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Saknar sjuk
sköterskor  
på lasarettet 
 kollektivavtal?

■■ SÖRMLAND I maj förr a 
året beslutade landsting
ets politiska ledning om ett 
 åtgärdspaket för att förbättra  
arbetsmiljön och arbetssitua
tionen för sjuksköterskor. 
Ett led i detta var att  skapa 
framtidens vårdavdelning 
med nya arbetsmetoder och 
 arbetstidsförkortning vid 
 Nyköpings lasarett.

Sjuksköterskorna på den 
avdelningen utgörs helt av 
hyrsjuksköterskor från be
manningsföretaget Orange, 

uppger Jonas Lindeberg 
(Vård för pengarna). Beman
ningsföretaget är omtvis
tat och personallandstings
rådet  Jacob Sandgren (S) sa 
att  avtalet med dem skulle 
 avslutas under vintern.

Nu undrar Jonas Lindeberg 
om framtidens vårdavdelning 
startats – och om inte i så fall 
när. Han undrar också om 
landstinget förlängt avtalet 
med Orange och om sjukskö
terskorna på framtidens vård
avdelning har kollektivavtal. 

Frågorna har ställts till 
 Jacob Sandgren och svar 
 beräknas vid nästa samman
träde i landstingsfullmäktige, 
den 7 mars. 

Stenvikshamnen 
får en sommar till
OXELÖSUND Sten-
vikshamnen skulle 
egentligen ha gjort sitt 
– men nu står det klart att 
den blir kvar en sommar 
till.

Det finns för många tomma 
båtplatser i Oxelösunds kom
mun. Förra året skrev SN att 
400 av de nästan 1 300 plat
serna i kommunens småbåts
hamnar stod tomma. Nå
got som gjorde att man tog 
 beslutet att Stenvikshamnen, 
på Kanalvägen strax före bron 
till Femöre, skulle läggas ned.

Då såg det ut som att som
maren 2016 var den sista för 
hamnen, men nu står det 
klart att det går att ha sin fri
tidsbåt där även under 2017.

– Kommunchefen Johan 
Persson har i uppdrag att 
 utreda framtida driftsformer 
och då får Stenvikshamnen 
leva så länge. Vi ser till att den 
funkar även i sommar. Det 
var en arbetshypotes att den 

skulle  läggas ner nu, men nu 
kör vi vidare och ser vad ut
redningen kommer fram till, 
säger Pelle Alm som är vd  
på Kustbostäder.

Efter att kommunen åter
tog driften av båthamnar
na från företaget Promari
na har  ansvaret legat på Kust
bostäder. Utredningen skul
le  exempelvis kunna kom
ma fram till att Kustbostäder 
fortsätter på inslagen väg, att 
hamnarna återigen läggs ut 
på entreprenad eller att man 
hittar en helt annan driftform.

– Nu har vi fler båtägare än 
innan. Jag är osäker på sta
tistiken, men vi märker att 
 betydligt fler har hittat till
baka till Oxelösund, framför
allt är det ont om större plat
ser, medan det är gott om små 
båtplatser. Men det håller vi 
på att åtgärda, säger Alm.

Peter Alexis

Så ska Studsvik återta   sin forna glans
Under glansdagarna på 1980ta
let rådde här full aktivitet och 
platsen sjöd av liv med 1 300 an
ställda på anläggningen. I  dag 
har antalet personer som arbe
tar på området minskat till 400. 
Kvar står ödelagda lokaler där 
duvor har tagit över.

Här vill företagsledningen se 
ett nytt företagskluster växa fram, 
som SN rapporterat om tidigare.

– Ska man hålla på med test
ning och provning har man 
inte så många liknande ställen 
att välja på i Sverige. Det här är 
byggt för testning, säger Tho
mas Lithner.

Han är konsult och har varit 
med när planerna för anlägg
ningens framtid har tagits fram. 
Nu drömmer han om att test
ingenjörer från hela världen ska 
kunna samlas i det nya klustret 
och att den samlade kompeten
sen i sin tur ska skapa spinoff
effekter  i form av nya tjänster 
och produkter.

I dag är det affärsområden som 
materialteknik och konsultjobb 
som bär upp företaget, som har 
gjort stora förluster i flera år. 80 
procent av marknaden kommer 
i dag från internationella affärer.

Förra året sålde Studsvik den 
förlusttyngda avfallshantering
en till det franska energibolaget 
EDF. Även andra bolag som Svafo 
och KSU, Kärnkraftsäkerhet och 
utbildning, har knoppat av sig 
från verksamheten under åren.

– Det börjar gå bättre ekono
miskt. Vi är på väg uppåt igen, 
med 760 miljoner i omsättning. 
2016 stängdes med bra siffror, sä
ger ekonomichefen Pål Jarness.

