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VALBAR VARDAG!

D

INNEHÅLL

et blev en sommar fylld av fart, fläkt och folkliv i vår fantastiska del av världen. När sommaren ska sammanfattas
dyker ord som ”underbar” och ”härlig” upp i konversationer med vänner och bekanta som inte setts på ett tag.
Och äntligen en sommar utan restriktioner! De flesta kan
dock också enas om att den passerade alldeles för snabbt, såsom den har
en förmåga att alltid göra.
Nu är skolorna i gång igen, de flesta av oss har återvänt till sina arbeten
och vardagslivets lunk infinner sig på nytt… eller? Det sistnämnda är
åtminstone något som vi själva kan påverka i önskad riktning.
Trots att lov och semestrar tagit slut för den här gången återstår ännu
många härliga sensommardagar att njuta av och en fritid att fylla med
antingen rofyllda eller mer livliga aktiviteter. Utbudet av evenemang
duggar tätt den närmaste tiden och det är bara att välja ur det rikliga smörgåsbord som erbjuds. Nu står också naturens upplevelser högt på agendan,
med möjlighet till svamp- och bärplockning, joggingturer eller bara
sköna långpromenader i skogar och längs stränder. Våra sjöar och hav är
fortfarande ljumna och inbjuder till kvällsdopp i skenet av solnedgångens
vackra inramning. Eller varför inte en glittrig tur med valfritt färdmedel
på vattenytan? Bara fantasin sätter gränser för sensommarens alla
möjligheter som återstår för den som vill uppleva mer.
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Mitt i allt detta väntar ett val i september och våra politiker har fullt
upp med att torgföra sina idéer och ståndpunkter. Demokratin tar
som väl är ingen semester. Åtminstone inte i vårt avlånga land.
I det här numret av 100% Nynäshamn bjuder vi på både det ena och
det andra. Vi dröjer kvar vid sommaren ännu en stund, men låter även
politiken ta plats i spalterna. Precis så som livet är just nu, mitt emellan
årstiderna och i en blandning av både nöjen och seriösare göromål.
En tid av skön vardagsmix väntar.
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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

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

KONFERENS - EVENENMANG
JULBORD
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REDO

FÖR FRAMTIDENS
NYNÄSHAMN
MINIGRÄVARE

LIFTAR

BILNINGSHAMMARE

Sommarprojekt för
SKOG & TRÄDGÅRD
BYGG & RENOVERING
Som kund hos oss har du nära till alla våra maskiner, all vår
kunskap och alla våra skräddarsydda lösningar. Vi erbjuder
alltid maskiner från marknadens ledande leverantörer.
Rena, servade och redo att göra jobbet åt dig.

Ny lokal
Teknikervägen 12

I våra nya fina lokaler kan du hyra alla slags byggmaskiner och
handla Husqvarnas sortiment av skog och trädgårdsmaskiner,
inklusive service och verkstad.

HLL Hyreslandslaget
Teknikervägen 12
149 45 Nynäshamn
Tel: 08–520 122 34
e-post: nynashamn@hllab.se
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Samhällsnyttig

BISYSSLA
Bin och humlor är bäst på att pollinera!
Om vi hjälper dem, ger de mångfalt tillbaka. När vi
odlar deras favoritväxter, tar hand om lind och sälg och
lämnar gräsmattan delvis oklippt får vi både fler och
godare bär och frukter i våra trädgårdar och marker.
TEXT & FOTO AGNETA RICKARDSSON

D

et finns
drygt trettio
biodlare i
Nynäshamns
kommun. De flesta odlar
för eget bruk, familj
och vänner. Några har
kuporna mer för nyttan
av pollinering än för
bina och honungen.
Bitillsynsman Kristoffer
Arvidsson tar oss med
till sitt minsta bisamhälle
och Ove Söderberg visar
oss viktiga blommor.

fjärilar där. I slutet av
juli, början av augusti, är
det jättefint att stå under
lindarna. Man ser inte
bina men hör att de finns
där i tusental.

– Det skall vara fint
för människor, inte bara för bina, säger Ove
Söderberg som är trädgårdsmästare på Nynäs
Havsbad.
Han lyckas! I hans naturängar och rabatter
finns blåklint, brudslöja, malva, röd- och vitklöver, kärringtand, vallmo – och binas favorit
honungsfacelia. Här finns även blåeld, lavendel,
röd solhatt, nyponbuskar, tistlar och mer därtill.
Bakom bikupan står fjärilsbuskar.

”Det är en
hobby som
spårat ur”

– När det är vindstilla på kvällen doftar de
gott och när solen visar sig är bin, humlor och
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Kommunens bidrottning
Gun-Britt Tingström
på Herrö honung har
drastiskt dragit ner från
350 bisamhällen! Idag har
hon tjugo kvar att sköta.
Lindhonung är en favorit
och i höst hittar ni henne
på Skärgårdsmarknaden
i Nynäshamn, skördemarknaden i Ösmo och
även på julmarknaden i hamnen där hon finns med
sin honung, läkande propolis (bikitt) och andra fina
presenter.
Kristoffer Arvidsson efterträdde Gun-Britt Tingström som bitillsynsman. I Sverige är biodling
reglerad i lag. En anledning är att även bin drabbas
av virus och olika sjukdomar. Innan du sätter ut
ett bisamhälle behövs utbildning och en anmälan
till länsstyrelsen, som liksom Jordbruksverket ger
mer information. Här i Sverige producerar vi cirka
3 000 ton honung per år.

viktiga. Stenfrukter som slånbär och körsbär är också bra.

Kristoffer önskade och fick en kurs och ett bisamhälle i present
för femton år sedan. Nu har han tio olika bigårdar. Förra året
invintrade han 50 samhällen och 49 överlevde. I Nynäshamns
säljer han inte honung, här nöjer han sig med att vara bitillsynsman. De flesta av hans bin bor i Dalarna, där de i juli fann nektar
hos bovete, gurkört, blodklöver, gul sötlupin och lin. Under
augusti väntar hundratals solrosor på fälten.

Ibland blir han allvarlig! En tredjedel av allt vi äter är direkt
beroende av insektspollinering. Man kanske vill ha lite
gräsmatta för att spela kubb eller krocket, men att göra små
blomsteröar i gräsmattan är en god idé. Köp också ett svensktillverkat litet insektshotell eller bygg ett själv, tipsar Kristoffer.
Det finns honung smaksatt med choklad, eukalyptus eller
saffran. I södra Frankrike är lavendelhonung uppskattat. I
Sverige har vi sorthonung från lind, vitklöver, raps och ljung.
Minst 50% av innehållet i burken måste då vara från en och
samma slags växt.

– Det är en hobby som spårat ur, men på sommaren har jag
både komptid och sparad semester att ta av.
Vi lämnar Nynäs asfalterade vägar bakom oss. Vidare via
böljande fält tills vi når en grusväg med vitklöver i vägrenarna.
Vildhallon och mjölkört har växt upp efter
att skogen avverkats. Där, vid trädens skyddande grönska, står stolta lådor staplade
på varandra. Det är tre bisamhällen. Vi
drar på oss heltäckande dräkter med både
blixtlås och kardborreband, fortfarande
är det sommar och bina arbetar flitigt.
Drottningen som lever tre, fyra år lägger
mer än en halv miljon ägg under sin livstid.
Ett arbetsbi å andra sidan kan dö efter
fem intensiva sommarveckor. Kristoffer
behöver jobba lite med sin gula kupkniv för
att få isär ramar och öppna då bina ibland
bygger ihop dem med sitt vax och sin
propolis. Han lyfter upp ramen omtänksamt. Med fokuserad blick syns både
drönare, yngel, lagda ägg och drottningen.
Hon är lite längre och större än drönare
och arbetsbin. Bina rör sig annorlunda runt
henne. Det är lite andäktigt att närvara.

Kristoffer
Arvidsson

Vi får inga blåbär
utan pollinering och ju
fler gånger ett bi eller en
humla sätter sig på plommonoch äppelträden desto fler,
saftigare och större blir
frukterna.

Stockholms läns biodlardistrikt har en
tjänst där man kan anmäla sitt intresse och
erbjuda uppställningsplats. Så har Kristoffers kupor hittat hit.
– Bättre bivärd kan man inte ha! Bibilder
och filmer skickas till mig vid behov.
Naturen bjuder även på fina fruktträd,
lindar och björnbär. Här är kuporna i trygga
händer, fortsätter Kristoffer.
För att få ett halvt kilo honung måste
arbetsbina ta upp och förflytta nektar från
tre till fyra miljoner blommor. Och ja, de
återvänder till samma blomma flera gånger.
Flygturerna motsvarar sisådär två varv runt
jorden.
Visste ni förresten att bina kan kommunicera genom att dansa?
Kristoffer och jag avslutar dagen med en
promenad runt havsbadet. Han verkar lika
lycklig här som vid sina kupor.

Ove
Söderberg

– Titta en daggkåpa! Där kan bina hämta
pollen och på morgonen kan de flyga dit för
att dricka en droppe dagg från bladen. Å en blåeld, de är väldigt
bra och åkertistel, ja alla tistlar är bra. Och titta bolltistlar! De är
riktiga insektsmagneter! Titta en gurkört, de är också en mycket
bra växt för bina – ser du – en massa humlor. Blåklint är också
fint, fast de ger en lite beskare honung. Sötväppling, nyponrosor
och lavendel får väl godkänt. Men inte prästkragar. Alla blommande lövträd är också smaskens. Oxel, rönn, sälg och lindar är

Honung innehåller enzymer, vitaminer, mineraler, aminiosyror och ännu fler nyttigheter. Det är därför vi gärna äter några
skedar när vi har ont i halsen. Biprodukterna pollen och propolis
är också läkande. Vi äter mer än dubbelt så mycket honung per
person och år än vad vi producerar.
Det behövs alltså fler biodlare i Sverige. Är du sugen? Läs på
hemsidan www.biodlarna.se, gå en kurs och låna böcker.
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HELA DETTA UPPSLAG ÄR INFORMATION FRÅN NYNÄSHAMNS KOMMUN

Aktuellt från Nynäshamns kommun

augusti 2022

”Ett av våra mål
är att valdeltagandet är
så högt som möjligt”
Marie och Matilda, valkansliet, Nynäshamns kommun

08-520 680 00 kontaktcenter@nynashamn.se www.nynashamn.se

HELA DETTA UPPSLAG ÄR INFORMATION FRÅN NYNÄSHAMNS KOMMUN

”Ett otroligt viktigt uppdrag”
Marie och Matilda är ambulerande
röstmottagare i Nynäshamn
Röstmottagare som kommer hem till
dig och hjälper dig att rösta. Låter
inte det bra? Det kan personer som
på grund av sjukdom, ålder, eller en
funktionsnedsättning och har svårt att
ta sig till en vallokal få hjälp med.
Ambulerande röstmottagare är en service som kommunen
erbjuder där två tjänstepersoner från Nynäshamns kommun
gör hembesök i de fall väljaren inte själv kan ta sig till en röstningslokal eller vallokal. Servicen är ett komplement till förtidsröstningen och ett alternativ till budröstning. Marie Jansson
på valkansliet i Nynäshamns kommun förklarar:
– Vi kan hjälpa till med allt från att stoppa ned röstsedlarna i
kuverten till att transportera rösten till röstningslokalen. Allt beror
på hur mycket hjälp man behöver. Vi har med oss en skärm och
röstsedlar så att röstningen ska gå till som i en riktig röstningslokal. Vi som är ambulerande röstmottagare har tystnadsplikt.
Det är jätteviktigt att allt går rätt till.

