit ned drönaren även 
fast jag och mäklaren stod och tittade på hela händelsen. 

5 snabba frågor till bildproffset:

CALLE – EN AV VÅRA 
BOSTADSFOTOGRAFER

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ FASTIGHETSBYRÅN I NYNÄSHAMN!

Magnus Hällgren, fastighetsmäklare Camilla Martinsson, säljkoordinatorKrister Florin, fastighetsmäklare

Kim Törnblom, fastighetsmäklare Doris, vår kontorshund och maskotJenny Wiklund, fastighetsmäklare

I den nya stadsdelen på landet, Källberga, planeras nu 
BRF Ängsgården som blir en ny bostadsrättsförening med 
27 bostadsrätter i form av lägenheter i fl erbostadshus. 

Källberga är en levande, hållbar och naturnära idyll. I det 
omväxlande landskapet med kuperade åsryggar, öppna 
ängar, vida dalgångar och med havet intill är det lätt att före-
ställa sig ett liv fyllt av kvalitéer för hela familjen. 

Med närheten till Nynäshamn och hela Stockholmsregionen 
inom räckhåll blir fl exibiliteten stor.

LÄGENHETSFÖRDELNING:
3 stycken lägenheter med 1 rum och kök, 
varav två på 39 kvm och en på 44 kvm.

12 stycken lägenheter med 2 rum och kök, 
varav fyra på 40 kvm och åtta på 41 kvm.

12 stycken lägenheter med 4 rum och kök på 90 kvm vardera.

Priser: Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr
Säljstart: Början av juni
Infl yttning: 2024

 Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr

Med närheten till Nynäshamn och hela Stockholmsregionen 

 Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr Från 1.500.000 kr till 3.550.000 kr

ROSENDALS 
SKOGSGLÄNTA

KÄLLBERGA

Vad är ditt bästa tips till bostadssäljare 
inför en fotografering?

- Gå in på Hemnet och titta på bostäderna som lig-
ger ute. Hur ser styling, städning och möble-

ring ut. Försök efterlikna de goda exemplen 
så mycket det går. Det hjälper väldigt 
mycket om allt är färdigt när vi kommer 
till fotograferingen. 
Om man har mycket saker som behö-
ver fl yttas på under en fotografering 
så kan man göra klart ett rum som 
man fotograferar först och sen an-

vänder som förråd för det som inte ska 
vara framme.

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
- Att få komma ut och träff a nya människor och 

hjälpa dem inför en av livets största aff ärer. Även 
fast det är mitt vardagliga jobb så är det vissa jag kom-
mer hem till som bara gör det här en gång i livet. Att då få 
hjälpa dem att spegla och visa upp deras hem på absolut 
bästa sätt är extremt kul och spännande! 

Calle och FAB Stockholm på Instagram: @fab_sthlm
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et lyser i ögonen på 
Mikael Skytt när vi 

träffas i köket i hans 
villa i Norr Källsta 
och han börjar 
berätta om tjus-

ningen med att glida 
fram på en bräda över 

vattenytan, dragen av en 
skärm. Man förstår direkt att 

detta är en person som gillar fart och fläkt 
och att kitesurfing ger de kickar som en 
äventyrslysten, fartälskande person söker.

 –  Min kompis hade en kurs i Schweizer- 
dalen på Dalarö och den var för nybörjare, 
säger Mikael.

FLYGA DRAKE  VID 55+  
 DET ÄR ALDRIG FÖR SENT FÖR ATT BÖRJA, MENAR MICKE 

Sedan berättar han hur många olika skärmar 
det finns; små för nybörjare, större för erfarna 
och att storleken hänger ihop med vikten på 
den som ska surfa och vindstyrka. Som i så 
många andra sporter kan man nörda ner sig 
hur mycket som helst även i kitesurfing och 
förmodligen ”behöver” den bitne ett antal 
olika skärmar. Mikael bekräftar att han har 
köpt på sig några stycken. Närmare bestämt 
sju kitear finns i samlingen.

Trots att man är på vatten när man kitesur-
far så kan man slå sig rejält om oturen är 
framme. Därför använder många hjälm. På 
fötterna har man neoprenskor, som inte bara 
håller kyla och kramp stången, utan även ger 
skydd mot vassa stenar på sjöbottnen.

För femton, tjugo år sedan var det inte så många som 
kände till det som skulle bli en riktig fluga; kitesurfing. 

Det gjorde nog inte sorundabon Mikael Skytt heller.  
Men när han för tre år sedan blev inbjuden av en kompis 

att prova på kite, ja, då var det klippt kan man säga.

TEXT SOLVEIG SIGRIDSDOTTER TÖRNBLOM  |  FOTO PAULIN SUNESSON

Även brädorna är ett kapitel för sig. Det 
finns olika brädor för olika ändamål och 
stilar. En variant har ”vingar”, som gör 
att brädan lyfter från vattenytan och 
svävar fram. Den gör att det blir mindre 
slag och gupp när man surfar.

 –  Man ser allt fler gamla gubbar som 
jag som har den typen av bräda, säger 
Mikael och skrattar.

Han pekar på sitt högerknä som ganska 
nyligen har fått en led av titan. Kitesur-
fandet påskyndade förmodligen slitaget 
av leden, men det hindrade inte Mikael 
från att snabbt vara på benen, och 
brädan, igen.
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FLYGA DRAKE  VID 55+  
 DET ÄR ALDRIG FÖR SENT FÖR ATT BÖRJA, MENAR MICKE 

”MAN VILL 
HELST SURFA I 
PÅLANDSVIND, 
SÅ ATT MAN 
BLÅSER IN 
MOT LAND  
OM NÅGOT 
SKULLE  
HÄNDA”

Boost your beauty
Vi arbetar med den senaste frystekniken för t ex 

• Fettreducering utan kirurgi • Uppstramning av hud 
• Rynkreducering • Antiage-behandlingar • Cellulitbehandling

• Antiödem • Öka collagenproduktion med Cryobehandling. 
Du får ett omedelbart och hållbart resultat!

Andra behandlingar:
• Coollifting med hyaluronsyra • Ekologisk ansiktsbehandling 

• Lymfbehandling • Healingtouch/taktil beröringsmassage

Boost your beauty

Välkommen till oss i en avkopplande 
och stressfri miljö – där du är i fokus.
Theresia Malm      Yvette Malm
Certifi erad Cryoterapeut         Certifi erad Cryoterapeut
och samtalscoach

Boka på: https://www.bokadirekt.se/places/cryokliniken-44191

ERBJUDANDEN JUST NU: 
Kort för 5 kroppsbehandlingar 1000:- rabatt
Prova på-behandling (ord.pris 1990:-)...... 1499:-

Tel. 0760177985 • www.cryokliniken.se
Klippgatan 22 • Nynäshamn • FB & Insta: @cryokliniken

Telivägen 16 • 08-520 120 20 • www.friskissvettis.se/nynashamn

Juni-augusti ”standard” för 1 100 kr
Dagtid/ungdom/pensionär 900 kr

Giltigt t o m 31 augusti 2022.

Träna hos oss med 
sommarkortet

@skyddsvarnet
Skyddsvärnet Secondhand Nynäshamn

Fynda hållbart och roligt i sommar!

Mån-fre:
Lör:
Sön:

10 - 18
10 - 15
11 - 15

Industrivägen 8 C 
Nynäshamn

Öppet varje dag!
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 –  Jag är väldigt fascinerad av segling, 
berättar han. Men att segla innebär väntan 
på tillräcklig vind, medan det för kitesur-
fing inte krävs särskilt mycket vind för att 
det ska gå undan rejält.

Och det gäller att snabbt lära sig tekniken 
för att hantera skärmen. Låter man vinden 
grabba tag i kiten kan det bära av och man 
vet aldrig var man hamnar eller landar. Ett 
vanligt fel en oerfaren kitesurfare gör, är 
att dra åt bommen man håller i när man 
blir litet skraj.

 –  Då går det ännu fortare, berättar 
Mikael. Men det är en instinkt att försöka 
dra stopp, och det känns onaturligt att 
våga ge efter då man tycker att det går för 
fort.

Det råder inget tvivel om att kitesurfing är 
bland det roligaste Mikael har ägnat sig åt. 
Farten. Äventyret. Att känna att man har 
kontroll när naturens krafter är starka och 
utmanar en. Och det finns en stark kamrat-
skap inom sporten.

 –  Det finns förstås facebooksidor där 
man kan se var det är kitesurfing på gång 
och ofta erbjuder man varandra skjuts till 
de olika platserna.

Han berättar också att alla hjälper varandra 
och ser man en annan som är i knipa så 

är det strax någon där för att hjälpa den 
drabbade.

 –  Man hjälps åt att hålla koll och om 
någon ser utrustning som förvaras på ett 
sätt som kan bli farligt, eller bara olämp-
ligt, så fixar man det, säger Mikael.

När det gäller kitesurfing så behövs 
egentligen inget vatten för att ta sig fram. 
Is på sjöar och snö på åkrar eller ängar är 
utmärkta platser att flyga fram över med 
draghjälp av skärmen. Långfärdsskridskor 
på fötterna om man är ute på isen på sjön, 
och snowboard om man far fram över snö 
på en äng.