Teknologiklustret finns med i 
planen för att vända siffrorna 
och skapa långsiktig tillväxt. 
Men framför allt handlar det om 
att behålla aktivitet och inno
vation på den sörmländska an
läggningen.

För i takt med att den kärn
tekniska verksamheten mins
kar skapas nya ytor där ny verk
samhet kan ta över.

– Vi kommer att kunna fri göra 
över 10 000 kvadratmeter till 
det här, säger Pål Jarness.

Säkerheten är hög för att ta 
sig in på det avskärmade områ
det längs Östersjökusten mel

lan Nyköping och Trosa. Här 
sträcker en yta på 200 hektar 
ut sig. Lithner och Jarness jäm
för sajten med infrastrukturen 
i en mindre svensk kommun. 
Studsvik har sina egna värme, 
vatten, avloppsverk. Den som 
klättrar upp i vattentornet kan 
skåda Landsort i öst och SSAB 
i sydväst. Men det börjar bli 
ohållbart att producera energ i 
och försörja tomma kontors
byggnader, labblokaler och 
verkstadshallar.

Därför är den nya företags
parken, Studsvik Tech Park, en 
del av Studsviks framtid. Här 
ska flera typer av test och prov
ningsverksamheter kunna hål
la till och det kommer att röra 
sig allt längre från just kärn
teknik. I stället tänker man sig 
forskningsprojekt inom ener
gi, miljö teknik och fordons
utveckling.

Den höga säkerheten, stora ytor, 
tillgången till en egen hamn för 
djupgående fartyg är några av 
fördelarna. Med i planerna finns 
även restaurang och vandrar
hemsdelen, som skulle kunna 
användas i större utsträckning, 
inte minst för de 200 000 besö
kare som varje år besöker Sten
dörrens naturreservat som lig
ger nästgårds.

Studsvik har redan påbörjat 
diskussionen med potentiella 
aktörer som vill använda test
anläggningarna.

– Vi räknar med att den för
sta mindre spelaren etablerar 
sig inom ett par år, säger Jarness.

NYKÖPING Studsviks kärntekniska industri
område norr om Nyköping ska återfå sin forna prakt.

STUDSVIK Ny företagspark och satsningar i Asien

Konsulten Thomas Lithner och Studsviks ekonomichef Pål Jarness har högt                                                flygande planer för den 200 hektar stora sajten vid Östersjöns kust. Här ska ett teknologikluster samla forskning och innovation inom ett par år. 

Tomma verkstadshallar ska återigen fyllas av aktivitet när Studsvik Tech Park öppnar grindarna för nya forskningsverksamheter.

Vi kommer att 
kunna  frigöra över 
10 000 kvadrat
meter till det här.
Pål Jarness

En  anhållen efter sten
misshandeln i Nyköping
NYKÖPING  En man sitter 
nu anhållen misstänkt för 
den grova misshandeln 
under fredagsnatten, där 
en man bland annat fick 
en sten kastad i huvudet. 
Den misstänkta gärnings-
mannen greps natten mot 
söndag. 
Den grova misshandeln ägde 
rum vid 02.50 natten mot lör
dag. En blodig man anträffa
des på Östra Kvarngatan i Ny
köping. Mannen som är i 
30årsåldern uppges ha blivit 
påhoppat av flera för honom 
okända personer. 

Enligt uppgifter ska det ha 
rört sig om mellan tre och 
fyra män som misshandlade 
30åring med såväl knytnävs
slag som sparkar mot huvu
det. Han ska också ha fått en 
stor sten kastad i huvudet och 
fördes sedan med ambulans 
till sjukhuset. 

Ett dygn senare kunde en 

person gripas. En man född 
1994 och sedan klockan 02.12 
sitter han anhållen misstänkt 
för grov misshandel. 

Polisen har i nuläget inga 
uppgifter om de andra miss
tänkta gärningsmännen. 

När det gäller den andra gro
va misshandeln under nat
ten mot lördag vid Skjutsare
gatan har polisen inga nya 
uppgifter. 

Även där anträffades en 
blodig man efter att denne  
blivit misshandlad av en 
okänd gärningsman. 

Polisen har tidigare sagt 
att de inte fått några uppgif
ter ännu som tyder på att det 
finns ett samband mellan de 
två händelserna. 

Ingen av de misshandlade  
personerna ska ha fått livs
hotande skador efter helgens 
händelser. 

Ida Svansbo
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Svenska Guld & Myntbörsen
tel 0762-60 21 36   17 år i branchen

Alltid gratis värdering
Alltid kontant betalning

Ta med annonsen och få 
100:- extra vid  

försäljning för minst 1000:-.