”Det är roligt att komma
ut till kommuninvånarna och
mötas personligt.”

3 snabba med Marie,
ambulerande röstmottagare
Vad är det roligaste med att vara
ambulerande röstmottagare?
Att komma ut till kommuninvånarna och mötas personligt.
Det blir även ett trevligt möte med kommuninvånaren och
de brukar vara jätteglada och tacksamma att vi kommer.

Den som vill rösta med hjälp av en ambulerande röstmottagare
behöver boka tid. Det sker genom att skicka e-post till
valnamnden@nynashamn.se eller ringa 08-520 684 00.
Den ambulerande verksamheten drar igång den 24 augusti,
samtidigt som förtidsröstningen. Servicen finns tillgänglig på
vardagar ända fram till och med valdagen den 11 september
och under valhelgen.

Är det första gången du är ambulerande
valmottagare?
Ja, det är första gången så det känns såklart lite extra
spännande och roligt. Av de som jag pratat med som
varit ambulerande röstmottagare tidigare så har samtliga
berättat att de uppskattat uppdraget och att det varit
väldigt givande, det har ju bara peppat mig ännu mer
såklart!

– Vi är jätteglada att kunna erbjuda den här otroligt viktiga
servicen till våra kommuninvånare. Ett av våra mål är att valdeltagandet är så högt som möjligt och att våra kommuninvånare får
göra sin röst hörd genom valet, avslutar Marie.

Vad jobbar du med i vanliga fall i Nynäshamns
kommun?
I vanliga fall arbetar jag på näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen som registrator.

Du vet väl att du kan förtidsrösta?
Om du vet vilket parti du ska rösta på kan du redan nu gå och
rösta. Du kan förtidsrösta var som helst i hela landet fram till och
med valdagen den 11 september. I Nynäshamns kommun kan du
förtidsrösta på fem ställen:
• Folkets Hus i Nynäshamn
• Centrumhuset i Ösmo
• Sorunda församlingshem

• Backluravägen 31 C (Hyresgästföreningens lokal)
• Sjötelegrafen i Nynäshamn
Aktuella öppettider för de olika förtidsröstningslokalerna
hittar du på kommunens hemsida nynashamn.se/val
Glöm inte att ta med dig din id-handling och ditt
röstkort.

nynashamnskommun

TILLBAKA I NYNÄSHAMN
PÅ NÄRINGSLIVETS GALAFEST

Dolles bästa
tid är nu!
TEXT INGMARIE WASS

E

– Nynäshamnarna är min referens i allt jag gör, det är dem jag
tänker på och vad de givit mig i stöd och support, säger Donald.
Inför mötet med Donald hade jag bara tuffa gangsterbilder
från hans senaste film att gå på och höll därför på att missa den
vänlige mannen, nu med välansat skägg.
– Skägget kom till för den senaste rollen i Wiraspelen i
Roslagen. I höst spelar jag in en tv-serie för SVT och då får skägg
och hår växa tills ”smink och kostym” sagt sitt.

n gång nynäshamnare alltid nynäshamnare. För även
om Donald ”Dolle” Högberg flyttade
till Stockholm efter fyllda 55 så är
det i Nynäshamn han lekt som barn,
skaffat familj och först blev en känd
nöjesprofil. Nu är han skådespelare
sedan fyrtio år och den första oktober
tillbaka på Folkets Hus-scenen
som konferencier för Näringslivets
Galafest.

100NYNASHAMN.SE

Donald föddes i Nynäshamn i december 1952 och bodde sina
första år i ett sexvåningshus på Heimdal med många lekkamrater i området. Pappan byggde hus i Sorunda och familjen flyttade
så småningom dit. I tidiga tonåren gick flyttlasset åter till Nynäshamn och här utbildade sig Donald till styr- och reglagemekaniker, barnskötare och sedan snickare, utan att riktigt veta vad han
egentligen ville bli. Han bildade också åttamannabandet De Brio
Bojs, satte upp revyer och blev snart en känd profil i staden.
– Spela gitarr hade jag lärt mig av mamma, som kunde två
ackord efter att hon som ung brukade hänga på Frälsningsarméns ungdomsgård i Sundsvall.
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ENORMT SORTIMENT!
VÄLJ BLAND NÄRA

– Det har varit en lång resa
från arbetarklass till att
våga kalla mig skådis, säger
Donald Högberg som efter
fyrtio år framför kameran
och på scenen nu törs just
det. På bilden ser vi honom
som gangstern ”Gubben” i
filmen ”Vitt skräp”.

500 VÄXTER
Efter sommar, sol och semester är det läge att
fylla på med nya gröna växter. Just nu finns
närmare 500 olika sorter att botanisera bland,
från under 100-lappen och uppåt.

”Det är konstigt...
Jag hade inte modet
att söka mig till en
skådespelarutbildning
men tackade utan att
tveka ja till att spela
trummor – som jag
inte kunde”
FOTO MERIX MEDIA

MINIVÄXTER FRÅN 39:Inför hösten har vi ett jätteutbud av miniväxter.
Fyll fönsterbrädan och driv upp själv!
Miniväxter tar liten plats och är ett kul
komplement till dina övriga växter.

Det fanns en stark dragning till scenen och när teatergruppen Småfolket kom på besök till Nynäshamn pratade
Donald med en i gruppen om att han gärna ville prova
att skådespela om tillfället dök upp. Utan större hopp om
återkoppling jobbade han vidare som snickare när killen en
vacker dag hörde av sig och sa att de behövde en trummis.
– Det är konstigt... Jag hade inte modet att söka mig
till en skådespelarutbildning men tackade utan tvekan ja
till att spela trummor – som jag inte kunde. Trummisen i
mitt band fick visa hur man ställer upp trummorna och så
tog jag väl en snabbkurs.

Välkommen till vår butik i Nynäshamns centrum.
Du kan även handla online på gronvaxtriket.se

Precis som han hade hoppats dök det till slut upp en roll i
teatergruppen, det var i en komedi av Molière.
– De tyckte att jag var okej och publikreaktionen
visade att jag var rätt ute, de skrattade och det stärkte mig.

GRÖNVÄXTRIKET

Det blev flera år med teatergruppen och sedan rullade det
vidare med roller på Dalateatern, Oscarsteatern, Stadsteatern och Dramaten. Genombrottet kom när Daniel Alfredsson började ge Donald roller i sina tv-produktioner.

FREDSGATAN 9, NYNÄSHAMN | TEL. 08-551 08 443
ÖPPET ALLA DAGAR | ÄVEN SÖNDAGAR 11-15
GRONVAXTRIKET.SE |
gronvaxtriket
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Donald Högberg lärde sig att spela gitarr av sin
mamma och startade bandet De Brio Bojs i Nynäshamn som var aktiva mellan 1978 och 1990.
– Vi var åtta man och inspirerade av Aston Reymers Rivaler spelade vi musik man blir glad av.
Bild från tiden när det begav sig.

– Det var mycket jobb och otroligt roligt. Jag gick
på känsla och jobbade hårt. Mest obegripligt var att jag
kunde få bra betalt för något som bara var kul, jämfört
med att gå upp halv fem för att åka till något bygge.
Tio år förflöt med allt fler roller inom tv, scen och film
men också mycket festande.
Han var chef för Folkets hus
samtidigt som han spelade
på Dramaten och under en
period ägde och drev han
Nynäsgården. Hans familj i
Nynäshamn utökades med
ytterligare en liten dotter.

”Jag skulle aldrig
mått så här bra idag
om jag inte fattat det
där beslutet”

– Kanske var jag fjorton
när jag började dricka
alkohol, det dracks en
hel del bland unga då.
Jag förstod att det inte skulle fungera med jobb och
familj om jag fortsatte. 1989 tog jag beslutet att sluta
med alkohol, för barnens och min egen skull. Något
hände med kroppen och huvudet, alkoholen styr mer
än man tror och ger ett driv i både sorg och glädje.

100NYNASHAMN.SE
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FOTO HANS G HANSSON

”Då hände något med hela kroppen och huvudet”

Jag tappade lite av mitt självförtroende och fick ta
hand om mycket som jag förut tagit ett par öl för att
slippa. Med hjälp av AA, de är jäkligt bra, blev det en
resa i sig. Sedan dess har jag inte druckit en droppe.
Jag skulle aldrig ha mått så här bra idag om jag inte
lyckats hålla fast vid mitt beslut.
Med drygt fyrtio år i branschen, ofta i uppskattade
biroller, fortsätter han sin karriär. Att han har
mycket att ge märks inte minst i föreställningen
”Mitt liv som man”, där Donald berättar om sitt liv
genom musiken. Den har väckt starka reaktioner
hos publiken och ett personligt brev från regissören
Richard Hobert betyder självklart mycket.
”Mitt liv som man är kraftfull och insiktsfull … I mitten
av ett underbart band … står Donald Högberg stadigt och
djupt som en ek på Haväng med sin sångliga livsberättelse.
Tungt, tufft och med svidande vackra texter och melodier
som inspirerats av det bästa ur svensk, fransk och spansk
tradition och Högbergs egen variant av Bruce Springsteen.
Missa inte.”
– Pandemin kom strax efter att vi haft premiär

men nu är vi igång igen. Egentligen borde man förstås
anlita någon som säljer in ”Mitt liv som man”.
En annan uppgift Donald tar på stort allvar och tycker
mycket om är den som begravningsförrättare vid borgerliga
begravningar. Han lärde sig genom att gå bredvid Camilla
Rönning (som vi skrivit om tidigare i 100% Nynäshamn).
– Det är viktigt att skapa en stämning. Jag är van att stå
inför publik och blir aldrig nervös, folk uppskattar tryggheten.
Wiraspelen, inspelning av tv-serie och snart konferencier
för Näringslivets Galafest. Där emellan hel del golf – Donald
har 9,9 i handicap – barn och barnbarn. Hur orkar han?
– Efter sextio blev jag bättre på att jobba och jag fortsätter mer än gärna. Minnet är bättre nu än någonsin. Visst
kan jag bli lite trött men jag har mina bästa år nu.

”Nynäshamnarna
är alltid med mig”

FOTO MARIA SALLBORG

ÅRETS OCH FJOLÅRENS
FÖRETAGARE HYLLAS PÅ
EFTERLÄNGTAD GALAFEST

”Mitt liv som man” är skriven av Donald ”Dolle” Högberg och är
berättelsen om hans liv genom egna och andras musik. Föreställningen är öppenhjärtig och berörande och har fått mycket positiv
uppmärksamhet. Bland annat skrev Richard Hober ett personligt
brev efter att ha sett den på Österlen förra sommaren. Den hann
spelas femton gånger inför sittande publik före pandemin och är nu
aktuell igen.
På bilden Donald Högberg och Mathias Sandqvist från en spelning
på Eight Friends Inn i juni i år.

Efter flera års frånvaro är det så äntligen dags för
Näringslivets galafest att återuppstå igen, festen
där framgångsrika företag i vår kommun får stå i
rampljuset och uppmärksammas för sina insatser.
Lördagen den 1 oktober samlas hundratals lokala
företrädare från det lokala näringslivet för en kväll
med mingel, middag och prisutdelningar under
glittriga former i Folkets hus. Senast festen hölls var
2019 och sedan dess har flera nominerade utsetts i
hopp om att festen skulle kunna bli av. Årets upplaga
kommer därför att bjuda på ett extra stort prisregn,
då såväl de tidigare vinnarna som årets nominerade
i respektive kategori kommer att firas. Flera nyinstiftade priser ska också att delas ut.
Donald ”Dolle” Högberg är kvällens konferencier
och festen är öppen för alla som driver eller arbetar i
företag inom kommunen.
Mer information om festen och biljettköp finns på
hemsidan naringslivetsgalafest.se

Nya planer tar form på

ALKÄRRSPLAN

Illustrationen av Therese Granlund, senior arkitekt på BAS ID AB, visar en vision av flera
möjliga alternativ för utvecklingen av Alkärrsplan i Nynäshamns centrum.