Mikael säger att det nästan är ännu roligare 
att ta sig fram i flygande fläng över snön 
stående på en snowboard efter kiten. Han 
visar en film när kitesurfare far fram över 
snön en solig och vacker vinterdag på Ladu-
gårdsgärdet på Djurgården i Stockholm.

För den som känner sig sugen att testa 
kitesurfing så finns det gott om kurser att 
haka på. I Nynäshamn inte så ofta, men 
regelbundet i Haninge vid Schweizerbadet 
och Gålö havsbad. Valet av läge för nybör-
jarkurser har med väderstrecken att göra.

 –  Man vill helst surfa i pålandsvind, så 
att man blåser in mot land om något skulle 
hända.

”MAN SER 
ALLT FLER 

GAMLA  
GUBBAR SOM 
JAG SOM HAR 

DEN TYPEN AV 
BRÄDA”
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HIPP HIPP  
 HURRA!
VI FYLLER 50 ÅR OCH BJUDER IN TILL 

FESTLIGT ÖPPET HUS  
PÅ SEGERSÄNGSVÄGEN 2 I SORUNDA

SPÄNNANDE  
BUSSTURER I SOMMAR
I sommar åker vi ut på vägarna med  
våra populära turer igen. Boka redan nu! 

Det historiska Torö | Sön. 19/6

I de dödsdömdas fotspår | Lör. 2/7

Runstensturen | Ons. 10/8

Bland troll, spöken och 
märkliga personer | Lör. 13/8

Sorundaturen | Mån. 15/8

KERSTINSTAXI.SE  
08-530 430 10

11 JUNI 
50-ÅRSKALAS 
KL 10-15

Teknikerv. 17, Kalvö, Nynäshamn, 08-520 422 10   
Öppet mån-tors 8-17 & fredag 8-16  |  Webshop www.sveayrkes.se

Ni har väl sett vårt outdoorutbud  
från t ex Pinewood? Nu är andra  

NYHETER PÅ GÅNG
då vi inom kort utökar vårt sortiment med  

produkter inom skog & trädgård!

Håll 
utkik! 

Nynäsvägen 24 • Tel. 08-520 218 50
Öppettider: måndag 15-16, tis-fre 10-17, lördag 10-14

Förboka 
din egen 
hos oss!Med kameran fäst på hjälmen tar Micke 

bilder samtidigt som han kitesurfar.

Den här dagen var väderförhållandena bra vid 
Stensvik mellan Örudden och Reveln på Torö.
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Herrgårdsparet på Muskö
öppnar upp för sommaren

TEXT & FOTO INGMARIE WASS 
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rban Larsson ger mig en grand tour runt sitt 
och sambon Per Lännholms hem. Eftersom 

huvudbyggnaden är på 1100 kvadrat och flygeln 
på 400 så tar det en stund. 

Vi börjar i flygeln och jag möts av en årsrik stentrappa. 
Här och där ligger breda gamla golvtiljor, vackert slitna av 
otaliga fötter sedan huset byggdes 1792. Överallt vackra 
möbler och många fina detaljer. 

 – Från september till maj har vi haft ett återkom-
mande trevligt gäng från Norrland boende här. De sköter 
sig själva och i veckorna arbetar de på Musköbasen. Men 
när sommarsäsongen drar igång behöver vi alla våra rum 
med totalt 43 bäddar.

Vi går vidare till herrgårdens huvudbyggnad och jag 
känner mig snart vilsen. 

 – Första gången min mamma var här sa hon ”jag 
kommer aldrig lära mig hitta”. När hon åkte hem sa hon 
”det är inte så stort ändå”. Man blir snabbt hemmablind, 
skrattar Urban. 

Urban och Per träffades av en slump i Stockholm 2001 när 
Urban var på besök från Bollnäs. 

 – Jag är kock och jobbade helger så Per som var egen-
företagare inom bygg- och fastighetsbranschen pendlade 
inledningsvis till mig. 

Efter ett tag började Urban jobba i Stockholm och flyttade 
ner och hyrde en lägenhet där. Båda kände att dom trivdes 
väldigt bra tillsammans och hade samma dröm, att bo 
stort en timme från storstan, med massor av plats för släkt 
och vänner. Efter ett år flyttade paret ihop i Pers lilla hus i 
Sköndal och de började leta efter sitt drömboende. 

Första gången en annons för Ludvigsbergs herrgård på 
Muskö dök upp var runt 2007. De konstaterade att det var 
perfekt men priset för högt för dem, så de åkte inte ens 
och tittade utan fortsatte att leta. Sju år senare hade de 
fortfarande inte hittat något och bestämde sig för att lägga 
ner projektet. Ett år senare går Urban ändå ut på nätet 
och ser att Ludvigsberg nu ligger ute igen, fast till ett helt 
annat pris. Han berättar för Per och en måndag i april åker 
de ut och tittar, mest på kul.

 – Efteråt frågade Per mig vad jag tyckte. Jättefint, sa jag. 
Per undrade om vi skulle gå på en till visning till, berättar 
Urban som blev lite chockad. De skulle ju inte köpa något. 

På fredagen var de tillbaka igen. 

 – Det var stort och ekade tomt. Golven i stora matsalen 
var mörka och nergångna. Ändå kände vi en värme från 
huset och bestämde oss redan i hallen, här ska vi bo. 

De bad om extra tid för att hinna prata med banken och 
fick till följande måndag på sig. 

 – Senare samma dag kom första budet. På lördagen 
kom det andra och på söndagen ytterligare ett. Vi hörde 
inget från banken och lyckades förhala till torsdag men vi 
fick inget svar från banken då heller. Halv fem på fredagen 
ringer banken och vi lägger vårt bud. 

Efter helgen ringer mäklaren, ”Grattis grabbar, ni har blivit 
herrgårdsägare.” De hade vunnit budgivningen och en 
månad senare flyttade de in. 

Herrgården de köpt är 
byggd av Adolf Ludvig och 
Maria Levin, som tillhörde 
den övre societeten med 
kopplingar till kunga-
huset. De höll magnifika 
fester på herrgården med 
den tidens storheter som gäster. Bellman lär ha skaldat om 
hur han åker släde över isen till Muskö, för ”Får man en 
inbjudan från Ludvigsbergs herrgård tackar man inte nej”. 

Paret fick tio barn. År 1917 hade familjen kommit på 
obestånd, som det heter när pengarna tar slut. Ludvigs-
berg var ett fideikommiss vilket innebar att varken gård 
eller ägor kunde säljas, bara ärvas. Familjen begärde att 
kungen skulle upphäva fideikommisset och drygt hundra 
år efter Adolf Ludvig Levins död köpte Kronan ägorna. De 
styckade upp marken så som den varit före Levins köpt 
upp den och sålde delarna var för sig. 

Att flytta från stan ut på en liten ö skulle kunna vara 
knepigt men paret Larsson-Lännholm togs emot av 
öborna med öppna armar. 

– Redan första veckan stannade grannen Micke med sin 

Herrgårdsparet på Muskö
öppnar upp för sommaren

– Vi håller på att återskapa den gamla allén. Nu kan man 
köra genom den upp till herrgårdens entré precis som 
man gjorde på 1700-talet. Då kom man till Muskö med 
båt eller över isen med släde.

”Bellman skaldade om  
  hur han åker släde över  
  isen till Ludvigsberg”
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traktor och hälsade oss välkomna. Han och Ulla-Britt 
äger Björkdals gård här intill som har lamm och säljer 
Kravmärkt kött och jättegod korv. Veckorna som följde 
kom många och hälsade oss välkomna och erbjöd sin 
hjälp. Och så har det fortsatt, alla är så hjälpsamma och 
omtänksamma. Dessutom finns allt här på ön. 

Även flera äldre med personliga minnen från förr har bett 
att få titta in och blivit välkomnade. 

En stor del av ytskikten var redan i perfekt skick, men 
golven renoverades. Husen var helt tomma när de flyttade 
in, det enda de hittade var porträtten av familjen Levin 
som hängdes upp i matsalen. Per är intresserad av antikvi-
teter så han hade redan en del möbler som passade. Annat 
kom från familj och vänner som skickade bilder på sånt de 
hittade i antikbodar eller second hand-butiker och köpte 
med sig om de fick godkänt. 

 – Det är faktiskt billigare att möblera med gamla 
vackra möbler än med nytt, säger Urban. 

Urban och Per trivdes jättebra, men var först lite oroliga 
för att vänner och familjer skulle tycka det var för långt 
att åka ut till dem på Muskö.

 – Så blev det inte, vi var kanske själva fyra helger det 
första året. Det visade sig att det var många som gärna 
ville komma ut och hälsa 
på, rum hade vi ju gott om.

Urban visar in mig i 
Guldsalongen. Här lade 
Urban och Per in ett 
vackert golv i stjärn- 
parkett samt målade 
och tapetserade rummet 
med hjälp av den lokala 
målaren Frida under 
2021. Salongen används 
både till mingel och 
konferenser.

 – Hela vårt hus i 
Sköndal på 70 kvadrat 
ryms i Guldsalongen. 
Men vi vande oss snabbt 
vid de stora ytorna och 
känner oss hemma här, 
säger Urban. 

