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15-åringar dömda för rån
NYKÖPING Två 15-åriga pojkar har dömts för att ha kniv-
rånat kiosken i Brandkärr i slutet på januari. Straffet blev 
ungdomsvård och ungdomstjänst för den ena pojken och 
ungdomstjänst för den andra.

Dessutom dömdes två äldre pojkar, 16 respektive 17 år, 
för häleri. 17-åringen fick 30 timmars ungdomstjänst med-
an 16-åringen dömdes till ungdomsvård.

Rånet mot kiosken i Brandkärr ägde rum den 25 janua-
ri. Gärningsmännen hotade personalen med kniv och för-
svann med 4 000 kronor i kontanter och cigarretter till ett 
värde av minst 2 700 kronor.

Insamling till Oarai i Japan
NYKÖPING Nyköpings kommun hakar nu på Röda korsets 
pågående insamling till de drabbade i Japan. Kommunen 
planerar en gemensam insamling tillsammans med Röda 
korset till förmån för Nyköpings japanska vänort Oarai.

Initiativtagare till insamlingen är Babben Larsson, som 
fick idén när hon fick reda på att Nyköping har den hårt 
drabbade staden Oarai som vänort. Insamlingen sker i 
samband med den föreläsning om friskvård som Babben 
Larsson håller på Culturum i Nyköping på onsdag kväll. 
Både före föreläsningen och i pausen kommer insamlings-
bössor att finnas utplacerade i anslutning till Culturums 
konsertsal.

NYKÖPING

Nu förändras Östra Storgatan 
i Nyköping igen. Flera  butiker 
har flyttat eller slagit igen, och 
nya är på väg in i de tomma 
lokalerna.

Vi har sett det förut. Plötsligt 
är skyltfönstren täckta av brunt 
papper och lappar om att loka-
len hyrs ut. Just nu ser  Östra 
Storgatan ut som om inget går 
att sälja där, men inom kort 
kommer fönstren skyltas upp 
med nya varor från butiker och 
verksamheter som öppnar.

Exempelvis får den stora lo-
kalen där en fotoaffär legat två 
nya hyresgäster. Porslinsaffären 
som tidigare legat på Skjutsare-
gatan flyttar in, och blir  granne 
med smyckes- och presentbuti-
ken Glasklart, som flyttar från 
sin lokal högre upp på Östra 
Storgatan.

Inredningsbutiken Kanel   byter 
till en större lokal på hörnet 
Skjutsaregatan/Östra Storgatan, 
och får mer plats i skyltfönstren. 

Vem som tar den gamla butiks-
lokalen är inte klart, men enligt 
fastighetsägaren finns intres-
senter.

Mittemot har en arkitekt 
öppnat kontor i den gamla glas-

ögonaffären, som en gång i  tiden 
rymde konfektyr- och fruktaffä-
ren Pomonas.

Den stora lokalen, som för 
länge sedan rymde klädaffä-
ren Annerstedts, intas av Mil-
jöpartiet. De ska ha sin partilo-
kal där, och flyttar från källaren 
på Borgare gatan. MP:s stora 
valframgångar i Nyköping har 
gjort att partiet nu tycker sig 
behöva större yta.

Pastellen, som kommunen dri-
ver, flyttar så småningom till Tril-
lingsbergsvägen. Hyreskontraktet 
är uppsagt, men butiken blir kvar 
tills nya hyresgäster dyker upp.

Mattaffären flyttar också. Vart 
mattorna ska ta vägen är inte 
bestämt ännu.

Kortlivade butiker Öster
Årets stads-
kärna 2012

Från en del håll föreslås nisch-
ning på Öster, med fler design- 
och inredningsbutiker. Det finns 
redan flera, men de själva är inte 
helt förtjusta i idén att Öster 
helt ska riktas in på inredning 
och design. Stan är för liten för 
det, tycker de, och risken finns 
att flera säljer samma varor.

– Jag trivs här på Öster, men 
det har varit tufft. Som butik 
gäller det att ha ett koncept, 
det är inte bara att öppna. Det 
är nog en orsak till att många 
här blir kortlivade, det är tufft 
att driva företag, säger  Johanna 
Svensson som driver design- 
och inredningsbutiken Kanel 
för sjunde året.

Hon skulle gärna se fler spe-
cialbutiker som hjälps åt att dra 
kunder till Öster. En exklusiv 
skobutik, exempelvis, det vore 
inte fel, tycker hon.

Maria Ask, som driver Pos-
sings möbler, berättar också om 
hur tufft det är. Som liten butik 

{ fås inte samma inköpspriser och 
rabatter som stora kedjor. För 
att hålla sig kvar har hon alltmer 
satsat på kläder. 

Anna Manhem,  som driver Vita 
rum sedan tre år, längtar efter 
stabila grannar. Fast så är det, 
det där med att få folk att ta kli-
vet över bron.

– Det är ett vakuum från tor-
get ända fram hit när det gäller 
butiker. Det skulle behövas mer 
mys, säger Anna Manhem.

Icahandlaren Tommy Svens-
son menar att Nyköping helt 
enkelt är för litet i förhållande 
till sin självbild. Nyköpings-
borna pratar om hur mysigt det 
är med små specialbutiker och 
uteserveringar, men det måste 
finnas underlag också.

– Köpkraften räcker inte. Det 
är skillnad på att vara 25 000 och 
50 000 i en stad: Turismen på 
sommaren har ökat på senare år, 
men inte våldsamt, säger han.

Johanna Cederblad

”Fler specialbutiker behövs här”

”Lokal uthyres”, ”Flyttrea” – på Öster i Nyköping har det återigen blivit turbulens 
bland butikerna. SN försöker reda ut orsakerna till karusellen.