E

fter år av stiltje har planerna
för Alkärrsplansområdet återupptagits i ny kostym. Tanken
på att bebygga den stora parkeringsplatsen i Nynäshamns centrum har
funnits länge. De tidigare norska delägarna
i bolaget Alkärrsplans Utvecklings AB
skissade bland annat på en handelsgalleria
och bostäder på platsen, men drog tillbaka planerna att genomföra dessa. Såsmåningom köpte kommunen loss norrmännens aktier ur bolaget och fick därmed
möjlighet att starta om
projektet på den kommunalägda marken som
även omfattar sjukhusområdet.

– Nynäshamn har ett fantastiskt läge som
erbjuder möjlighet att kombinera stadsliv
med friluftsliv och goda kommunikationer
med bil och pendeltåg till Stockholm. Vi ser
fram emot att få bli en del av kommunens
framtid, säger Karl-Johan Grem som är koncernchef för P&E Fastigheter.
Med förvärvet beskriver aktörerna att de vill
stärka Nynäshamns centrums attraktionskraft och betydelse för kommuninvånarna
genom att bygga bostäder och mötesplatser med ytor för
efterfrågad handel
och service. Den
unika sammansättningen av erfarenhet
och kunskap inom
bostadsbyggande och
stadsutveckling i kombination med lokal
förankring inom bolaget ska underlätta ett
lyckat genomförande, skriver de i ett pressmeddelande.

”Nynäshamn har all
potential att växa och bli
ännu mer attraktivt”

Nu har Alkärrplans Utvecklings AB fått
nya ägare. I början av sommaren sålde Nynäshamns kommun bolaget till företaget
Alkärrsplans Intressenter AB, som är en
samarbetskoncern bestående av P&E Fastigheter, Stadsutvecklarna och de lokalt baserade fastighetsägarfamiljerna Irenmark
och Forsman.
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– Utveckling av Alkärrsplan, mitt i
centrum, är avgörande för hela kommunens
framtid och tillväxt och det är fantastiskt
att nu kunna göra verklighet av den önskan
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som funnits bland kommunens invånare
och politiker under många år. Som långvariga fastighetsägare och aktörer i Nynäshamn vet vi att det finns en stor efterfrågan
på centralt belägna bostäder och ytor för
olika verksamheter i stadskärnan. Nynäshamn har all potential att växa och bli ännu
mer attraktivt, säger Camilla Irenmark, vd
för Nynäshamns Centrum Förvaltning AB.
Nynäshamns kommun kommer fortsatt att
ha en avgörande roll för hur området ska
utvecklas. Flera idéskisser har presenterats
av de nya ägarna, men arbetet med den slutgiltiga detaljplanen och tillhörande bygglov
återstår att göra. Hur det framtida Alkärrsplan kommer att utformas och vilken typ av
bebyggelse som platsen får blir ett uppdrag
för den kommunala processen att fastställa.
– Det känns tryggt att lokala och välkända
entreprenörer som redan är etablerade i
kommunen tar över bolaget och därigenom
den fortsatta utvecklingen av området med
attraktiva bostäder och handelsytor, säger
Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens
ordförande.

På rätt väg

nynashamnsmoderaterna.se

Hela denna sida är en annons med information från Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn

Vi agerar för fram
1. Emma Solander

2. Kerstin Andersson

3. Lennart Thunqvist

Det här vill vi göra:
• Leva i en kommun som ligger i
framkant med miljö och klimatarbetet.
• Återskapa Östersjön till ett hav
med livskraftig skärgård och
fungerande ekosystem.

• Byta ut de kommunala fossildrivna fordonen till elbilar eller hybrid.
• Använda 100% förnyelsebar energi
och satsa på sol och vindkraftverk.
• Bygga hållbara och resurssmarta
byggnader.

• Se bättre kollektivtraﬁk samt
utbyggda infartsparkeringar och
gång- och cykelvägar.

• Servera ekologisk mat, helst
närproducerad efter säsong, i alla
kommunens inrättningar.

• Se bättre arbetsmiljö inom skolan
och omsorgen, vilket i sin tur ger
en bättre service och elever som
utvecklas i sin takt.

• Ha ett slutet kretslopp där vi återbrukar och återvinner allt.

• Möjliggöra så att ﬂer vuxna
förebilder ﬁnns vid ungdomars
fritidsaktiviteter.

• Använda resurser och pengar på
ett smart sätt genom att handla
mer hållbara och cirkulära
produkter och tjänster inom
kommunal verksamhet.

Kan du svaren på frågorna i vårt

• Renovera och ta hand om alla
kommunens beﬁntliga byggnader
så långt det är möjligt.
• Ha gröna ytor i staden för att
stödja biologisk mångfald och
skapa svala öar.
• Se sköna sommargågator där folk
kan mötas utan tät traﬁk.
• Utveckla turistnäringen i hela
kommunen och satsa på att lyfta
friluftslivet med simhall, skyltar,
parker, bänkar, rabatter och
picknickbord.

QUIZ
UIZ

1. Haven håller på att bli för sura, både växter och djur är hotade. Miljöpartiet vill stoppa
överﬁsket i Östersjön. Vad heter Östersjön på engelska?
2. Tvärförbindelsen löser inte problemet med tung traﬁk längs väg 225, då den kvarstår som
kortast förbindelse mellan Norvik och Södertälje. Miljöpartiet vill se säkra gång- och cykelvägar mellan bland annat Ösmo och Porthus. Vilket år invigdes bygget av Norviks hamn?
3. Miljöpartiet anser att nyckeln till minskad ungdomsbrottslighet börjar i det förebyggande
arbetet med ﬂer vuxna förebilder vid ungdomars fritidsaktiviteter.
Har antalet brottsmisstänka ungdomar i åldrarna 15-20 år ökat eller minskat år 2021?
4. Biståndsbedömningen generellt ska vara snabbare och generösare samt exempelvis möjliggöra längre
promenader. Äldre över 85 år ska ha rätt till vård och omsorgsboende utan biståndsbedömning.
Vad ökar den psykiska hälsan och välmåendet?
Rätt svar i quizet: 1. Baltic Sea, 2. 2016, 3. Minskat, 4. Fysisk aktivitet och känsla av samhörighet

Hela denna sida är en annons med information från Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn

tida generationer!
4. Bengt Holwaster

5. Mattias Delin

6. Eva Dannstedt-Branting

Vi medlemmar samlas ofta för trevliga temadagar och bjuder in allt från språkrör, intressanta föreläsare till att vi medlemmar får dela med oss av våra erfarenheter.

MP-KRYSS för små (och större)

Här är språkrör Per Bolund, distriktsordförande Anton Fendert samt regionråd Thomas Eriksson på
besök och vi njuter av Rökeriets räksallad vid Ringvägen. Vi samtalade bland annat om Östersjön.

Höstterminen
kan
förkortas ...

Vad är
viktigast
för Miljöpartiet?

1
Så låter
tåget ibland

Inte nu

2022
är det
val ...

Första
människor
på jorden
enligt
bibeln var
Eva och …

Miljöpartiet tog chansen att
träﬀa och tala med många
besökare på Estö Loppis i vår
as. Bengt Holwaster,
Elin Larsson och Per Alexand
ersson var där!

Alla ska med när
Nynäshamn ställer om
www.mp.se/nynashamn

Hotellägaren och entreprenören
Lotta Wahlstedt gillar högt tempo, att hitta på
nya äventyr och är förtjust i att vinna. Hon saknar
varken idéer eller driv och såg direkt potentialen
i Körunda, som hon förvandlat från en sliten
konferensanläggning till ett hotell där aktiviteter
och skön avkoppling avlöser varandra.
Precis som det ska vara enligt Lotta.

LOTTA PÅ
KÖRUNDA

TEXT INGMARIE WASS | FOTO CHARLOTTE FRIBERG
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LOTTA WAHLSTEDT

driver och
äger Körunda Hotell sedan 2007.

VALSPRÅK ”Långsamt är ingen fart.”
Ser sig som gängledare men är mer en
målgörare än en ledare tycker hon själv.

GILLAR att vara aktiv, har många hobbyn och älskar naturen. Rider dagligen.
FAMILJ Gift, två vuxna barn och två
barnbarn.

FAVORITKLÄDSEL Solglasögon

och keps

UTBILDNING Efter gymnasiet reseledarutbildning i Spanien – svängt mellan
studier och branschen.

H

on skrattar när jag säger ”Lotta på
Körunda” med referens till Astrid Lindgrens ”Lotta på Bråkmakargatan” men
säger att hon gillar Pippi mest. Lotta vill
både sätta upp mål och sätta bollarna,
tempot är högt. Som den tävlingsmänniska hon är har hon byggt upp konferenshotellet till en helt ny nivå.

att snabbare komma framåt, jag stämmer av där det behövs.
En av dem hon stämmer av med är Ann-Sofie som arbetar med
bokningar, marknad och administration. De har jobbat många år
ihop och säger att de är varandras motpoler som möts över siffror.
– Jag gillar att ha koll på siffrorna och börjar oftast dagen med
att dra ut rapporten för att se försäljningen. Räkna gillar jag och
för mig är marknadsföring och försäljning lika med matematik,
och jag älskar matte, säger Lotta.

Vägen till hotellet är väl skyltad, ända från
motorvägen. Sista biten går rakt igenom
några av golfbanans hål, förbi det gamla
säteriet och sedan ser man Körundas låga
solgula siluett. Hotellet ligger bara några
meter från golfbanans 27 hål. Vi är båda
lika sena när vi svänger in samtidigt på
gårdsplanen och Lotta hade redan ringt
receptionen och bett dem ta hand om mig.
Jag tänker att hon är en snäll och omtänksam person.

”Långsamt är
ingen fart”

Vi sätter oss i den stora loungen och strax
kommer Eva med nybakade bullar, smörgåsar och kaffe. Lotta säger att hon alltid är
hungrig och börjar med en macka. Jag tar en
bulle som är mycket god.

– Eva bakar men gör också mycket
annat. Så fungerar det här, alla har sina
avdelningar men har även kunskap om hur man driver ett hotell
och rycker in där det behövs.

– Jag är utvecklare mer än förvaltare, ”långsamt är ingen fart”,
brukar jag säga. Här är vi ett lag och jag är gängledaren som egentligen inte vill leda.

När Körunda först startade i mitten av åttiotalet var det ett renodlat
konferenshotell. Så gott som alla gäster kom från militären på
Musköbasen och Televerket i Nynäshamn. När Lotta klev in 2007
tog hon ansvar för driften. Med den vackra naturen inpå knuten
såg hon möjligheter att bredda erbjudandet till privata gäster, inte
minst för att Nynäshamns Golfklubb ligger alldeles intill.

Jodå, ändrar hon sig, hon vill ha full kontroll och se till att utvecklingen går framåt och att planerna går i lås.
– Men alla måste vara med. Det blir oftast spontana möten för
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”Man ska
unna sig
ibland,
bara sitta
ner och
njuta”

”Jag ville föra in
naturen och skapa en
välkomnande miljö så att
man känner – här vill jag
vara, där vill jag sitta”

100NYNASHAMN.SE

”Gästerna kan
alltid ägna sig åt
lowcore eller mer
hardcore”
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Välkommen in och
välj bland alla våra
tyger, färdigsydda
gardiner & solskydd.