 
 
 

Bägge hade anställningar som på olika vis var kopplade 
till restaurang- och konferensbranschen men deras enda 
plan inledningsvis var att bo på Ludvigsberg. Urban 
pendlade till Solna varje dag medan Per kunde jobba en 
hel del hemifrån. 

 – Ganska snart började vi få förfrågningar med 
önskemål om att få hyra herrgården. De första var från 
ett par här på Muskö som skulle gifta sig, säger Urban. 

Urban och Per funderade. Alla rum fanns liksom 
duschar och toaletter, och allt var renoverat och fräscht. 
2017 kom de fram till att starta upp verksamheten. 

 – Per visste inte riktigt hur jobbigt det skulle bli. Första 
sommaren fanns inga färdiga rutiner så vi fick anpassa oss 
och göra ändringar under resans gång, säger Urban.

Med sin egen erfarenhet tog han hand om köket, 
matsalen, rummen, personalen och anställningarna. 

 – Per sköter allt som hänger ihop med fastigheten, så 
vi kompletterar varandra bra. 

Urban har lärt upp Per som numera även hjälper till i 
matsalen och står i baren, något han stortrivs med. 

 – Det är härligt med ett jobb där man möter många 
olika människor och får omedelbar bekräftelse. 

”Vi togs emot med öppna armar.  
Alla är så omtänksamma på ön.” 

F A S T I G H E T S M Ä K L A R E

Vi säljer vid vattnet

08-522 348 00 | INFO@SJONARA.SE | SJONARA.SE | NORRTÄLJE | VAXHOLM | ÖSTERMALM  | DALARÖ

Vi sålde nyligen den här fi na sjötomten på Lisö till en lycklig 
köpare. Som du hör på namnet så är vi specialiserade på 
hem nära vattnet och vi hjälper dig gärna om du funderar 
på att sälja.  Vi vet många som fortfarande letar efter ett 
fritidshus eller permanentboende i Nynäshamn med omnejd. 

Besök oss på sjonara.se
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08-522 348 00 | INFO@SJONARA.SE | SJONARA.SE | NORRTÄLJE | VAXHOLM | ÖSTERMALM  | DALARÖ

Vi sålde nyligen den här fi na sjötomten på Lisö till en lycklig 
köpare. Som du hör på namnet så är vi specialiserade på 
hem nära vattnet och vi hjälper dig gärna om du funderar 
på att sälja.  Vi vet många som fortfarande letar efter ett 
fritidshus eller permanentboende i Nynäshamn med omnejd. 

Besök oss på sjonara.se



”Vi nyper oss i 
armen ibland men 
tar inget för givet 

och skjuter inte upp 
sånt vi vill göra”
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De är nu inne på sjätte säsongen och varje 
sommar anställs ett par ungdomar som kan 
sköta caféet och hjälpa till med enklare köks- 
och trädgårdsarbeten. Till kvällen behövs 
lite äldre personal med tanke på utskänk-
ningsreglerna och arbetet bakom baren. 

 – Vi har unga medarbetare som är inne 
på sin tredje sommar hos oss och nu är 
tjugo, tjugoett. De flesta kommer från ön 
eller närområdet.

När middagen är avklarad vid tiotiden 
dukas ett personalbord upp i matsalen och 
Urban, Per och alla medarbetare sätter sig 
och äter middag tillsammans. 

 – Viktigast är att vi har roligt, att vi både 
äter, fikar och skrattar tillsammans. Och 
att ungdomarna förstår sig på service och 
uppmärksammar gästen. 

När paret firade tjugo år tillsammans över-
raskade Per med en resa till Antarktis. 

 – Eftersom det var en expeditionsresa 
med en del tuffa seglatser och många aktivi-
teter så var det ingen vanlig kryssning. Det 
kunde gunga rejält och alla lade sig tidigt. 
Det var forskare med på resan som tog 
prover utefter rutten och höll föreläsningar. 
Vi tältade en natt på isen och såg både valar 
och pingviner, det var en helt fantastisk 
resa. 

Urban och Per är helt överens om framtiden. 

 – Så länge viljan finns, gästerna bokar på 
och det är roligt så kör vi. Vi har inga barn, 
det är bara Per och jag och vi har det bra. Vi 
nyper oss i armen ibland men tar ingenting 
för givet och skjuter inte upp sånt som vi 
vill göra.
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Allt inom mark 

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

SISTA CHANSEN
att se ett av Sveriges finaste nostalgimuseum!

Vi stänger för gott den 18 december 2022.

Öppet v. 26-32 tisd-sönd 11-16, ord. tid fre-sön 11-16 
Vikingavägen 39 • 08-520 132 00 • www.mopedum.se

Välkommen på en riktig nostalgitripp!
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et hela började med att jag satt och fikade med 
min farbror Kenneth och som så ofta förr så 
babblade vi på. Han babblade på mest, men det 
är inget ovanligt med det så jag lyssnade mest.

Den här gången handlade samtalet om Moa Martinsson och 
när farmor gick dit och fikade med sin barnaflock.

Farmor och farfar bodde i Ristomta, Sorunda socken, och 
jag kan nog ärligt säga att jag har mina allra varmaste 
barndomsminnen därifrån. Det var alltid folk där och aldrig 
tråkigt. Varför det var så mycket folk hos dem jämt och 
ständigt tror jag mest berodde på att farmor och farfar fick 
en hel hög med ungar. Fjorton stycken, varav tretton fick bli 
vuxna. Och när de blev vuxna så fick också de fler ungar än 
vad jag orkar räkna till, men jag kan ju kallt konstatera att jag 
är en av dem. Alla var lintottar, så man morsade när man såg 

en annan lintott, och utgick från att man var 
släkt. Farsan brukade släppa av mig i Ristomta 
och så bodde man där ett tag, inte mer med det. 

De ägde inte mycket men det var ändå alltid 
full fart och farfar var en historieberättare av 
rang. Ofta samma historia om och om igen 
men nästan alltid med olika slut. Så man 
satt där varje gång och funderade på hur det 
skulle sluta den här gången.

Hursomhelst så bestämde vi, Kenneth och 
jag, att vi skulle ta den där vandringen till 

Moas torp, så som gjordes förr. Min 
äldste grabb skjutsade oss till 

Ristomta en försommarmorgon 
och så hängde vi på oss 

ryggsäckarna och började 
vandra över ängar, förbi 

Åkerby smedja och 
genom skogar, 

förbi små tjärnar 
och över berg. 
Kenneth 
berättade 
att när han 
var liten så 
brukade farmor 
släpa med sig 
honom och 
några till i 
skocken och 

D

KRÖNIKA 

På fika hos Moa

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

så promenerade de från Ristomta bort till Andra där Moa bodde, 
fikade och snackade bort en förmiddag, och så gick de hem igen.

Nu gick vi samma stig ända fram till Sjöviksvägen, som vi 
sprang över, och så vidare in på Andravägen.

Stor-Signe och Lill-Signe bodde i bondgården bredvid Moa och 
det var ju precis så som det lät att Stor-Signe var ovanligt stor 
och Lill-Signe var ovanligt liten och det var sannolikt därför de 
kallades så. 

Kom vi fram till.

Drängen deras hette Nisse och bodde i ladugården. Kenneth 
berättar här att han hade en enorm respekt för Nisse – ”honom 
jävlades man inte med” – men att deras hund Björn var 
jättesnäll.

Stor-Signe hade för vana att alltid pussa vänligt på Kenneth när 
han kom dit och om det tyckte Kenneth inte särskilt mycket, 
faktiskt.

Det här var i slutet av femtiotalet och minnet kan ju svika en 
aning, men när vi kommer fram konstaterar Kenneth stolt att 
”det var ju en skaplig vandring han fick ta som liten valp”. Och 
förstås en skaplig vandring för farmor som dessutom hade en 
skock med illbattingar i hasorna.

”Det var liksom ingen idé att stanna och gnälla på vägen, hon 
gick bara vidare, så man fick hänga på”.

Det var för det mesta Stor-Signe som släpade farmor med 
till Moa för fika och pratstund. Det brukade vara högljutt, 
asgarvande och tjattrigt minns farbror.

Till slut kommer vi lätt svettiga fram till Moas torp, hänger av 
oss ryggsäckarna – och fikar.

Det är verkligen en helt underbar försommarmorgon med ett 
bedårande fågelkvitter överallt omkring oss.

”Moa brukade dra med foten tvärs igenom huset och berättade 
att halva huset låg i Ösmo socken och den andra halvan i 
Sorunda.”

När kaffet är uppdrucket och ryggsäckarna packade så sitter vi 
där alldeles tysta en stund och njuter av omgivningarna, innan 
vi går vidare längs med Styran bort mot Bergahållet till. Där 
blir vi upplockade av brorsan som ser till att vi kommer hem.

Kenneth tittar ut genom bilfönstret med en drömsk blick.

”Tänk att vi brukade gå hela vägen tillbaka också, och när farfar 
din kom hem från jobbet så stod maten alltid klar på bordet.”



HÖJD SKOLPENG
INGA FLER

BESPARINGAR!