Nyköping har det ambitiösa 
målet att bli Årets stadskärna 
nästa år, 2012. Går det att nå 
när det ser ut som det gör på 
Öster? Butiksägarna på Öster 
är lite tveksamma. De tycker 
att det ser för tråkigt ut med 
alla tomma lokaler, och några 
av dem som flyttar in är kan-
ske inte direkta kundmagneter 
för kommersiell verksamhet.

Nysam, som är ett nätverk 
av bland annat affärsidkare, 
centrumföreningen, kommu-
nen och andra som har idéer 
kring centrumutveckling, job-
bar för att få Nyköping ska 
kamma hem priset nästa år.

{

{

Johanna Cederblad
Näringslivsreporter

0155-767 36
johanna.cederblad@sn.se

Anna Manhem på Vita rum tycker att  det är ett glapp mellan Väster 
och Öster, det skulle behövas något trevligt på vägen som får folk 
att vilja fortsätta mot Öster efter Stora Torget.  FOTO: JENS ALVIN

Maria Ask driver Possings 
möbler, som även säljer kläder. 

Under senare tid har många butiker på Öster slagit igen eller 
flyttat. FOTO: MARCUS GUSTAFSSON

Johanna Svensson driver 
inredningsbutiken Kanel.

SÖRMLAND

Sverigedemokraterna, SD, i 
Sörmland har gjort en anmä-
lan till Skolinspektionen av en 
lärobok som används i sam-
hällskunskap.

Boken, som heter Nya Millen-
nium och gavs ut 2007 av Bon-
nier Utbildning, används bland 
annat av gymnasieskolan i Ny-
köping.

Therese Borg, pressekretera-
re för Sverigedemokraterna i 
Sörmland, anser att boken ge-
nast ska dras in. Hon menar att 
den innehåller lögner om par-
tiet. Bland annat vänder hon 
sig mot att Sverigedemokrater-

nas beskrivs som ett nynazis-
tiskt parti som använder sig av 
våld och trakasserier. Hon och 
hennes partikamrater vänder sig 
också mot att partiet kallas hö-
gerextremt.

Sverigedemokraterna i Sörm-
land menar att 
det som står om 
partiet är lögner 
och därför inte le-
ver upp till kraven 
i skolans läroplan.

Ann-Sofi Pihlgren, enhetschef 
för anmälningsärenden på Skol-
inspektionen i Stockholm, säger 
att det är mycket ovanligt att 
Skolinspektionen får in några 
anmälningar av läromedel.

– Lärarna har en stor frihet 

och ett eget ansvar när det gäl-
ler att välja vilka läromedel man 
vill använda. Det avgörande är 
hur man använder läromedlet i 
den konkreta situationen i sko-
lan, säger Ann-Sofi Pihlgren.

Det behöver inte vara fel att 
använda sig av en 

exempelvis ra-
sistisk text för 
att utifrån den 

bygga ett reso-
nemang kring 

demokrati, tolerans och allsi-
dighet.

– Det avgörande är som sagt 
hur man hanterar materialet i 
undervisningssituationen, sä-
ger Ann-Sofi Pihlgren.

Wolfram Trostock på Bon-

nier Utbildning är ansvarig ut-
givare av Nya Millennium. Han 
avvisar kravet på att boken ska 
dras in.

Däremot är boken just nu fö-
remål för ombearbetning.

– Texten om Sverigedemokra-
terna skrevs i början av 90-talet 
när den här boken kom ut första 
gången. Det är naturligtvis skill-
nad på Sverigedemokraterna då 
och Sverigedemokraterna i dag, 
säger Wolfram Trostock.

Den nya omarbetade uppla-
gan av läroboken kommer för-
modligen ut redan till höstter-
minen 2011.

Gunnel Magnusson
0155-767 98

gunnel.magnusson@sn.se

Nazistutpekade – SD anmäler lärobok

”Texten om Sverige-

demokraterna skrevs

i början av 90-talet”

...Isabella Andersson, 17-årig Nykö-
pingsbo och ny styrelseledamot i 
Ungdom mot rasism, Sveriges största 
antirasistiska ungdomsorganisation!

Hur känns det att bli invald i styrelsen?
– Det känns jättebra. Det är jätteroligt att 
arbeta med organisationen och nu får jag 

göra det i styrelsen. Det är roligt att folk känner förtroende 
för mig. 
Hur gick det till när du blev invald?
– Jag har länge vetat om att jag varit med i valberedningens 
förslag. Sedan valde kongressen som valberedningen före-
slog på kongressen i Landskrona.
Varför tror du att de föreslog dig?
– Jag har varit engagerad i organisationen många år och 
har även vunnit eldsjälspriset. Jag tror att jag är bra i en 
styrelse på att få allas åsikter hörda och se nya sätt att 
arbeta på.
Vad tror du är bästa sättet att minska rasismen 
i samhället?
– Att sprida kunskap, och peka på faktafel som vissa 
använder.
Hur kommer det sig att du valt att engagera dig mot 
rasism från början?
– Engagemanget började via Nyköpings Ungdomsfullmäk-
tige, jag kände det självklart med alla människors lika 
värde.
Hur har du jobbat tidigare mot rasism?
– Här i Nyköping har vi tidigare varit med och ordnat 
fackeltåg på Förintelsens minnesdag, skrivit insändare till 
SN och i somras ordnade vi KOM-festivalen (Kärlek och 
Mångfald).
Vad blir det första du ska göra som styrelseledamot?
– Att sätta mig in i rollen. Vi har vårt första möte om två 
veckor och då ska vi visionera och tänka ut vad vi vill ha 
gjort under kommande år.

Olle Söderström

Hallå…