– Adressen söder om stan är svår. Norr om stan får man
många gäster gratis tack vare närheten till Arlanda och Bromma.
Det här var en kittlande utmaning.
Det första hon tog itu med var rummen.

Vi erbjuder bl a också:
• Uppsättning gardinstänger/skenor
• Solskydd, t ex lamell- & rullgardiner
• Gardinsömnad efter dina önskemål
• Gratis konsultation och mätning
• Även lampor, prylar & presenter

– Då var det gröna heltäckningsmattor och virkade dukar,
enkelrum med 80-sängar och inga verandor. Det fungerade
kanske förr men ska man ha det bekvämt måste det finnas
breda sköna sängar och för att locka till sig privatgäster behövs
dubbelrum.

Din heminredningsbutik

En inredningsfirma togs in och samtliga rum gjordes nu om
till dubbelrum med två 105 cm breda sängar i varje. Rummen
delades upp i tre olika teman; rött för kärleken, grönt för
naturen och grått för sjö och hav.

Tygmans Textil & Inredning

– Den första våningen tog fyra månader, det var ohållbart. Jag
anlitade en ny firma och andra våningen blev klar på två veckor.

Återförsäljare av
symaskiner
från

JANOME

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

Individuell rådgivning
för just din huds behov

”Långsamt är ingen fart” som Lotta brukar säga. Men över lag
vilar det en lugn skandinavisk känsla på hotellet. Receptionen
ligger i en luftig loungedel med högt i tak och djupa fåtöljer.
Sömlöst intill ligger matsalen, där trästolarnas höga ryggar drar
ögonen åt sig. Många inredningsdetaljer påminner om naturen
som väntar på att upplevas alldeles inpå knuten.

20 års kunskap & erfarenhet!

”Finstassen för en
trerättersmiddag eller i
flip-flop för en fika”

Ivana Wagner
076-415 28 86
www.lyxforhuden.se
www.kmtbiocosmetics.se

• 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!

Heimdalsvägen 2 B
Nynäshamn

Lyx för huden by Ivana
lyx_for_huden_by_ivana

– Jag ville föra in naturen och skapa en välkomnande miljö så
man känner att ”här vill jag vara, där vill jag sitta”. Möblerna och
miljön är viktiga, det här är ett livsstilshotell. Man ska kunna
komma hit både uppklädd och ”nerklädd”. Finstassen för en
trerättersmiddag eller i flip-flop för en fika.
Lotta pratar om några av sina stora passioner – mat, vin och
inredning. En annan är hästar, hon rider varje dag.
– Den bästa tiden på dygnet här på Körunda är en lördagskväll med full matsal och gäster som vill ha tips om mat och
dryck. Då är det härligt att jobba tillsammans med Tessan och
Andreas som brinner för samma saker som jag. Tessan kallas
”tvåan” för att hon är så lik mig och Andreas har en passion för
att utveckla köket. Med dem kan jag bolla idéer och utveckling
vad det gäller mat och vin. Det är en livsstil att jobba så här,
ingenting är omöjligt.

Matbutiken mitt i centrum
Nybakat bröd varje dag!

Kanelbulle

5:-/st

Idag finns flera verandor att ta plats på och den som önskar kan
förgylla stunden med ett glas Bollinger, Körundas huschampagne.
”Man ska unna sig ibland, bara sitta ner och njuta” tycker Lotta,
och helst efter att man har varit fysiskt aktiv, kanske som avslutning efter en vandring runt sjön.

Med reservation för slutförsäljning.

– Vi har alltid haft mycket träning här. Vår allra första aktivitet var tjejboxning med Åsa Sandell, före detta proffsboxare. Nu är
det en trend att man kan bry sig om sig själv, såväl äta som dricka
och aktivera sig, fast för mig har det har alltid varit viktigt.

Vi har det mesta du behöver,
t ex salladsbar, grillat,
kött från Smak av Gotland
och alla goda tillbehör!

Körunda startade olika event med inriktning på träning. De
inledde ett samarbete med tidningen Topphälsa och olika
träningsprofiler.

Förbutik med postombud
Svenska Spel • Instabox

– Gästerna kan alltid ägna sig åt lowcore som boule, kubb,
pilkastning, pingis och fiske eller mer hardcore som padel, mountainbike, uteträning, löprundor eller ge sig ut på SUP-brädor.

Välkommen önskar
Niklas Tyni med personal!

ÖPPET ALLA DAGAR 8-21
19

100NYNASHAMN.SE

Det Lotta räknar upp är en del av allt som erbjuds. Här anordnas
även helger med yoga, dans – och golf såklart. Samtidigt vill allt
fler fira högtider här, framför allt bröllop.

– Under pandemin kom allt fler av de boende i kommunen till
oss, och oftare, vilket är väldigt roligt. Vi hade hotellet och restaurangen öppen utifrån de regler som gällde, men jag kunde inte
behålla alla i driften, det gick inte. Nu är vi på väg tillbaka igen, det
vände redan i mars.

– Vi har haft åtta bröllop i sommar, att det inte blivit fler är för
att jag värnar om att golfarna ska få sina helger. Samarbetet med
golfklubben är viktigt för oss.

Lotta tycker att det är kul och fascinerande att få insikt i andras
skapande och läser gärna om varumärkesprofiler som Steve Jobs,
Jean-Claude Biver och Gucci.

År 2012 sålde Körunda ett par tomter nere vid sjön Muskan för att
finansiera en relaxavdelning.

– Andra skulle nog beskriva mig som att jag är överallt hela
tiden, är väldigt engagerad i allt som sker här och samtidigt har
stenkoll. Men jag är också omhändertagande och vill hjälpa alla.

– De som köpte var två snickare och de vann senare också
anbudet att bygga den nya relaxen. Peter och Freddan byggde sig
varsitt hus på tomterna och är nu goda grannar. De hjälper oss
fortfarande med allt möjligt.

Ann-Sofie kommer förbi just som jag ska gå.

Lotta berättar om fler ”goa grannar”. Bengt som bor en bit bort
har stenkoll, till exempel när det gäller vilka som håller till i den
vedeldade bastun nere vid sjön.

– Vi fick precis en bokning på hundra gäster i november,
berättar hon.
Sådana nyheter gör genast de bägge på ett strålande humör.

– Det är så värdefullt, om någon står på bastutaket får vi veta
det eller om någon som inte bor här går till bastun.

– Jag vill verkligen uppmuntra alla att söka sig till den här
branschen. Den är en fantastiskt härlig, man vet aldrig hur dagen
blir och man kan jobba i hela världen. Det här är ett framtidsyrke
och en livsstil.

Nu har det varit lugnare tempo i ett par år, pandemin satte stopp
för stora delar av verksamheten då.

100NYNASHAMN.SE
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Power of Glamour
Gör er redo för en gnistrande höst
med oss och Caroline Svedbom.
I bu�k och online!

”Under pandemin
kom allt fler boende
i kommunen till oss,
och oftare, vilket är
väldigt roligt”

Centralgatan 6, Nynäshamn • Webshop: rakelochlea.se
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15 • 08-520 103 51 • Följ oss på

stöd småföretagarna - Köp

Lokalt laddade
presentkort
Gäller i
många butiker,
restauranger & caféer
i Nynäshamn. Köps i
förbutiken på Coop
i centrum.

Lördag 27 auGusti
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Se nynashamnscentrum.se för
butiksutbud och vad som mer är på gång.
Gilla oss på facebook & instagram
@Nynäshamns centrum, för det senaste.
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Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

Nya utsikter för Panorama Nynäshamn:

BYGGLOV BEVILJAT – IGEN!
Vi har fått ett nytt bygglov!
Lägenheterna i Panorama Nynäshamn såldes slut direkt,
men tyvärr blev vårt bygglov upphävt.
Vi har anpassat oss efter de nya förutsättningarna,
och nu fått ett nytt bygglov beviljat.
Vi kan redan nu avslöja att det kommer finnas fler
bostadsrätter, fler fantastiska vyer – och ser fram emot
att berätta mer inom kort.

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ FASTIGHETSBYRÅN I NYNÄSHAMN!

Krister Florin, fastighetsmäklare

Magnus Hällgren, fastighetsmäklare

Camilla Martinsson, säljkoordinator

Kim Törnblom, fastighetsmäklare

Jenny Wiklund, fastighetsmäklare

Doris, vår kontorshund och maskot

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

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

Vad är din bostad värd?
Idag och om 6 månader.
Ska du sälja eller bara intresserad av hur värdet på din bostad utvecklas just nu? Vi hjälper
dig med en värdering och svar på dina frågor om bostadsmarknaden. Med vår värdebevakare
kan du dessutom följa värdet på din bostad över tid, enkelt via sms eller e-post.
Hör av dig så hjälper vi dig.

Boka en
värdering
idag!

En vanlig dag på mäklarkontoret
Fastighetsbyrån
i Nynäshamn
Fastighetsbyrån
i orten
fastighetsbyran.com/nynashamn
xxx-xxx
xx xx / fastighetsbyran.com
08- 520 274 84

Veckan startar med ett
gäng tillträden.

Dags att annonsera ut nya bostäder...
...och sedan är det frukostmöte.

Alltid en kopp kaﬀe..

Därefter vidare till öppen
visning av ett fritidshus.

.

Berättat av Kim Törnblom.

...innan en privatvisning.

Dagen avslutas med kontraktskrivning!

KRÖNIKA

Kol och film
i Stora Vika

D

et sägs att kalkådern i våra trakter i stort spänner
ungefär från Ösmokorset och ner över Stora Vika,
upploppandes vid ön Karta och naturligtvis på
Oaxen. Så sakteliga avtar kalkryggen någonstans
kring Trosa. Vid den geologiska undersökningen
som genomfördes under sommaren 1871 gjordes en hel del fynd,
bland annat av mineralen kondrodit. Likaledes uti kornig kalksten
vid Nibble i Ösmo socken, små gula eller gulröda korn i tämligen
omfattande mängd.
Nuvarande samhället Stora Vika såg dagens ljus 1946 och det
skedde på initiativ av Skånska Cement AB som anlade fabrik och
startade kalkbrytning på platsen. Sedan var det,
kan man säga, full fart fram till ungefär 1981 då
verksamheten lades ner.
Redan under avvecklingsfasen så etablerades
företaget Nycol på området och startade sin
försöksdrift med tillverkning av så kallat kolslurry.
Den pågick fram till 1990 då verksamheten flyttade
till Köping i Västmanland.
Runt sommaren 1988 kom undertecknad till
Stora Vika för att ingå i gänget som skulle sanera
kalkbrott och fabrik från kol.
Inte direkt något jättelätt jobb måste sägas.
Kalkbrottets norra del var fyllt av
kol och vi tog dit bulldozers för att
kunna samla ihop allt och byggde
vattenreningsverk för att rena
vattnet.
Nere i fabriken fanns det
jättelika dorrar fyllda
med kol som vi med
hjälp av grävmaskiner
och sugbilar samlade
ihop och som sedan
lastades på bil för vidare
transport mot Köping.
Ungefär trettiotusen
kubikmeter fick vi ihop och
arbetet fortgick under två till
tre år.
Tusenkonstnären och
livsnjutaren Niklas
Liljehammar delar med sig
av sina betraktelser som
krönikör i 100% Nynäshamn.