Nynäshamn
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                 20 lokala tips för lediga dagar I denna 
ljuva sommartidljuva sommartid

Bambubestick samt sugrör 
till picknicken från Ohlens 
Diversehandel.

Pläd för picknick och 
långa sommarkvällar 
från Tygmans.

Det finska 
sällskapsspelet 
Mölkky finns 
hos Lekextra.

Teleskopgrillpinne 
för sommarens 
korvgrillningar 
från Dollarstore.

Allt behöver inte vara nytt. 
Spana in alla loppisar och 
second hand-butiker som 
Skyddsvärnet och senaste 
tillskottet i stan, Stockholms 
stadsmission.
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Sommaren är  
äntligen här! 

Det betyder för 
de flesta av oss 
svalkande dopp, 
mysiga utflykter,  
picknick på 
strandkanten,  
doften av grillat 
och inte minst  
ljusa, ljumma 
sommarkvällar. 

Här bjuder vi  
på ett urval av  
tips från några  
lokala handlare 
som kan bidra  
till den sköna  
sommarkänslan.
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Årets solglasögon har vi 
spanat in hos Synoptik.

Birkenstocktofflor 
för lata dagar 
från Eurosko.

Shorts för alla herrar 
hittar du hos Vincent’s, 
Jeansbolaget och  
Dressmann.

Sommarens färger 
till naglarna finns i 
hyllorna på Lindex.

Unna dig att njuta en 
stund i en egen häng-
matta. Den här kommer 
från Jysk.

Laga mat som livsnjutaren Emma 
Hamberg i sommar, med denna 
högst personliga och franskinspi-
rerade kokbok. Du hittar den hos 
Klackenbergs böcker & papper.

Musik via bluetooth i bärbara och 
vattentåliga högtalare från Elon.

Halsbandet från 
Emma Isakssons  
serie Dove ger  
sommarvibes och  
finns hos Rakel & Lea.

Kylväskan från 400 Kvadrat 
till sommarens badutflykter 
och picknickar. 

Kolla in den här 
läckra baddräkten 
från Betes.

En smartwatch 
är alltid rätt 
i sommartid, 
från Elgiganten 

Välgörande och ekologisk 
badborste från Hälsokällan 
och badlakan från Hemtex.

Härlig skjortklänning 
från Rappes för en 
ledig stil.

Kläder för bad- 
väder till små som 
stora hittar du i 
Emma & Malenas 
hamnbod. 
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gårdsskrivare och uppbördsman under åren 
1674–86 och byggde sin första klockverk-
stad här. 

Den nuvarande huvudbyggnaden är av 
senare datum, år 1790. Allt var ganska 
förfallet när Björn flyttade hit. 

 – Jag och min exfru fick lust att bo 
större och byta miljö. Vi slog oss ihop med 
pappa som bodde ensam i ett radhus sedan 
mamma gått bort. Målet var att skaffa 
något rejält tillsammans. När vi hittade 
annonsen på nätet var det bara en till som 
budade. På den tiden gick det fortfarande 
att köpa en stor gård som Vansta till ett 
hyfsat pris.

I juli 2001 flyttade hela familjen hit. Björn 
har fyra barn och det sista, sladdisen, växte 
upp här. Han hängde gärna inne hos farfar 
och kollade på Disney och dinosaurier 
medan pappa Björn arbetade utomhus 
mest hela tiden. Som pensionerad förlags-
chef föredrog farfar hellre att sitta inne och 
läsa än att vara ute och kratta löv.

Från skrivbord  
till  jätteträdgård

 – Jag säljer växthus och det här är en 
visningsträdgård som behöver skötas om. 
Framför allt blir det en hel del rensning 
av ogräs och mycket krattande under 
höstarna men jag tycker det är skönt 
att jobba utomhus. Speciellt efter några 
timmar vid skrivbordet, jag behöver inte gå 
på gym för att hålla mig i form.

Vi beundrar den skira vårprakten med 
vitsippor, vårlök, violer, påskliljor och 
pingstliljor. Utanför det lilla röda huset 
står en vacker liten hängbjörk med små 
nyutslagna musöron till blad.

 – Den tog jag med hit från vårt förra 
boende i Håbo-Tibble kyrkby. Där trivdes 
den inte men här frodas den.

Magnifikast av allt är ändå de många 
och väldiga ekarna. Det är de som tappar 
massor av löv på hösten som måste krattas 
upp. Så här års ser man tydligt de skulptu-
rala svarta stammarna, de ser väldigt gamla 
ut – och kloka på något vis.

Även om röjsåg och motorsåg används 
flitigt så har Björn bra trädgårdshjälp i ett 
gäng ulliga och noggranna medarbetare.

 – Fåren är bra, de håller landskapet 
öppet. Utan dem skulle det vara sly överallt. 
De går ute året om och det enda de inte 
gillar är regn, då går de in under sitt tak.

När jag kör in på 
Vansta gård står 
trädgården i sin  
vårligaste skrud. 

Björn Bergström tar 
emot på trappan, 

flankerad av två 
ståtliga palmer. De 

måste precis ha tagits 
ut eftersom försom-

maren är försenad 
och det har inte varit 

något palmväder.

 – Jo, jag har ett garage som är bra för 
köldkänsliga växter, det använder jag 
flitigt, bekräftar Björn.

Vansta gård ligger vid den lilla sjön 
Östra Styran. Till helt nyligen var där en 
igenväxt våtmark men föreningen Östra 
Styrans våtmarker inledde 2013 ett större 
restaureringsprojekt med stöd av EU som 
fortfarande pågår.

Marken runt omkring gården ägs sedan 
början av 1960-talet av kommunen och 
på den lilla vägen upp till Vansta ligger 
Sorunda ridklubb. Själva gården med sex 
hektar mark ägs av Björn Bergström som 
också driver företaget Garden & Green-
house Scandinava AB härifrån. 

Försommaren är två veckor försenad så 
vi bestämmer oss för att skydda oss mot 
vinden inne i växthuset där solen värmer 
skönt. Växthuset är också ett visningshus 
för hugade spekulanter. Björn är lång och 
ser stark ut, han rör sig snabbt mot vårt 
mål. Jag försöker hänga på medan jag 
ställer massa frågor. När vi passerar ett litet 
rött hus visar det sig att där bodde Björns 
pappa sina sista år men också Christopher 
Polhem för över 300 år sedan.

 – Hela gården är från 1600-talet men  
det röda huset är det enda som är kvar 
från den tiden. Christopher Polhem blev 

”Jag behöver inte gå 
på gym för att hålla 

mig i form”

TEXT & FOTO INGMARIE WASS 

Det stora huset som är på 300 kvadratmeter  
byggdes år 1790 men renoverades kraftigt på femtiotalet.
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Nu är vi framme vid växthuset. Det här är på arton kvadrat och 
används flitigt året runt fast det är oisolerat. I hörnan står en liten 
gasolkamin i järn som höjer värmen när familjen till exempel vill 
ta en julglögg här.

 – I påskas satt vi tolv personer runt ett långbord, då blir det 
snabbt varmt. Men våra växthus kan även utrustas med dubbel-
glas så man kan vinterförvara medelhavsväxter om man vill. Eller 
ha en vinterträdgård året runt som en familj i Umeå har. Tänk när 
det är minus tio ute, att sitta därinne med tjugo grader plus och 
titta på norrskenet och stjärnorna, säger Björn längtansfullt.

Björn och hans exfru letade efter ett växthus som kunde användas 
för stora event när de kom i kontakt med en brittisk firma och fick 
förslaget att börja sälja deras växthus i Sverige. 

– Det passade oss perfekt att ha verksamheten här och jobba 
hemifrån efter massor av år i förlags- och reklambranschen.

Efter att ha gått Konstfack har Björn haft en karriär som grafisk form-
givare och illustratör, på förlag och med egen byrå. Nu formger han 
bara åt sig själv, broschyrer, annonser och företagets hemsida. I stället 
får han utlopp för sitt intresse för arkitektur och form på Vansta. 

 – Före pandemin åkte jag gärna till den berömda trädgårdsut-
ställningen Chelsea Flower Show i London för att få inspiration 
och tips. 

Under pandemin har det rasat in beställningar på växthus och 
uterum och företagets tillverkare hinner knappt leverera.

 – Från nu och resten av säsongen bygger vi eller monterar ett 
uterum eller växthus var fjortonde dag runt om i Sverige.

Björn valde att sälja kanadensiska växthus på Garden & Green-
house eftersom Kanada har liknande väderförhållanden som 

Utan fåren skulle det 
vara sly överallt.

 
Björn Bergström vid en 
av de magnifika ekarna.

Bioreningsverk 
för enskilt avlopp

Testat av JTI*
Klarar hög

skyddsnivå!

*JTl = lnstitutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Bioreningsverket från Alnarp Cleanwater renar  
avloppsvattnet på naturlig väg med mikroorga-

nismer och växter. Detta gör att anläggningen blir 
lättskött, man slipper kemikalier och serviceavtal.
Vill du veta mer? Kontakta oss för ett kostnadsfritt 

rådgivningsbesök ute i din trädgård.

040-462 690 • alnarpcleanwater.se

Begravningsbyrån 
Vita Liljan

Begravning utan ceremoni, prisexempel:
Kista, Ängsro......................................  2 190 kr
Omhändertagande (svepning och transport)  3 900 kr
Byråarvode.........................................  2 900 kr
Summa inkl. moms............................ 8 990 kr

Begravning med ceremoni, prisexempel:
Kista, Sandholm natur furu.................. 3 790 kr
Omhändertagande (svepning och transport)  3 900 kr
Byråarvode.......................................... 3 800 kr
Representant vid ceremonin................ 1 500 kr 
Summa inkl. moms.......................... 12 990 kr
Summa med vitlaserad el. antikbrun kista... 13 990 kr
Jordbegravning............................................ 15 590 kr
Annan kista, ex. Hovdala, Vila i frid.............. 15 790 kr

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

Stadshusplatsen 6 
Nynäshamn 

Tel 08-520 214 00
Västerhaninge 08-500 213 33 

Tyresö 08-798 98 00

www.vitaliljan.se

Välkommen ombord på FREJA
Sommarrestaurangen i Nynäshamns gästhamn!

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

GOD MAT • LUNCH & A LA CARTE

UNDERHÅLLNING
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Norden. Uterummen tillverkas i Polen 
med tyska tak- och väggdelar som också tål 
nordiskt vinterklimat. 

 – Det står pall för tung blötsnö och 
hårda vindar. Vintern 2009 fick växthusen 
visa vad de gick för. Det kunde vara 50 till 
60 centimeter tung blötsnö men taken stod 
pall. Man ska kunna ha ett växthus på sitt 
lantställe utan att behöva åka dit för att 
skotta taket. 

Visningsväxthuset ligger i en sänka med 
ekar på ena sidan och halvcirkelformade 
planteringsbäddar murade i gradänger på 
andra. Känslan är Medelhav.

 – Jag har haft god hjälp av Lovisas Träd-
gårdstjänst de senaste åren. Hon har hjälpt 
till att skapa perennrabatter med klematis, 
berberis, alunrot, funkia och omgärdat dem 
med massor av lavendel, salvia och kantne-
peta som humlor, bin och fjärilar gillar. 

I en del av rabatten växer buskar som 
den vackra brokbladiga kornellen och en 
bit bort mindre barrträd som thuja och 
krypen. Björn pekar och jag förstår att 
snart är utsikten från växthuset något helt 
annat, när ekarna grönskar och rabatterna 
blommar. Men det är vackert nu också, man 
ser längre innan lövverket skymmer sikten.

På Vansta gård har gjorts många fynd från 
forntiden, alltså tiden från att de första 
människorna kom till Sverige 10 000 f.Kr. 
fram till medeltidens början. Ett stort 
gravfält från järnåldern ligger nära huvud-
byggnaden och en runsten från 1000-talet 
har flyttats hit från en åker i närheten. 
”Wanstum” omnämns första gången på 
1280-talet, fyrahundra år innan Seved 
Bååth och Mathias Biörenclou blev ägare 
till Vansta gård. Det var förresten Biören- 
clous änka, Margareta Wallenstedt, som 
tog hit den fjortonåriga faderlösa Christop-
her Polhem från Visby.

 – Det stora huset som är på 300 kvadrat-
meter byggdes år 1790 men renoverades 
kraftigt på femtiotalet.

När Nynäsbanan planerades 1879 övertog 
kommunen mark från Vansta för järnvägs-
bygget. Nästa ägare av Vansta var friherre 
Toll och nu avstyckades mer mark för att 
bygga villor kring Ösmo station. 

Familjen Barkman ägde gården i flera 
generationer och spelade stor roll för Ösmos 
expansion. I början av 1960-talet sålde de en 
del av Vanstas och Körundas marker så att 
fler bostäder kunde byggas i samband med 
att den militära basen på Muskö uppfördes.

Nu är Björn Bergström ägare till det som är 
kvar. Sladdbarnet har hunnit bli 22 år och 
är lärling på ett finsnickeri i Stockholm. 
Han kommer ofta till pappa på Vansta 
och då bor han gärna i samma lilla hus där 
farfar och Polhem bott. 

Trots allt arbete som krävs på gården och i 
företaget har Björn Bergström inga planer 
på att flytta eller sluta jobba.

 – Jag måste ha något att göra. Egentligen 
skulle jag kunna jobba dygnet runt här, jag 
har inga fritidsproblem om man säger så.

Ibland tar han sig ändå tid att sitta ner för 
att måla akvarell och teckna. Ett gott liv 
kan man tycka.

”Efter Konstfack har Björn haft en karriär 
 som grafisk formgivare och illustratör”

HÄR BODDE BJÖRNS 
PAPPA – MEN OCKSÅ 
CHRISTOPHER POLHEM 
Under några år i slutet på 1600-talet bodde 
Christopher Polhem i det lilla röda huset 
på Vansta gård. Han var bara 14 år när 
han kom hit men begåvad som han var i 
räkenskap och att skriva fick han snart en 
ansvarsfull plats på gården. Redan som 
sextonåring hade han byggt sig en mekanisk 
verkstad där han tillverkade redskap, men 
också klockor. 

Utan att ha någon teoretisk bakgrund  
lyckades han med hjälp av socknens präster 
att lära sig latin. Det var ett krav för att få 
studera på universitet och 1687 kom han in 
vid Uppsala. Han gjorde sig snabbt känd 
som en skicklig ingenjör när han lyckades 
laga och till och med förbättra det astrono-
miska uret i Uppsala domkyrka som inte 
hade fungerat på flera år. 

”På Vansta gård har gjorts  
många fynd från forntiden”
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Polhem kom att bli enormt mångsidig och framgångsrik som ingenjör, 
uppfinnare och företagare. År 1716 adlade Karl XII honom för allt han 
gjort för Sverige. Slussbygget i Stockholm blev det sista uppdraget och 
eftersom han då var nära nittio år fick sonen Gabriel leda arbetet. På 
Tekniska museet kan du se Polhems ”Mekaniska alfabet” som pedago-
giskt visar alla enkla principer för rörelseomvandling och som användes 
i undervisningen av blivande konstruktörer.

I Ösmo finns en väg uppkallad efter honom – Polhems väg –  och flera  
vägar är uppkallade efter Vansta gårds gamla ägare som Björnclous väg, 
Bååths väg, Tolls väg, Björn Barkmans väg och Maria Barkmans väg.

SommarenSommaren 
i Ösmo-Torö församlingi Ösmo-Torö församling
Vägkyrka i Ösmo 2/7–31/7

Under denna period är vår ”Vägkyrka” öppen varje dag 
kl. 12–16 – OBS! Tiden!

Varje dag under perioden är våff elcaféet i Sockenstu-
gan öppet. Där kan du också se en utställning av för-

eningen ”Konst och Hantverk”. I Ösmo kyrka fi nns en 
utställning där du får lära dig mer om Albertus Pictor. 
Varje dag fi nns det kunniga guider på plats som gärna 
berätt ar mer om kyrkan. Vill du så kan du och familjen 

gå en tipspromenad - startar gör man vid Socksnstu-
gan, och frågorna byts varje vecka. 

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

14.15–15.00: ”Ställ prällen mot väggen” – fråga prästen 
om vad du vill.

Sommarkvällar kl. 19
Ons 13/7

19.00 ”Den heliga Birgitt a” – Fredrik Sollner föreläser, 
Sockenstugan, Ösmo

Ons 27/7
19.00 ”Ladies fi rst” – konsert i Ösmo kyrka, Gunnar 

Klum, baryton, Mats Jansson, piano
Kyrkliga Syföreningen serverar våffl  or dessa kvällar.

Sommarkonserter i Torö kyrka
Ons 6/7

19.00 Konsert i Torö kyrka – ”Sommar på svenska”
Vi blandar visa, pop och jazz skriven av svenska kvinnli-

ga kompositörer. Bl.a. Åsa Jinder, Alice Tegnér, CajsaStina
Åkerström, Barbro Hörberg.

Anna Folkesson, sång, Patrik Svedberg, piano

Ons 20/7
19.00 Konsert i Torö kyrka – ”Musikaliska berätt elser 

från när och fj ärran” – Musik från medeltid, renässans 
och barock fram till nutida musik

Malou Meilink, fl öjter, Backa Hans Eriksson, kontrabas/
gitarr

Fritt  inträde – kollekt!

Café Gudagott
välkomnar er till ännu en mysig sommar vid Snarberga 

och Torö kyrka.
Tisdag den 14/6, 21/6, 28/6, 5/7 och 30/8 kl. 13–16.

Här kommer våra fi na volontärer duka upp med hem-
bakat fi kabröd och kaff e, ha försäljning av hantverk, 
hemkokt sylt och bröd. Ev. överskott  går till försam-

lingens internationella arbete.
(Läs mer: htt ps://osmotoro.se/internationellt-arbete/)
Guidning av kyrkan sker under caféets öppett ider.

Varmt välkommen till vår gemensamma oas!