100NYNASHAMN.SE
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Man var väl inte direkt glad när man fick sätta sig i
bastun varje kväll för att försöka svettas ut det sista av
koldammet efter otaliga duschar och jag håller ännu
idag detta arbete som en av de större utmaningar jag
haft i arbetslivet.
Det var tufft på riktigt.
Dock fick vi då och då göra små trevliga avbrott,
eftersom det ofta förekom filminspelningar på platsen
och filmteamet behövde lite assistans här och där.
Först var det en scen i en Hamiltonfilm, där han skulle
dingla omkring i en travers som jag fick dra hit och
dit i en evighet innan regissören fick rätt ljus och allt
det där.
Sedan minns jag en scen ur en Beckfilm, där jag fick
köra containers och bogsera bussar härs och tvärs.
Väldigt långtråkigt och i filmen varar den scenen i
kanske två sekunder…
Vi monterade riktigt kraftiga pumpar i botten på
kalkbrottet och där på botten fick jag köra ner en
enorm kalksten som sedan Sven Wollter stod och
glodde på en stund i filmen Alfred.
Varje vår under flera års tid satte vi sedan ut
pumparna på nytt och brottet stod därefter tomt
på vatten under en lång period. Där finns det nu en
ordentlig insjö igen.
Senare körde vi sorgsna upp resterna från det
nedbrunna Nynäs Hotell till kalkbrottet och vi stod
där, jag och min farbror Sören, med hängläpp när vi
eldade upp det som fanns kvar av den fina byggnaden.
Sörens historier från Stora Vikas storhetstid – då han
jobbade som busschaufför i området – var otaliga och
han utgick ofta i sina berättelser från biografen där
det tydligen gick livat till när det begav sig.
När jag nu vandrar längs fjärilsstigen en ljuvlig sommarmorgon och betraktar den vackra omgivningen så
kommer såklart alla dessa minnen tillbaka.
Nåja, allt har sin tid och jag håller tummar och tår att
Stora Vika och dess kalkbrott har framtiden för sig.

VI SATSAR PÅ
HELA KOMMUNEN

Solna

Några av våra kandidater till kommunfullmäktige i Nynäshamn
är fr v Solveig Sigridsdotter Thörnblom, Theresia Bergendahl,
Peter Wennerberg, Maria Gard Günster, Eva Wennerberg.

Stockholm

Det här är ett urval av frågor Centerpartiet vill verka för lokalt:
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FOTO NYNÄSHAMNS BILDARKIV

Valurnan var på plats i Viaskolans gymnastiksal när Nynäshamn gick till val 1958. Då handlade
det om ett nyval till riksdagens andra kammare. Systemet med dubbla kammare upphörde 1971.

I KVALET
inför VALET
I

fjol firade den svenska demokratin
med allmän och lika rösträtt i fria
val 100-årsjubileum. Det är med
andra ord bara ett fåtal generationer
bakåt i historien som kunnat påverka i
vilken riktning de politiska besluten ska
fattas, och ännu idag är det många i vår
omvärld som saknar den möjligheten.
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Inte minst därför är det viktigt att bidra till
demokratin med din röst i valet 2022!
I Nynäshamn har tio politiska partier varit
representerade i kommunfullmäktige
under den senaste mandatperioden.
100% Nynäshamn har ställt frågan till
samtliga dessa om vilka fem lokala frågor
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Söndagen den 11 september
avgörs hur Sverige ska styras de
kommande fyra åren. Alla röstberättigade ska vid det här laget ha
fått sitt röstkort utskickat i brevlådan från Valmyndigheten och
förtidsröstningen är redan i gång
på flera platser i kommunen. Tre
val ska göras – till riksdag, regionoch kommunfullmäktige.

som är prioriterade för respektive parti
under den kommande mandatperioden,
2022 till 2026. Dessutom har vi bett dem
att kortfattat beskriva sin framtidsvision
för kommunen i ett lite längre perspektiv.
Hur ser våra politikers Nynäshamn ut
2030 om de får bestämma? Svaren får du
på följande sidor.

I KVALET
inför VALET

Antonella Pirrone

Maria Gard Günster

KRISTDEMOKRATERNAS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

CENTERPARTIETS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

1. En trygg, lugn skolmiljö med mindre
småbarnsgrupper i förskolan och
mindre klasser i skolan.

1. Ny väg över Himmerfjärden till Trosa/
Vagnhärad.
2. Bredda Segersängsvägen, gång- och
cykelväg i området, en ny väg runt
samhället i Segersäng.
3. Nya gång- och cykelbanor vid väg 225,
Grödby-Sunnerby och vid Nynäshamns ridskola.
4. Ett allaktivitetshus för kultur och
fritidssysslor, där alla som vill är
välkomna.
5. Det ska vara gratis för barn och
ungdomar i Nynäshamns kommun att
lära sig simma.
VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

Ny väg över Himmerfjärden. Förhoppningsvis i Region Stockholms planer för
2034-2044.
Vägarna till barns och ungdomars aktiviteter ska vara säkra.
Alla i kommunen ska känna sig delaktiga
och ha en chans att göra sin röst hörd för
att kunna påverka de beslut som tas vid
större framtida förändringar.
Arbetslösheten är låg tack vare att nya
företag har etablerat sig i kommunen.
Vi upprätthålla denna utveckling, med
fler företag som etablerar sig, så att fler
boende i kommunen kan fortsätta bo och
arbeta här.
Fler boende kommer i framtiden att ha
kommunalt vatten och avlopp, vilket är
bra för miljön.

2. Stärka familjerna genom ökade stödinsatser. Vi vill verka för ytterligare en
familjecentral.
3. Fortsätta utveckla äldreomsorgen med
fokus på behov, gemenskap, anhörigstöd. Prioritera demenskunskap.
4. I samverkan med regionen vill vi verka
för en vårdcentral/närakut öppen
kvällar och helger.
5. Aktivt påverkansarbete för trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 225, även med
gång- och cykelvägar.
VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

Under åren har dialogen mellan politiken,
näringslivet, civilsamhället och medborgarna utvecklats konstruktivt. Resultatet
är ett större samförstånd och samarbete
mellan parterna för kommunens bästa.
Vi har uppnått en kraftig minskning
av antal barn och ungdomar med
psykisk ohälsa och de flesta elever som
avslutar grundskola och gymnasium har
godkända betyg. Näringslivet blomstrar
och ett flertal större företag har etablerat
sig i kommunen och bidragit till ökade
arbetstillfällen lokalt. Invånarna i behov
av särskilt stöd, som äldre och personer
med olika funktionsvariationer, har
snabbt tillgång till den service eller det
boendet de har rätt till.
Den goda effekten av mer kristdemokratiskt inflytande har bidragit till att Nynäshamns kommun är det självklara valet för
att bo, verka och leva i.

Det ska inte spela någon roll var i
kommunen du bor. Du ska känna dig
nöjd med utbudet av samhällsservice och
möjlighet till aktiviteter. Vi vill att du nu
och i framtiden ska må gott och vistas i en
stimulerande miljö.

Mikael Persson
LIBERALERNAS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

1. En riktig skolbok i varje ämne. Robusta
läromedel är viktigt för alla, och främst
för elever som har det extra svårt i
skolan.
2. Reformera Nynäshamns gymnasium.
Gymnasiet ska bli en modernare skola
med en tydligare inriktning som kan
attrahera fler elever.
3. Förbättra företagsklimatet. Vi vill se
bättre service, en mer positiv attityd
och mer byggklar verksamhetsmark.
4. Skapa ett innovationscenter. Vi vill
tillsammans med näringslivet skapa
en plats där nya företag och affärsmöjligheter utvecklas.
5. Bygg fler äldreboenden. Vi vill se nya,
moderna äldreboenden, varav ett i
Sorunda. Vi vill också utveckla trygghetsboenden.
VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

Vi vill skapa Möjligheternas Nynäshamn,
präglat av kunskap, frihet och företagsamhet. Därför sätter vi skolan först, gör
det lätt att driva företag och värnar om
liberala värden som öppenhet, jämställdhet och din rätt att vara den du innerst
inne vill.
Vi står för ett positivt ledarskap där vi
tror på samarbete och på kraften hos kommunens medarbetare. Nynäshamn är på
väg att bli ostkustens främsta sjöfartskommun och vi har allt att vinna på att
omfamna de möjligheter som det ger.
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I KVALET
inför VALET

Marcus Svinhufvud
MODERATERNAS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

1. Fortsätta öka kvaliteten och likvärdigheten i skolan.

Britt-Marie Jacobsson

Emma Solander

2. Fortsätta arbetet med att underhålla
och utveckla våra fastigheter.

MILJÖPARTIETS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

3. Inrätta ett Näringslivscentrum för
företag, utbildning och kommunkontakter.

1. Vi vill leva i en kommun som ligger i
framkant med miljö och klimatarbetet.

4. Arbeta för att på sikt flytta färjetrafiken
norrut, och utveckla hamnområdet.

2. Vi vill återskapa Östersjön till ett hav
med livskraftig skärgård och fungerande ekosystem.

5. Fortsätta utveckla aktivitetszoner med
fritidsaktiviteter för alla åldrar.

2. Hamnen är en oas för invånarna och ett
vackert inslag i stadsbilden. Bygg inga
bostäder i hamnen.

3. Vi vill se bättre kollektivtrafik samt
utbyggda infartsparkeringar samt gångoch cykelvägar.

VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

3. Översyn av färdtjänsten och byte av
huvudmannaskap för ansvarig personal
inom administrationen.

4. Vi vill se bättre arbetsklimat inom
skolan och omsorgen, vilket i sin tur ger
en bättre service.
5. Vi vill möjliggöra så att fler vuxna förebilder finns i ungdomarnas fritidsaktiviteter.
VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

Vi måste agera som morot och skapa
förutsättningar för att erbjuda invånarna
smartare sätt att hushålla med samhällets
pengar och resurser. Det finns ett behov av
varierade boendealternativ för unga och
äldre som också minskar segregationen.
Vi ser gärna etablering av fler kommunala skolor på landsbygden samt andra
mobila tjänster inom vård och omsorg,
med bibliotek och fritidsaktiviteter i små
byar och samhällen. Skolan ska ha direkt
anknytning till vuxenutbildningar samt
näringsliv, som i sin tur kan locka unga
att vilja bosätta sig i denna underbara
livsmiljö som vi har i Nynäshamn. Det är
viktigt med fysisk rörelse och känslan av
gemenskap. Det kan bidra till färre brott,
förbättrad psykisk hälsa och välmående.
Likaså är kommunens anställdas välmående och arbetsmiljö viktig.
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Nynäshamns kommun är en plats för
hoppfullhet och framtidstro.
Vi Moderater tycker att Nynäshamn är
en av de bästa kommunerna i Sverige att
bo, verka och leva i. Vår kommun har
en enorm potential och vi arbetar för
att dra nytta av vår unika kombination
av skärgård, landsbygd och småstadens
charm. Närheten till Stockholm gör att
all service och kulturutbud finns nära
samtidigt som vi vill vidareutveckla möjligheterna till idrottsutövning, kultur- och
naturupplevelser.
Vi vill flytta färjetrafiken till Norvik, för att
frigöra plats för ett mer levande hamnområde med parker, caféer, promenadstråk
och bostäder.
En grund till framgång är att fortsätta satsa
på det som är förutsättningar för tillväxt
och framtida skatteintäkter – trygghet,
utbildning, näringsliv och attraktivt
bostadsbyggande.
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PENSIONÄRSPARTIETS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

1. Fler boenden för äldre och funktionsnedsatta måste byggas med hänsyn till
behov.

4. Fria bussresor inom kommunen för
äldre och funktionshindrade. Bättre
turtäthet bidrar till renare miljö.
5. Personalen i hemtjänsten ska vara
utbildad och prata bra svenska, så att de
vårdbehövande förstår.
VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

Nynäshamn är en plats där invånarna kan
leva, få bra vård med akut sjukvård dygnet
runt. Alla kommundelar har sitt eget
äldreboende med egna kök. Inga höghus
och inga tätbebyggda bostadskvarter. I
kommunen finns fler mötesplatser nära
havet. Industriområden kan växa upp
längs väg 73 och utanför samhällen, byar
och bebyggelse. Fler grönområden och en
utökad friskvård anpassad för individen.
Klimatet har blivit friskare och naturen
renare. Såväl färdtjänst som allmänna
färdmedel ska finnas tillgängliga runt
om i kommunen. Alla har möjlighet att
besöka naturreservaten och att ta sig till
sim- och idrottshallar, kyrkor och nöjeslokaler. Arbetsplatser nås med utökade
kommunala färdmedel. Skolor i närheten
av barnens hem. En trygg uppväxtmiljö
och ett säkert samhälle utan våld och
kriminalitet.