Snarberga ligger vid Torö kyrka. Buss 852 går från 
Nynäshamns station.

www.osmotoro.se

14.15–15.00: ”Ställ prällen mot väggen” – fråga prästen 
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villingbröderna Jan och Mats Gustafsson är ägare 
till Elon i Nynäshamn och har drivit eget företag 
tillsammans den största delen av sina yrkesverk-
samma liv. På 1990-talet tog de över företaget MTR 
Radiosystem, som bland annat sålde kommunika- 

tionsradio och försåg såväl SL:s bussar i länet 
som Silja Lines fartygsflotta med radiosystem. Steget till hemelek-
troniksbranschen kanske inte låter så långt, men det var av en ren 
händelse de hamnade i den. Året var 1999.

 – Jag fick fel på min torktumlare och gick in till Bosse Anders-
son som drev dåvarande Nynäs El & Kyl på Nynäsvägen för att 
köpa en reservdel till maskinen. När vi pratat en stund frågade 
Bosse om jag och Mats ville ta över företaget med butik och  
serviceverkstad. Han hade bestämt sig för att sälja efter många  
år och vi blev intresserade av förslaget, berättar Jan.

 – För oss var det perfekt tajming. Vi behöll MTR Radiosystem 
och drev de båda företagen parallellt till att börja med, säger Mats.

 – När jag kom hem från Bosse fungerade torktumlaren igen och 
behövde inte lagas. Jag har fortfarande kvar reservdelen, skrattar Jan.

Efter bara några år på Nynäsvägen 27 gick flyttlasset till den 
tidigare Servus-butiken runt hörnet på Kullsta. Där kunde de 
utveckla företaget med tillgång till en betydligt större och bättre 
butiksyta. Vitvarusortimentet kompletterades så småningom 
med hela köksutställningar och senare även med ljud och bild i 
samband med anslutning till hemelektronikkedjan Audio Video.

 – Under en period fungerade vår butik också som postombud 
för de norra delarna av Nynäshamn, minns Mats.

Med växande sortiment blev till slut också lokalerna vid Kullsta 
för trånga, och 2016 flyttade hela verksamheten till köpcentrumet 
Sjötelegrafen. Här har Elon nu en 800 kvadratmeter stor butik 
fylld med vitvaror och hemelektronik – och utrymme för betydligt 
fler köksutställningar av kedjans eget varumärke Nordanro.  
Värmepumpar är också en efterfrågad del av sortimentet och 
sedan flytten har bland annat en avdelning för belysning till- 
kommit. Åtta anställda jobbar idag i företaget.

Att tillhöra en av Nordens största kedjor för hemelektronik och 
vitvaror har många fördelar samtidigt som Elon består av fria  
fackhandlare där var och en driver sin butik i egen regi.

Elon i Nynäshamn är ett av de företag som valt att synas med sin 
marknadsföring i 100% Nynäshamn sedan utgivningen av det 
lokala magasinet startade. Det senaste numret finns på bordet i 
personalrummet.

 – 100% Nynäshamn fyller helt klart en viktig funktion i 
kommunen. Det är positivt att den är heltäckande och når många, 
såväl invånare som besökare. Innehållet i kombination med färg 
och form gör att den gärna får ligga framme och blir säkert betyd-
ligt mer läst än en dagstidning, säger Mats.

 – Man ser fram emot när ett nytt nummer av 100% Nynäs-
hamn ska komma, tillägger Jan. 

Tack vare våra trogna annonsörer kan vi ge ut magasinet 100% Nynäshamn gratis till 
alla våra läsare. Under året kommer vi därför att berätta lite mer om några av de lokala 
företag som valt att synas regelbundet med sin marknadsföring i 100% Nynäshamn och 
varit med hela vägen på vår resa fram till utmärkelsen ”Året lokala magasin” från Sveriges 
gratistidningars branschförening, GTF. 

Här presenterar vi en av våra möjliggörare – en riktig guldpartner!  
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Fredsgatan 13 i Nynäshamn  |  info@brfekonomen.se  |  08-588 85 740  |  www.brfekonomen.se

Bostadsrättsförvaltning
– bara en uppkoppling bort 
BRF Ekonomen är en ekonomisk förvaltare specialiserad på bostadsrättsföreningar och samfälligheter. 
Vi tillhandahåller användarvänliga och molnbaserade lösningar för att kunna leverera våra tjänster 
transparent, smidigt och säkert. Styrelsen och medlemmarna har tillgång till en molnbaserad portal 
för hantering av såväl ekonomi som bostadsinformation och avier. Vi värdesätter goda kundrelationer, 
därför sätts personligt och engagerat bemötande i centrum. Vår breda kompetens inom redovisning, 
skatter och lättjuridik gynnar och förenklar för våra kunder. SRF- certifiering garanterar vår kvalité.

Kontakta oss för mer information!

Alltid  
nära på 
distans!

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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Kryssa i skärgården med

M/S Flora
– 50 år i Nynäshamn!

Trosakryssning 
Dagsturer till Trosa 2022

Fr o m 28/6  t o m 10/8:
tisdag-onsdag-torsdag

Pris 390:-/pers. 
160:- mellan 7-16 år. 

Under 7 år gratis.

Avgår Nynäshamn kl 9.30 
Ankommer Trosa kl 12.30

Avgår Trosa kl 15.00 
Ank. Nynäshamn kl 18.00

Fler turer 
i sommar: 

16/6 + 21/6 kl 9-16.30:
Flottan 500 år – Muskö till 
Älvsnabben guidad tur.

Boka båtcharter
M/S Flora är en charmig 
f.d ångslup för 48 passa-

gerare (c:a 35 matgäster). 

Avgångar sker från 
Nynäshamns fiskehamn.

Bokning 0708-873406 • www.msflora.se

Välkommen till vårVälkommen till vår
spabadsbutik i Nynäshamn!spabadsbutik i Nynäshamn!
Spabad från 54 900 kr. Tillbehör och reservdelar till spabad och pooler. 

Service och installation av alla fabrikat. Serviceavtal för spabad.

Kontakta oss på tel. 08-121 48 500
www.stockholmpoolspa.se • info@ stockholmpoolspa.se
Teknikervägen 1, Nynäshamn 
Vi fi nns i samma lokal som

Kvarteret � aiKvarteret � aiKvarteret � ai
Nu med fullständiga rättigheter!

Välkommen till 

på Frejgatan 19 

Sommaröppet juni-aug:
Alla dagar kl 14-20

Musikkvällar öppet längre!
(Stängt 4/6 + midsommarhelgen) 

Tel. 070-015 45 93
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Sista nostalgisommaSista nostalgisommarren hos Nisseen hos NisseSista nostalgisommSista nostalgisommaaren hos Nisseren hos Nisse

Unga 
musiker 

jazzar  
loss i 

hamnen

I SOMMAR BLIR DET JAZZIGA TONER  
i Nynäshamns fiskehamn igen. Föreningen JIN, 
Jazz i Nynäshamn, har bjudit in ett antal unga 
musikaliska förmågor att spela inför publik. Det 
blir totalt fem onsdagsspelningar vid den inför 
säsongen nyrenoverade havstrappan, som är 
en populär mötesplats för såväl invånare som 
besökare så här års.  Den 29 juni inleder Stenö-
fors trio och följs sedan av Leeway den 6 juli, 
El kvintett den 13 juli och Sand med band den 
20 juli. Säsongens framträdanden avslutas med 
bandet FLEN den 27 juli. Det är alltså onsdagar 
som gäller och tiden är klockan 17.00 till 19.00 
vid samtliga tillfällen. Jazzigt örongodis som är 
helt gratis att uppleva live.

saker i livet och få möjlighet att njuta av 
en lite lugnare tillvaro. Efter stängningen 
säljs samlingarna på nätauktion, men 
innan dess finns goda chanser att gå på en 
riktigt nostalgitripp i utställingslokalerna.

På museet får man uppleva en tidsresa 
från lanthandeln 1952 via högertrafik- 
omläggningen till proggaren och velour-
pappan, tonårsrummet och gillestugan. 
Som en röd tråd genom museet löper 
mopedens utveckling mellan åren 1952 

TUR 
PÅ 
TORÖ
SÖNDAGEN DEN 19 JUNI finns möj-
lighet att upptäcka det historiska Torö 
från bussfönstret och med diverse stopp 
längs vägen. Författaren och lokalhis-
torikern Maria Landin guidar på denna 
tur som går från Nynäshamn via Oxnö, 
Svärdsö och vidare ut till Ankarudden 
på Torö. Resan startar vid Alkärrsplan 
i Nynäshamns centrum klockan 13.00 
och beräknas vara åter cirka 16.30. 

Fler bussturer med Maria Landin som 
guide är planerade i sommar, och ytter- 
ligare en av dem avgår lördagen den  
2 juli, samma tid och plats som ovan.  
Då är temat ”I de dödsdömdas fotspår” 
med berättelser om tragiska människo- 
öden och händelser som utspelats i vårt 
område. Rejäla skor och kläder efter 
väder rekommenderas av arrangören.

Föranmälan görs till Kerstins Taxi, som 
också säljer biljetter till turerna med 
inkluderat fikastopp.

och 1979 parallellt med fordonets guld- 
ålder. Inte minst Nisses mopedsamling är 
stor. Det bjuds också på lokalhistoria med 
gamla butiksskyltar och diverse prylar från 
Nynäsmackens förflutna glansperiod.