Patrik Isestad
SOCIALDEMOKRATERNAS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

FÖRETAGARTRÄFFAR I HÖST

1. Mer kunskap och mindre klasser. Öka
resurserna i grundskolan så att man kan
anställa fler lärare.
2. Öppna nya förskolor och skolor i Ösmo,
Sorunda och Nynäshamn.

Med träffarna vill vi ge dig nya kunskaper,
insikter, kontakter och bättre och fler affärer.
Alla företagare och anställda är välkomna och
deltagandet är gratis.

3. Bra och trygg hemtjänst. Mer tid hos de
äldre och bekant personal som behärskar svenska språket.
4. Starta pilotprojekt med region Stockholm där mobila sjukvårdsteam i
Nynäshamn ger vård till äldre.

30/8

Tematräff: Boosta ditt företag
Så maximerar du samhällsnytta och lönsamhet.
(Webbinarium)

5. Bostadsgaranti för unga 19–27 år.

13/9

VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

Frukostklubben pop-up
Dagens värd ReShape Studio i Kalvö
industriområde

Framtidens Nynäshamn ska byggas på
långsiktiga och hållbara grunder, socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Den generella
välfärdsmodellen är att människor, oavsett
bakgrund, får möjlighet till utbildning och
omsorg efter behov. Det stärker också individen för framtiden. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Nynäshamns
kommun har alla förutsättningar och en
stor potential, men vi har även utmaningar
som måste hanteras. Medborgaren i vår
kommun äger den kommunala organisationen och vi Socialdemokrater söker nu
väljarnas stöd att leda och utforma välfärden. Det ska bli möjligt att förena familjeliv och arbete samt värna individens frihet
och oberoende. Allt hänger ihop. Välfärd
ger trygghet.

28/9

Tematräff: Upphandling
Grundläggande seminarium om offentlig
upphandling

1/10

Näringslivets Galafest

12/10

Tematräff: Finansiering
Är du rätt rustad för ett förändrat ekonomiskt
läge i ditt företag?

11/11

Branschträff för byggaktörer
Var med och bygg Nynäshamn!

15/11

Frukostklubben pop-up
Dagens värd Thomas Concrete Group
Stockholms Bulkhamn, Stora Vika

Information och anmälan på

Med reservation för ändringar.

nynashamn.se/företagarträffar
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I KVALET
inför VALET

Tony Björklund
SVERIGEDEMOKRATERNAS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

Lena Dafgård

1. Försiktig bebyggelse med bibehållen
småstadskänsla samt satsning på
biltrafiken.

SORUNDANET
NYNÄSHAMNS KOMMUNPARTIS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

2. Trygghet på gator och torg med ökad
ordningsvakt/väktarnärvaro och
bättre belysning.

1. En folkomröstning om att skapa nya
kommuner genomförs 2024 i samband
med EU-valet.

3. Språkkrav i äldreomsorgen.

2. En ny decentraliserad organisation med
färre politiker och chefer samt tydliga
processer och roller.

5. Ökad trygghet i skolan med trygghetsvärdar, ökad personaltäthet och mer
resurser till skolan.

3. Resurserna fördelas likvärdigt i hela vår
kommun.
4. Förskola, skola och omsorg prioriteras och att valfrihet behålls med
kommunal hemtjänst.
5. Vår kommuns verksamheter bedrivs i
första hand i egna lokaler med miljöklassning silver eller guld.
VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

Vår vision är att hela vår kommun är
platsen där alla vill växa upp, leva och bli
gamla. Vår kommun erbjuder utmärkt
kommunal service och attraktiva boendemiljöer. Närhet till skola och omsorg
med hög kvalitet och goda kommunikationer till hela Stockholmsregionen gör
att fler väljer att flytta till och bo kvar i vår
kommun!

4. Stopp för fortsatt utrikes migration
till Nynäshamn.

VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

Borta bra men hemma bäst. Det gamla
ordspråket stämmer fortfarande. Det ska
vara skönt, lugnt och tryggt hemma. Så
vill vi i Sverigedemokraterna Nynäshamn fortsätta ha det här i Nynäshamn.
Tänk bara på all underbar natur vi har
– hav, skärgård, skogar, ängar och sjöar.
Nynäshamn ska ha kvar den unika naturkontakten och Nynäshamnsandan och
ändå ha tillgång till storstadens möjligheter. Det finns plats för fler i Nynäshamn
men det är samtidigt viktigt att tillväxten
sker försiktigt och att vi inte äventyrar
livskvalitén. Vi i Sverigedemokraterna
har höga ambitioner här i kommunen
och kommer att arbeta hårt för att lyfta
kommunen in i framtiden.

Vår kommun leds och styrs effektivt med
färre kommunalråd, färre chefer och med
tydliga processer och roller. Resurser har
frigjorts till förmån för mindre barngrupper, skola, omsorg och övrig kärnverksamhet. Säkra gång- och cykelvägar förbinder
Sunnerby-Spångbro med Ösmo och
Grödby. En ny simhall finns i Ösmo och
gymnasiet har flyttats till Ösmo. Buller,
avgaser och tung trafik från hamnverksamheten har minskat. Utvecklingen av
hamnområdet med bostäder har påbörjats.
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Tette Merio
VÄNSTERPARTIETS
PRIORITERADE LOKALA FRÅGOR

1. Stora satsningar på förskola/skola
med fler lärare, speciallärare och övrig
personal.
2. Satsningar på vård och omsorg av äldre
och funktionsvarierade, fler personal,
bättre arbetsvillkor.
3. Fler fritidsledare och fler fritidsgårdar
med mer generösa öppettider.
4. Klimatfrågan och hållbarhets- och
kretsloppstänkande ska genomsyra all
samhällsplanering.
5. Påtryckningsarbete gällande jourläkare kväll/helg, gynmottagning, BUP
och tätare kollektivtrafik.
VÅR FRAMTIDSVISION
FÖR KOMMUNEN

Kommunen är ett föredöme vad gäller
klimatomställning, jämställdhet och
en attraktiv arbetsgivare som minskar
klyftorna mellan människor. 30-timmars
arbetsvecka råder i kommunala verksamheter. Förskola/skola har färre antal barn/
elever per grupp/klass, och fler personal.
Alla invånare får utvecklas till fria individer med god tillgång till ett rikt kulturoch fritidsliv. Hyresrätter som vanligt
folk har råd att bo i och kommunen har
medvetet arbetat för ökad integration.
Tillsammans har vi skapat en tillvaro
präglad av solidaritet, gemenskap och
ömsesidig respekt.
Genom rättvist fördelad skattepolitik,
minskade politikerarvoden och sänkta
konsultkostnader täcker vi inte bara de
behov som finns, utan arbetar kontinuerligt för ökad jämlikhet, jämställdhet och
mot segregation och diskriminering.
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LEDIGA LOKALER
Nynäshamns modernaste handelsplats
öppnar hösten 2023

Vi planerar att öppna lokalerna för Willys m fl hösten 2023.
Lokalerna på Nynäsvägen 44-46 i Nynäshamn (f d ICA Kvantum) kommer att genomgå en fullständig
renovering för att skapa en modern handelsfastighet. Den innehåller dessutom 120 p-platser med ett
stort antal el-stolpar för laddning. Vi skapar också en miljömässigt helt modern fastighet.

Nu söker vi ytterligare hyresgäster i delbara lokaler.
I markplan bredvid Willys kan vi erbjuda cirka 770 kvm som är mycket lämpliga för verksamheter
inom till exempel vård, apotek, tandläkare, handel m m.
I souterrängplan finns cirka 610 kvm (tidigare gymnasieskola för kockutbildning med komplett kök).
Dessa lokaler ser vi som perfekta för utbildningsverksamhet, produktionskök eller liknande.

För mer information, kontakta Marcus Ullberg
marcus.ullberg@upholding.se, 070-270 06 76

upholding.se

Skördemarknad
med lokala smaker
i Ösmo
Sensommar betyder att det är dags att ta hand om allt det
som odlats och växt sig moget i jord, skog och marker under
säsongen. Det har våra lokala smakproducenter tagit fasta på
och gått samman för att arrangera en riktig skördemarknad i
Ösmo centrum lördagen den 10 september.
TEXT NICLAS AXELSON

När lantbrukaren Birgitta Carlsson fick
höra talas om idén att arrangera en
skördemarknad med de lokala aktörer
som finns i kommunen tog hon saken
i egna händer. Som aktiv i Lantbrukarnas Riksförbund, både lokalt och i
regionstyrelsen för LRF Mälardalen,
fanns redan ett stort kontaktnät på
plats och hon började dra i trådarna
för att sälja in idén.
– Jag har tidigare också drivit
dansskola i Nynäshamn så adressboken är välfylld. Någon sa ”ringer
vi till Birgitta så blir det gjort”,
skrattar hon.
Så blev det också. Lördagen den 10
september mellan klockan 10.00
och 14.00 samlas ett 25-tal lokala
och regionala gårdar med egen
produktion av livsmedel på torget
i Ösmo centrum. Skördemarknaden arrangeras av LRF:s lokalavdelning för Ösmo-Sorunda i samarbete
med föreningarna PRO, Lions och
Villaägarna i Ösmo.
– Ett sådant här arrangemang klarar
man inte att genomföra på egen hand,
det krävs att många krafter samarbetar och att man samverkar över
gränserna, fortsätter Birgitta.
Företagen som medverkar kommer
från södra Södertörn och flertalet
finns i vår egen kommun. I utbudet

kommer det bland annat att finnas köttprodukter från vilt, lamm, get och nöt,
korvar, potatis, ostar, bröd, ägg, saft, sylt,
marmelader – och mer…
– Ett nystartat företag med grönsaksodling i Sorunda kommer också att finnas
på plats och presentera sin verksamhet –
det är kul att få med dem i ett tidigt skede,
säger Brigitta.
– Lions ska sälja grillad korv från
Sorunda Korvfabrik och det kommer
säkert att bjudas på ett och annat
smakprov från flera av aktörerna.
Dessutom underhåller Lasse ”Häggis”
med musik under dagen.
Intresset för närproducerat växer sig allt
starkare och det finns en stor efterfrågan
på lokala produkter menar Birgitta, som
själv är en av de medverkande producenterna och nyligen startat en gårdsbutik på
Kängsta naturbruk hemma i Ekeby. Hon
och hennes samarbetspartners hoppas och
tror att skördemarknaden ska bli välbesökt. Om den blir lyckad är tanken också
att den ska återkomma. Målet är åtminstone två marknader med liknande koncept
per år, kanske även på andra platser som
till exempel i Sorunda.
– Det blir ett bra tillfälle för de lokala
livsmedelsföretagen att visa upp sig och
marknadsföra sina produkter. Det här är
ett av flera sätt för att nå ut till befolkningen och visa upp vårt utbud.

Här möts tre av de fyra arrangörerna på det
lilla torget vid simhallen i Ösmo centrum
för att planera årets skördemarknad,
fr v Dennis Skoogh från PRO Ösmo, Birgitta
Carlsson från LRF Sorunda-Ösmo och Pelle
Johannisson från Ösmo Villaägareförening.
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Konst & Hantverk

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

Hösten 2022
i Godsmagasinet

Mellan Nynäshamns station och Färjeterminalen

HÖSTSALONG

Begravning med ceremoni, prisexempel:

Vernissage lördag 3/9 kl 10.30-16
Öppet 3-4/9, 9-11/9, 16-18/9

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

Välkommen önskar

HÖSTMARKNAD

Vernissage lördag 24/9 kl 10.30-16.
Öppet 24-25/9, 30/9-2/10, 7-9/10,
14-16/10, 21-23/10

ÖPPET HANTVERK

Vernissage lördag 29/10 kl 10.30-16
Öppet 29/10-6/11

Föreningen
Konst & Hantverk
i Nynäshamn

Begravningsbyrån
Vita Liljan

Summa med vitlaserad el. antikbrun kista... 13 990 kr
Jordbegravning............................................ 15 590 kr
Annan kista, ex. Hovdala, Vila i frid.............. 15 790 kr

info@fkohnynas.se
www.fkohnynas.se

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

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!

Stadshusplatsen 6
Nynäshamn
Tel 08-520 214 00
Västerhaninge 08-500 213 33
Tyresö 08-798 98 00

www.vitaliljan.se

Vill du jobba
hos oss?

Vi söker en kvalifi
cerad
fastighetsekonom
.
Är det du? Välkom
men
med din ansökan
!

Trädg

I växthuse
du njuta a
Fredsgatan 13 i Nynäshamn | info@brfekonomen.se | 08-588 85 740 | www.brfekonomen.se buﬀé samt
bakverk so

Välkommen till ett utﬂyktsmål för hela familjen

Höstplan(t)era!
Stort utbud för såväl inne som ute

Vi har mycket att välja bland för ditt hem och din trädgård.
Även inredning, presenter med mera.
...och du vet väl att hösten är bästa tid för plantering!
:
Lör 10/9 och sön 11/9

TRÄDGÅRDS-

LOPPIS

Kom & fynda!
Växter, inredning m m

Njut en stund i vårt

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

Under loppisdagarna 10-11/9 erbjuder vi

trädgårdstårta & kaﬀe för 65 kr.

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
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…och familjen Carlsson har
startat butik hemma på gården
I slutet av juli öppnade Birgitta och
Henrik Carlsson en ny gårdsbutik
hemma på lantbruket i Ekeby. I den
nybyggda boden på gårdsplanen
erbjuds närproducerade produkter
av olika slag, mestadels ätbara
men även i form av bruksföremål och dekorationer. Intresset
har varit stort från start, med
kunder från både närområdet
och mer långväga besökare.
TEXT & FOTO NICLAS AXELSON

O

m man åker längs gamla 73:an
och svänger av mot Ekeby,
intill den gamla macken och
tidigare värdshuset vid Jursta,
är det sedan bara att följa den lilla grusvägen ett stycke till. Skyltar visar fram
till den nya gårdsbutiken som öppnade
den 29 juli.
– På premiären var det fullt drag med
flera hundra besökare som kom hit, det var
en jättetrevlig och fin sommarkväll med
fantastiskt väder, berättar en nöjd och glad
Birgitta.
Här på gården Kängsta i Ekeby bor och
verkar familjen Carlsson, det vill säga
Birgitta, Henrik och de tre barnen. Paret
driver Kängsta naturbruk som bland
annat säljer spannmål och hästfoder och
dessutom erbjuder tjänster inom mark och
anläggning. Äldste sonen Emil är utbildad
maskinförare.
Henrik är den sjätte generationen som
brukar gården, totalt runt 200 hektar skog
och mark. I den lantliga miljön går betesdjuren på fältet intill byggnaderna och
håller landskapet öppet.
– Vi har sedan tidigare sålt köttlådor
från egna djur och fått många frågor från
kunderna om att även kunna köpa fler
lokala produkter. Vi kan förstås inte göra
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allt själva, men så föddes idén om en butik
på gården. Den ska vara som en liten
saluhall, där man kan köpa lokalproducerade produkter från olika gårdar och
tillverkare i närområdet, berättar Birgitta.

behövs till en middag och lite till. Så småningom hoppas jag också att vi kan erbjuda
nybakat bröd. Det vore kul om vi kan serva
byn och omgivningarna med färskt bröd
bakat på närodlat mjöl till frukost!

Medan vi sitter i solskenet utanför den
rödmålade boden och pratar kör efterhand
flera bilar in och parkerar på gårdsplanen.
Ett par av kunderna kommer från närliggande Landfjärden, några andra har hittat
hit från grannkommunen Södertälje.

I sortimentet finns redan nu frysar fyllda
av kött och korvar, lådor med grönsaker
och potatis, hyllor med ägg, honung och
andra tillbehör. Vakteläggen kommer från
den egna gården. Äppelmusten från en
grannfastighet där Henriks syster och man
driver musteri. Men det går även att köpa
stearinljus, blombuketter, växter, lammskinn… Allt från närliggande producenter i
kommunen, på Södertörn och i Roslagen.

”Vi har redan fått
flera frågor om
lamm- och älgkött
till hösten”
Birgitta hjälper till, språkar och tar betalt,
men man kan också handla på egen hand
i händelse av att butiken är obemannad
under öppettiderna. Miniräknare och
swishnummer finns för självbetjäning.
Torsdagar till söndagar mellan klockan
10.00 och 20.00 är dörren öppen för besök,
året runt.
– Tanken är att boden ska fungera som en
liten saluhall där det ska gå att hitta allt som

34

Hittills är sexton producenter representerade i utbudet: Fru Jennys hantverk
och skafferi, Kängsta musteri, Djursnäs
viltbod, Nynäs gård, Vitsjökrokens gård,
Nynäshamns ljusstöperi, Kängsta naturbruk, Anette Arvidsson, Oxnö bryggeri och
ciderhus, Gårdsmejeriet Sanda, Nedersta
gård, Sanda hönseri, Söderby botaniska,
Tyrveds bigårdar, Lilium Tungelsta och
Enöga killing.
– Vi testar oss fram och utvecklar sortimentet efter hand och säsong. Vi har redan
fått flera frågor om lamm- och älgkött till
hösten. Det ska vi väl försöka ordna, säger
Birgitta positivt med ett skratt.

Möjligheternas Nynäshamn
Nynäshamn ska vara en riktig hamnstad präglad av kunskap, frihet och
företagsamhet. Därför sätter vi skolan först – med ordning och arbetsro, en egen
skolbok i varje ämne och ett gymnasium vi kan vara stolta över.
Vi gör det lätt att driva företag – med en positiv attityd till företagande, ett helt
nytt innovationscenter och gott om plats för växande företag, både i stan och på
landsbygden.
Vi värnar om liberala värden som frihet, jämställdhet, öppenhet och rätten att vara
den du innerst inne vill. Vi står för ett positivt ledarskap där vi tror på samarbete
och på kraften hos kommunens medarbetare.
Med din röst kan vi tillsammans fortsätta skapa Möjligheternas Nynäshamn!

Mikael Persson
kommunalråd

SKAPARE

TREND-

VÄXANDE

Markus hade fortfarande kvar sin anställning på ett företag för
växtinredningar, men det dröjde inte länge tills de insåg att båda
två behövdes i butiken.
– Vi jobbade dag och natt och dessutom med två små barn…
Att vi orkade! pustar Izabella och skrattar.
Mycket har hunnit hända under företagets relativt korta historia.
Förra året utsågs paret till ”årets unga företagare” i kommunen.
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– Av en händelse blev vi erbjudna en butikslokal på Malmtorget, och direkt efter hemkomsten från Thailand öppnade vi där.
Jag sade upp mig från mitt dåvarande jobb för att sköta butiken,
säger Izabella.

Guld-

sin

Hobbyn växte snabbt till en affärsrörelse och i början av 2019
startade paret företaget Grönväxtriket med egen hemsida för
webbförsäljning. Intresset för deras gröna växter visade sig vara
stort och hemmet blev snart alltför trångt för verksamheten.

m
a
ag

– Det gick över förväntan och vi hade tjänat ihop till resan på
bara några veckor, berättar Markus.

Årets lokala

r

et började som en hobby hemma i lägenheten runt
2018, där Markus och Izabella Wikström odlade
sticklingar i liten skala. I stället för att kasta bort
överskottet som uppstod började de lägga ut
växterna till försäljning på nätet och insåg snart att
hobbyn kunde bli ett bra extraknäck vid sidan av de
ordinarie jobben. Målet blev att sidoinkomsten skulle finansiera
en Thailandsresa som familjen planerade att göra året därpå.

ka

Här presenterar vi en av våra möjliggörare – en riktig guldpartner!

tac

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.

n
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”VI GILLAR ATT NI,
PRECIS SOM VI, ÄR
LOKALPATRIOTER”

I april 2021 flyttade butiken till större lokaler på Fredsgatan i Nynäshamns centrum. Här är de nu tre anställda plus extrapersonal som
sköter ruljangsen. Den egna odlingen finns numera i en industrilokal
på Hammarhagen, där de driver upp runt 5 000 rotade sticklingar per år.
– Idag står de egenodlade växterna för cirka en tiondel av
omsättningen. Resten av sortimentet hittar vi bland annat på våra
inköpsresor till Danmark, Holland, Tyskland och Belgien. Många tror
nog att vi bara säljer exklusiva och dyra växter, men faktum är att den
allra största delen ligger på en prisnivå mellan hundra och tvåhundra
kronor. Sedan finns det förstås några dyrgripar också, säger Izabella.
Under högsäsong finns över 500 olika växtsorter att välja bland.
Knappt hälften säljs i den fysiska butiken och resterande via
webbhandeln. Kunderna finns runt om i hela Skandinavien och är i
varierade åldrar. Med sitt unika sortiment i kombination med 16 000
följare i sociala medier har Grönväxtriket blivit något av trendsättare
och en turistmagnet till staden. En karta med nålar i butiken visar
spridningen av kunder.
– Många kommer till Nynäshamn bara för att besöka oss på plats,
säger Markus.
Grönväxtriket syns också regelbundet med sina annonser i 100%
Nynäshamn, ofta med ett lockande kupongerbjudande som kan göra
marknadsföringen mätbar. De är nöjda med resultatet.
– Det gör vi för att nå ut till lokalbefolkningen. Tidningen är bra på
att lyfta fram allt det positiva här i Nynäshamn, säger Izabella.
– Vi gillar att ni, precis som vi, är lokalpatrioter, tillägger Markus.
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Stugor • Bodar • Garage

Bästa pris-garanti

JÄMFÖR ALLTID
MED OSS!