I sommar har nostalgimuseet i det gamla 
badhuset på Vikingavägen extraöppet flera 
dagar under veckorna 26 till 32, tisdag till 
söndag mellan klockan 11.00 och 16.00. 
Passa på att göra ett tillbakablickande 
besök innan det är för sent!

MOPEDUM – Sveriges nostalgimuseum 
har blivit ett uppskattat besöksmål för alla 
som gillar att frossa bland retroprylar. Sedan 
öppningen för tio år sedan, när för övrigt 
Lill-Babs invigde utställningen, har närmare 
30 000 personer passerat portarna – en siffra 
som ägarparet Nisse och Lotta Skogmyr 
har målet att passera under det här året, 
som också blir det sista i sammanhanget.  
I december stänger nämligen museet för 
gott. Anledningen är att paret vill göra andra 

Sommarpepp på Körunda!

Hälsoshots och smoothies 
eller coctails och bubbel? 

På Körunda ryms hela livet!

30 minuter från Stockholm. 
Körundavägen 31, Ösmo. 

Fri parkering!

08-520 390 30  |  korunda.se  
facebook.com/korunda
Välkommen hem till oss!

Från vedugnspizza 
på verandan till fun 

dining i matsalen. Eller 
drinkar, småplock 

och häng i vår härliga 
lobby. Du väljer!

Vandra runt sjön Muskan eller paddla kajak! 
Du önskar och vi ordnar. Avrundar dagen gör 

du med lyxig kväll hos oss. 

Snart är det dags för 
 padel + bubbel = pabbel  

på Körunda! 

golfbanan

bastuflottennya padelbanan

relaxen

matsalen
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Sista nostalgisommaren hos Nisse
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MER PÅ GÅNG I SOMMAR
Mer information och ännu fler evenemang hittar du i Nynäshamns kommuns evenemangskalender,  
www.nynashamn.se/uppleva/evenemang, och förstås även i många av reportagen som finns att läsa i detta nummer.

VARNING FÖR DINOSAURIER!
Det har blivit en tradition för konsthallen i 
Nynäshamns bibliotek att arrangera som-
marutställningar för barn. Så också detta år, 
när Dino Deluxe tar plats i lokalen med en 
lekfull attraktion för de yngre. Utställningen 
bygger på bilderboken med samma namn av 
författaren och illustratören Sarah Sheppard 
och pågår mellan den 20 juni och 12 augusti. 
Öppettiderna är måndag till fredag klockan 
10.00 till 16.00 men mellan klockan 10.00 
och 12.00 (torsdagar 10.00-15.00) får man 
söka sig till ingången på baksidan av bibli-
oteket. Utställningen beskrivs som något 
utöver det vanliga och en upplevelse för 
den som vågar. Väl inne i dinosauriernas 
värld gäller det att vara på sin vakt – man vet 
aldrig vem som lurar bakom hörnet. Ett tips 
till föräldrar från arrangören är att bygga 
upp förståelsen genom att läsa boken innan 
besöket. I lokalen finns en mysig läshörna 
där barn och föräldrar kan läsa mer om 
dinosaurier och annat spännande.  
Årets utställning är producerad av  
barnutställningar.nu. 

45 spelningar med liveband  
blir det hos restaurang Rotundan på Frejas holme 
i sommar. Krögarparet Anders och Annika Nylén 
arrangerar också Rotundans melodikryss elva 
söndagar med start 5 juni.

6/6 Nationaldagen brukar 
firas på flera platser i kommunen, bland 

annat på hembygdsgården i Nynäshamn. 

11/6 Utställning om Nynäshamns 
hamn visas i Gula villan på hembygdsgården 

i Nynäshamn. Öppen lördagar klockan 12.00-
15.00 mellan den 11 juni och 3 september. Även 

övriga byggnader och museer på hembygdsgården 
har öppet samtidigt.

16/6 Allsång vid fiskeläget på Yxlö med hus-
bandet Per och Roffe samt gästartister. Även 14 juli, 11 augusti 
och 1 september klockan 18.30-20.00. Biljetter via Yxlö Tours.

18/6 ReShape Color Run  är ett 2,5 
kilometer långt löpevenemang för alla åldrar som 
arrangeras ideellt i syfte att sprida rörelseglädje 
– och färg. Samling sker i Svandammsparken 
klockan 10.00. Kostnadsfritt med föranmälan.

24/6 Midsommarafton firas förstås på 
olika platser i kommunen. På traditionellt vis vid flera 
av hembygdsgårdarna men även hos några etablisse-
mang. Bland annat erbjuder Körunda Hotell, Nynäs 

Havsbad och restaurang Kroken specialkomponerade 
midsommarpaket och/eller menyer.

26/6 Godsmagasinet har sommarmarknad 
intill Fiskehamnen i Nynäshamn som pågår mellan 
den 26 juni och 28 augusti och håller öppet 
alla dagar utom måndagar klockan 10.00 till 
18.00. Arrangör är Föreningen Konst och 
Hantverk i Nynäshamn.

26/6 Järnvägsmuseet  
i Nynäshamn har öppet  alla söndagar 
från 26 juni till den 28 augusti. På Nick-
stabadsvägen visas järnvägshistoria för 
alla tågentusiaster, stora som små, mellan 
klockan 13.00 och 16.00 

30/6 En resa i historien om Stockholms 
skärgård under 1000 år tillsammans med historieberätta-

ren Bertil Oskarsson. Även den 18 juli. Tiden är klockan 
13.00 till 15.00 båda tillfällena.  
Biljettköp via Yxlö Tours.
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15/6   Stockholm Singers

            ”Musik i sommarkväll -nu & då, när & järran”

22/6  Sånggruppen Mysing

            ”I midsommartid”

29/6  Mathilda Kurtsson & Calle Helander

            ”Sommarmusik”

6/7    Nenne Panrike & Magnus Luthman

            ”Franska sånger möter svenska folkvisor”

13/7   Camilla Rönning & Marcus Berglund

            ”Musik i sommarkvällen”

20/7  ELW Tuvatrio

            ”Jazz i sommarkväll”

27/7  Gospelgruppen New Born Community 

            “Just bring your joy! - en resa i gospelns fantastiska värld” 

3/8     Anders Delin & Mia Dahlgren

            “Musik ör 10 strängar”

Hjärtligt välkommen - Fri entré

Se vår hemsida för mer information: www.sorundakyrka.se

Foto: Anki Ekbom

SORUNDA FÖRSAMLING

Musik i sommarkvällen
Sorunda kyrka 2022

Onsdagar kl. 19.00

Musik i sommarkvällenMusik i sommarkvällenMusik i sommarkvällenMusik i sommarkvällenMusik i sommarkvällen

Elon Nynäshamn
Telivägen 2, 149 41 Nynäshamn
mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16
08-524 006 50, nynashamn@elon.se

Vitvaror, hemelektronik
värmepumpar & kök

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

Hos Elon hittar du ett noga utvalt sortiment för hemmet, med fokus
på personlig service och rådgivning. Varmt välkommen hem till oss.

Allt till hemmet!

Välkommen till

Italiensk- & medelhavsinspirerade rätter
Musikunderhållning i sommar, se www.lydia.nu 
Öppet: mån-tis 10-14, ons-fre 10-22, lör-sön 12-22
Centralgatan 3 - Bordsbokning tel. 08-520 103 04

Individuell rådgivning 
för just din huds behov
20 års kunskap & erfarenhet! 
• Ansiktsbehandlingar
• Plasma lift & dusch (avancerad nivå)
• KMT ekologiska produkter
• Ögonbryn • Fransböjning/Lash lift
• Helkroppspeeling • Vaxning
• Kosmetisk pedikyr • Manikyr
• Massage • Make up-sortiment
• Presentkort - uppskattat & personligt!

Ivana Wagner
076-415 28 86

www.lyxforhuden.se
www.kmtbiocosmetics.se

Heimdalsvägen 2 B
Nynäshamn

Lyx för huden by Ivana

lyx_for_huden_by_ivana

2/7 Beer & Whisky Festival On Tour 
är ett turnerande dryckeskoncept som kommer på besök till 
Nynäshamns centrum den 2 juli klockan 13.00-
21.00. Träffa de främsta och mest spännande 
lokala samt nationella leverantörerna och 
producenterna. Fri entré och åldersgräns 
20 år. Arrangör är Expostories.

3/7 Stadsvandring med 
guidning av Lennart Thunqvist klockan 
15.00-16.30 som berättar om Nynäshamn 
historia från stenåldern fram till våra dagar. 
Samling vid Nynäshamns besökscenter i Fiskehamnen och 
avslutning vid Luddes stuga på Strandvägen. Biljetter köps på 
plats med kontanter eller swish. Även 17 och 31 juli.

9/7 Familjefest i centrum blir en dag med roliga 
upptåg för hela familjen i Nynäshamns centrum. Save the date 
och håll utkik för mer information.

9/7 Musköloppet för både stora och små löpare. 
Startar kl 10.00 vid arrangören Muskö IF:s klubbstuga på Muskö 
hembygdsgård. 

17/7 ”Magi i det fria” när Tobbe Trollkarl kommer 
till Nynäshamn med skattjakt, show och trolleriskola söndagen 
den 17 juli klockan 15.00.
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©MEDIAKRYSS

LÖS GÄRNA  
vårt korsord när du får en stund över. Eller våra sudoku, genom att placera 
ut siffrorna 1-9 på spelfältet så att varje siffra bara finns en gång per rad, en 
gång per kolumn och dessutom bara en gång per större ruta. 

Den rätta lösningen på 
förra numrets klurig-
heter hittar du här 
bredvid och lösningar 
till korsordet och 
sudokut i denna utgåva 
publiceras i kommande 
nummer av 100% 
Nynäshamn som även 
kommer att finns på 
100nynashamn.se
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8 4 6

6 2 3 7 4

8 5 1

3 2 4

6 1 7

4 1 6

2 4 9

1 6 9 5

8 9 7 4 6 1 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 #12

9 7

3 5

1 7 8

4 2

8 9 1

6 3

5 9 4

7 3 6

4 3 1

1 6 8

2 1

7 5 1

3

6 8 4

3 7 6

9 5 2

9 6

3 1 2 4 7

7 2 8 5 4 1 9 6 3

9 1 5 6 2 3 7 8 4

6 4 3 8 9 7 2 5 1

3 7 2 4 8 6 1 9 5

8 5 6 9 1 2 4 3 7

4 9 1 7 3 5 8 2 6

2 6 4 1 5 8 3 7 9

1 3 7 2 6 9 5 4 8

5 8 9 3 7 4 6 1 2

2 6 5 1 3 9 7 4 8

3 7 8 4 5 2 1 9 6

9 1 4 7 8 6 5 2 3

4 3 6 2 1 7 9 8 5

7 8 2 5 9 3 4 6 1

1 5 9 8 6 4 3 7 2

5 9 1 6 7 8 2 3 4

8 2 7 3 4 5 6 1 9

6 4 3 9 2 1 8 5 7

1 2 6 7 9 3 5 8 4

8 5 3 2 1 4 7 9 6

9 4 7 5 6 8 3 2 1

2 9 4 6 7 5 8 1 3

6 8 5 9 3 1 2 4 7

3 7 1 4 8 2 9 6 5

4 6 9 8 5 7 1 3 2

7 1 2 3 4 9 6 5 8

5 3 8 1 2 6 4 7 9

Lätt Medel Svårt

Lätt Medel Svårt

SUDOKU LÄTT SVÅRTMEDEL

2 5 3 1

7 4 2 6

6 1 7 4

4 6 1 5

5 3 8

9 8 2 4

6 8 2

6 5

9 2 1 4 5

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 #11

5 7 8

2 4

6 3

8 3

8 4

4 1 5 6

7 3 1

9 8 5 6

8

1 9

2 3

7 8 5

7 2

2 3 7

6 5

3 8 1

9 4

9 4 2 5

2 5 8 7 3 4 1 6 9

1 7 4 2 6 9 5 3 8

3 9 6 1 5 8 7 2 4

8 4 2 9 7 3 6 1 5

5 3 7 4 1 6 9 8 2

6 1 9 5 8 2 4 7 3

4 6 5 8 2 1 3 9 7

7 8 3 6 9 5 2 4 1

9 2 1 3 4 7 8 5 6

5 4 2 1 7 3 9 6 8

3 1 8 6 9 5 2 7 4

7 9 6 2 8 4 3 5 1

6 5 9 8 2 7 1 4 3

8 3 7 4 6 1 5 9 2

4 2 1 3 5 9 7 8 6

2 7 4 9 3 8 6 1 5

9 8 3 5 1 6 4 2 7

1 6 5 7 4 2 8 3 9

1 6 7 3 5 9 4 2 8

5 8 2 6 4 1 9 3 7

3 9 4 7 8 2 5 1 6

8 7 3 4 9 5 1 6 2

9 2 1 8 3 6 7 4 5

6 4 5 2 1 7 3 8 9

4 3 9 5 2 8 6 7 1

2 5 6 1 7 3 8 9 4

7 1 8 9 6 4 2 5 3

Lätt Medel Svårt

Lätt Medel Svårt

2 5 3 1

7 4 2 6

6 1 7 4

4 6 1 5

5 3 8

9 8 2 4

6 8 2

6 5

9 2 1 4 5

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 #11

5 7 8

2 4

6 3

8 3

8 4

4 1 5 6

7 3 1

9 8 5 6

8

1 9

2 3

7 8 5

7 2

2 3 7

6 5

3 8 1

9 4

9 4 2 5

2 5 8 7 3 4 1 6 9

1 7 4 2 6 9 5 3 8

3 9 6 1 5 8 7 2 4

8 4 2 9 7 3 6 1 5

5 3 7 4 1 6 9 8 2

6 1 9 5 8 2 4 7 3

4 6 5 8 2 1 3 9 7

7 8 3 6 9 5 2 4 1

9 2 1 3 4 7 8 5 6

5 4 2 1 7 3 9 6 8

3 1 8 6 9 5 2 7 4

7 9 6 2 8 4 3 5 1

6 5 9 8 2 7 1 4 3

8 3 7 4 6 1 5 9 2

4 2 1 3 5 9 7 8 6

2 7 4 9 3 8 6 1 5

9 8 3 5 1 6 4 2 7

1 6 5 7 4 2 8 3 9

1 6 7 3 5 9 4 2 8

5 8 2 6 4 1 9 3 7

3 9 4 7 8 2 5 1 6

8 7 3 4 9 5 1 6 2

9 2 1 8 3 6 7 4 5

6 4 5 2 1 7 3 8 9

4 3 9 5 2 8 6 7 1

2 5 6 1 7 3 8 9 4

7 1 8 9 6 4 2 5 3

Lätt Medel Svårt

Lätt Medel Svårt

2 5 3 1

7 4 2 6

6 1 7 4

4 6 1 5

5 3 8

9 8 2 4

6 8 2

6 5

9 2 1 4 5

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 #11

5 7 8

2 4

6 3

8 3

8 4

4 1 5 6

7 3 1

9 8 5 6

8

1 9

2 3

7 8 5

7 2

2 3 7

6 5

3 8 1

9 4

9 4 2 5

2 5 8 7 3 4 1 6 9

1 7 4 2 6 9 5 3 8

3 9 6 1 5 8 7 2 4

8 4 2 9 7 3 6 1 5

5 3 7 4 1 6 9 8 2

6 1 9 5 8 2 4 7 3

4 6 5 8 2 1 3 9 7

7 8 3 6 9 5 2 4 1

9 2 1 3 4 7 8 5 6

5 4 2 1 7 3 9 6 8

3 1 8 6 9 5 2 7 4

7 9 6 2 8 4 3 5 1

6 5 9 8 2 7 1 4 3

8 3 7 4 6 1 5 9 2

4 2 1 3 5 9 7 8 6

2 7 4 9 3 8 6 1 5

9 8 3 5 1 6 4 2 7

1 6 5 7 4 2 8 3 9

1 6 7 3 5 9 4 2 8

5 8 2 6 4 1 9 3 7

3 9 4 7 8 2 5 1 6

8 7 3 4 9 5 1 6 2

9 2 1 8 3 6 7 4 5

6 4 5 2 1 7 3 8 9

4 3 9 5 2 8 6 7 1

2 5 6 1 7 3 8 9 4

7 1 8 9 6 4 2 5 3

Lätt Medel Svårt

Lätt Medel Svårt
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© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM, FOTO: SHUTTERSTOCK
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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 

ÄNNU MER SOMMAR  
I NÄSTA NUMMER
Man brukar säga att ”sommaren är kort”, 
men i verkligheten är den så pass lång 
att vi hinner med ytterligare ett härligt 
sommarnummer – i mitten av juli.  
Nästa 100% Nynäshamn kommer vecka 
28. Tidigare utgåvor finns i vårt digitala 
arkiv på www.100nynashamn.se.FÖ
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SÄLJA? 

MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET

kJFAST.SE | 08–641 10 00 | iNFo@kJFAST.SE

kjell johansson fastighetsbyrå

Vi har strandnära lägen samt sjölägen som specialité
men vi söker alla typer av objekt på

fastland och öar

Våra kunniga och trevliga mäklare med lång erfarenhet 
vårt stora kundregister samt effektfulla marknadsföring 

ger våra säljare erkänt goda försäljningsresultat

s t o r  e f t e r f r å g a n
-  f o r t f a r a n d e  h ö g a  s l u t p r i s e r  -

ring 
fÖr 

VÄrDering

hÖga
fritiDshUs

Priser

Villor - fritiDshUs - toMter - gårDar

johan sällströmkjell johansson Per juhlinjeannette Mattsson lilian essenberglaila hedestig evalis åhlenius

s P e C i a l i s t  s t r a n D n Ä r a  l Ä g e n

kontakta oss för värdering 
därefter förbereder vi din försäljning

  med fina bilder, säljande texter, drönarbilder samt HÖJDFiLM
så att du snabbt kan komma igång med försäljningen

–  stort sPekUlantregister  –

Vi sÖker