Stort urval - t. ex. populära Sorundastugan

HÖSTKAMPANJ med 25-30% rabatt
Gäller året ut. Stugor med kampanjpris ska levereras under 2022.
För aktuella priser, besök vår hemsida www.trastugor.com
Exempel: SORUNDA-30, 30 m2

Exempel: PETER-15-2, 15 m2

Personlig service,
snabba leveranser
och ett stort utbud av
kvalitetsprodukter från
kända varumärken till
konkurrenskraftiga priser.
Webshop: sveayrkes.se
Butik: Teknikervägen 17,
mån-tors 8-17 & fre 8-16

Sorundavägen 300, Sorunda • order@trahuset-sorunda.se
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för enskilt avlopp
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IGNIS

Läs mer på www.ignis.se

Läs
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merpåpåwww.ignis.se
www.ignis.se

Personligt engagemang nära dig

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbytåers Förbund

Begravningsbyråer

Fredsgränd 2B, 08-673 83 38

*JTl = lnstitutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Bioreningsverket från Alnarp Cleanwater renar
avloppsvattnet på naturlig väg med mikroorganismer 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.

Nynäshamn
Nynäshamn

IGNIS
IGNIS

Begravningsbyråer
Begravningsbyråer

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

040-462 690 • alnarpcleanwater.se

Öppet för träning kl 04-24!
• Gruppträning • Seniorträning • Intro kurs tonår
• Enkeljympa för dig med funktionsvariation
• Yoga • Gym • Cirkelgym • Spinning

Öppet hus fredag 30 september

med gratis träning och ﬁna erbjudanden. Varmt välkomna!
Telivägen 16, Nynäshamn. Tel. 08-520 120 20 • www.friskissvettis.se/nynashamn
37

100NYNASHAMN.SE

S(C)ENSOMMAR

MED SCHLAGER
& STJÄRNGLANS
I NYNÄSHAMN

TJURRUSET

DEN NÄRMASTE TIDEN kommer
Nynäshamn att få celebert besök av
många färgstarka namn på artisthimlen. Många minns säkert Zillah och
apan Totte som i år firar 15 år tillsammans i rampljuset. Lördag den 10
september kommer de till Folkets hus i
Nynäshamn. Fredag den 16 september
intar Jonas Gardell scenen på Folkets
hus med en soloshow som utlovar
skratt, glädje, hopp och livsmod. Med
risk för redan utsålda hus säljs biljetter

Senare under hösten väntar fler
föreställningar med välkända artister.
Mentalisten och tankeläsaren Henrik
Fexeus bjuder på en show i regi av
Morgan Alling den 15 oktober. Lennie
Norman äntrar scenen med ”Gubbvarning Live 2.0” den 28 oktober. Samma
kväll kommer också Kicki Danielsson
till stan i föreställningen ”Himlen kan

vänta”. Den har tidigare fått lov att
skjutas upp ett flertal gånger, men nu
ser det äntligen ut att kunna bli ”bra
vibrationer” i Nynäshamns kyrka. Biljettförsäljning till konserten med hela
Sveriges Kicki sker via nortic.se.

via Ticketmaster. I veckoslutet därpå,
lördag den 24 september från klockan
16, fylls istället nöjeslokalen med några
av 1960-talets stora stjärnor. Claes-Göran Hederström, Trio Me’ Bumba, Nina
Lizell, Eddie Oliva och Bertil Englund
framför klassiker från förr. Biljetter säljs
av Folkets hus.

100NYNASHAMN.SE

”Ett lopp för dig som
älskar utmaningar och
vill springa ett lopp
utöver det vanliga.”
Så inleder arrangören av
Tjurruset sin inbjudan och
beskriver förutsättningarna
som ”årets lerigaste löparfest”.
Efter att ha letat efter den
perfekta miljön runt om i länet,
har Tjurrusets organisation valt
att lägga loppet någonstans i
Nynäshamns vildvuxna natur
och djupaste skogar. Exakt var
är ännu hemligt, men det lär vi
nog få veta inom kort om tävlingen ska kunna genomföras.
Marathongruppen med friidrottsklubbarna Hässelby SK
och Spårvägens FK är de som
står bakom evenemanget och
anmälan till loppet kan göras
på hemsidan tjurruset.se.
Lördag den 1 oktober går loppet
av stapeln och man kan välja
att springa själv eller tillsammans i grupp. Här spelar farten
ingen större roll utan snarare
hur man tar sig an banan
med naturens egna hinder.
Klasserna är 5 och 10 kilometer långa, individuellt för
kvinnor respektive män. Under
rubriken ”Muddy buddy’”
anmäler man ett lag om tre
personer och teamet, som också
kan vara mixat, tävlar då om
fina priser oavsett resultat.
Tjurruset utlovar ett lopp med
garanterade adrenalinkickar att
påminnas om till en bra bit in
under vintern…
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Bild från fjolårets förberedelser
inför Mopedumrundan.

Nostalgitripp för
mopedister

LÖRDAGEN DEN 10 SEPTEMBER fylls åter
vägarna i och kring Nynäshamn med klassiska
mopeder, mestadels mogna män och doften
av bensin. Mopedumrundan arrangeras av
Mopedum Svenska Nostalgimuseet och Nynäs
Shell-moppers där årets upplaga kan bli den sista
i sin nuvarande form. Eldsjälen Nisse Skogmyr
stänger familjens nostalgimuseum för gott kring
årsskiftet och planerar därför att backa ur som
arrangör. Men i år samlas entusiasterna under

förmiddagen ute på Mopedums parkering,
intill den gamla simhallen på Vikingavägen,
och kör sedan i kortege genom Nynäshamns
centrum vid 12-tiden. Därefter väntar en
cirka sex mil lång tipsrunda vida omkring i
Nynäshamns kommun. Dagen avslutas med
prisutdelning, där bland annat tipsvinnare,
snyggaste moppen, bästa ekipaget och värsta
råttsadeln ska utses. Anmälan kan göras på
plats från klockan 10.00.

MER PÅ GÅNG

Mer information och ännu fler evenemang hittar du i Nynäshamns kommuns besökscenters evenemangskalender,
www.nynashamn.se/uppleva/evenemang, och förstås även i många av reportagen som kommer med detta och tidigare nummer av 100% Nynäshamn. Reservation för ändringar.

28/8 Swimrun på Lövhagen för såväl barn

14/9 Leo Lindberg och Erik Kjellberg

och unga som vuxna. Alla som vill kan tävla, men är man
under 15 år måste målsman finnas på plats. Ett familjelopp genomförs på en två kilometer lång bana och
därutöver kan man tävla solo eller i grupp i 5- eller
10-kilometerslopp. Första start sker klockan 09.00.

kvartett har bjudits in av föreningen JIN, Jazz i Nynäshamn, för
en spelning på Folkets hus. Konserten startar klockan 19.00, med
insläpp från 18.00, och biljetter säljs i entrén. På repertoaren står
bland annat bebop och modern mainstreamjazz.

18/9 Guidad vandring vid Nynäs gods

30/8 Guidning av Torö kyrka blir

det för sista gången den här sommaren av Ösmo-Torö
församlings guide Fredrik Lindström. I församlingshemmet Snarberga alldeles intill kyrkan håller caféet Gudagott
öppet med hembakat bröd och tiden är klockan 13.00 till 16.00.

Maria Landin är tillbaka och den här gången om godsets, ägarnas
och de kringliggande torpens historia. Vandringen pågår klockan
10.00 till 11.30. Den 1 oktober samma tid genomförs en historisk
promenad på Estö. Föranmälan till ABF Södertörn.

3/9 Höstsalong i Godsmagasinet intill

24/9 Puss & kram

med Nyblom/Betnér är en provföreställning som ska testas på publiken i Nynäshamns Folkets hus. Henrik Nyblom
och Magnus Betnér utlovar lika delar
galenskap som knivskarp satir, liksom
ett och annat stickspår. Tiden är 19.00 och
biljetter säljs via Tickster.

järnvägsstationen. Föreningen Konst och hantverk i Nynäshamn
håller öppet klockan 10.30 till 16.00 på vernissagedagen och
därefter fredagar, lördagar och söndagar till och med den
18 september. Från och med 24/9 byts temat till ”höstmarknad”.

3/9 Utställningen ”Däremellan bladen”

visas i Nynäshamns konsthall vid biblioteket i Folkets hus
klockan 11.00 till 14.00. Bildkonstnärerna Anna Henriksson och
Stina Pettersson visar fotografier och kollage. Utställningen pågår
till och med den 24 september under konsthallens öppettider.

7/10 Hembygdskväll med vinprovning
blir det från klockan 19.00 på bygdegården i Sorunda. Det är
Sorunda hembygdsförening som bjuder in till kvällens samkväm.

10/9 Öppet hus på brandstationen i Nynäshamn. Södertörns Brandförsvar bjuder in stora och små lördag den
10 september klockan 10.00-13.00. Det
brukar vara en välbesökt tillställning, så
arrangören påminner om att antalet parkeringsplatser i området är begränsade.

100NYNASHAMN.SE

8/10 Nynäshamns Music Quiz är ett av Sveriges
största musikquiz som arrangeras för sjunde året i Nynäshamns
Folkets hus. Max 50 lag får delta med fyra personer i varje. Om
det finns några platser kvar sker anmälan till arrangören på
www.nmq.se. Quizet pågår klockan 12.00 till 23.00.
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Välkommen till vår
spabadsbutik i Nynäshamn!

Allt till hemmet!
Vitvaror, hemelektronik,
värmepumpar & kök

Spabad från 54 900 kr. Tillbehör och reservdelar till spabad och pooler.
Service och installation av alla fabrikat. Serviceavtal för spabad.

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

Kontakta oss på tel. 08-121 48 500

www.stockholmpoolspa.se • info@ stockholmpoolspa.se

Elon Nynäshamn | 08-524 006 50 | nynashamn@elon.se
Telivägen 2, Sjötelegrafen, 149 41 Nynäshamn

Teknikervägen 1, Nynäshamn
Vi finns i samma lokal som

Kvalitet behöver
inte vara dyrt!

50 ÅR &

SNYGGARE

Vi hjälper Er med
begravning och
familjejuridik.

ÄN NÅGONSIN
Kerstins taxi & buss firar 50-årsjubileum!
Ett bra tillfälle att göra om vår grafiska profil, vara
nytänkande och satsa extra på det vi älskar och är
bäst på – inspirerande och trygga resor för alla tillfällen,
såväl korta lokala turer som långa spännande bussresor ut i Sverige och världen. Vi ser fram emot att
färdas tillsammans med er i ytterligare 50 år.

Vi erbjuder begravningar
från 9 500 kr.
Kostnadsfria hembesök.

Hälsningar från ert lokala bussbolag.

Även fri rådgivning
av Livsdokument.

KERSTINSTAXI.SE
08-530 430 10

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

HÖSTTERMINENS KURS- &
FÖRELÄSNINGSPROGRAM
ÄR HÄR!
Välkommen att ta del av kurser,
föreläsningar, kultur och mycket mer i
Nynäshamn, Haninge och Tyresö.
BESTÄLL PROGRAMMET:
www.abf.se/sodertorn
08-556 520 30
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Sudoku - Mix
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- #13
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landar i brevlådan i början av oktober.

Vecka 40 dyker vi upp igen med ännu mer
inspirerande läsning från våra trakter.
PS. Alla tidigare utgåvor finns i vårt
digitala arkiv på www.100nynashamn.se.
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Allt inom mark
& anläggning!

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.

Ring så hjälper vi dig! 076-185 22 89

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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Vi vill se hela vår kommun blomstra!
Vi är fjärde största av tio partier i vår kommun.
Du är välkommen att besöka oss i våra mobila valstugor och
på vår hemsida www.sorundanet.se samt på sociala medier!