Priser på silvermynt:
1:- före 1968 =  
2:- före 1968 = 
0,50 före 1962 = 
0,25 före 1962 = 
0,10 före 1962 = 
1:-  före 1942 = 
2:-  före 1942 = 
5:-  före 1972 = 
10:-  1972 =  
50:-  75-76 =  

Betalar upp till  
375 kr/gram för guld

Silver 5000:-/kg

Smycken, guldmynt, 
bestick, tandguld.

Alla former av guld & 
silver köpes, ej nysilver.

#

#

Guld, silver & Mynt köpes

Måndag 27 februari kl. 11-18 
Hotell Kompaniet (Clarion) Folkungav. 1 Nyköping

Smycken, guldmynt,
bestick, tandguld, klockor.

Alla former av guld
& silver köpes.

9:-/st
17:-/st
5:-/st
2:-/st
1:-/st

18:-/st
34:-/st
22:-/st
45:-/st
75:-/st

Betalar upp till
380 kr/gram för guld

Silver 5000:-/kg

Priser på silvermynt oavsett skick:

Guld, silver & Mynt köpes

18 år i branschen

Avboka ditt sjukvårdsbesök
senast 24 timmar innan

Hör alltid av dig om du inte kan komma på bokad tid.
När du gör det kan vi erbjuda tiden till någon annan
och på så sätt förhindra att vårdköerna växer.

Vi tar ut en avgift om du uteblir eller bokar av din tid
senare är 24 timmar före besöket.

Från och med 1 mars 2017 gäller följande:
Avgift uteblivet/sent avbokat besök

• primärvård 300 kr
• specialistsjukvård 450 kr

www.landstingetsormland.se

Twitter: @SNnyheter 
Med 140 tecken kommer man långt.

Följ oss på Twitter!

Prenumerant?
Aktivera ditt konto på sn.se  
för att få tillgång till alla dina 
förmåner och tjänster.

Mål att asylsökande 
får stanna i länet
OXELÖSUND Migrations
verket arbetar med att 
avveckla asylboendet på 
hotell Ankaret. Nu ser det 
ut som att de flesta av de 
asylsökande får stanna  
i Sörmland.

– Avvecklingen är planerad 
till 14, 15 mars och då brukar 
det bli en stor flytt. Men om 
vi  hittar bra lösningar för en
skilda personer innan dess, 
då väntar vi inte. Nu lägger 
man ett pussel och försöker 
lösa det så bra som möjligt, 
säger Åsa Gustav Jansson som 
är Migrationsverkets regiona
la samordnare för boende.

Några av de 96 boende på 
asylboendet Ankaret kom

mer att ha flyttat innan dess. 
Bland annat är det några 
 familjer som lämnar Ankaret 
under fredagen.

Enligt Jansson jobbar Migra
tionsverket för att så många 
som möjligt av de 96 som  
bor på Ankaret ska få stanna 
kvar i Sörmland.

– Vi ser var det finns 
 lediga platser och försöker  
ta  hänsyn så långt det är 
 möjligt. Men det är en stor 
 avveckling som sker i hela 
Sverige. Jag vet inte om det är 
fullt möjligt, men planen är 
att alla ska få vara kvar  
i Sörmland, fortsätter  
 Jansson.
Peter Alexis

Snart avvecklas asylboendet på hotell Ankaret. Migrationsverket har som 
mål att så många som möjligt av de 96 boende ska få stanna i Sörmland 
om de vill det. FOTO: SANDRA NORDIN 

Så ska Studsvik återta   sin forna glans

Konsulten Thomas Lithner och Studsviks ekonomichef Pål Jarness har högt                                                flygande planer för den 200 hektar stora sajten vid Östersjöns kust. Här ska ett teknologikluster samla forskning och innovation inom ett par år. 

Ska man hålla på 
med testning och 
provning har man 
inte så många 
liknande ställen att 
välja på i Sverige. 
Det här är byggt för 
testning.

Thomas Lithner

NYKÖPING Nya affärer med 
Kina och fortsatta sats
ninga r i Japan innebär 
tillväxt för Studsvik.

Medan utvecklingen av svensk 
kärnkraft bromsar in till för
mån för förnyelsebar energi ser 
Studsvik nya marknadsandelar 
i Asien.

– Vi engagerar oss succes
sivt mer i den delen av världen 
och ser intressanta affärsmöj
ligheter där, säger Studsviks vd 
Michael  Mononen.

Nyligen anställdes en person 
i Kina för att utveckla markna
den när landet bygger nya kärn
kraftverk som ett steg bort från 
kol och olja.

– De måste investera i kärn
kraft för att klara sina energi
behov. Sol och vind är bra kom
plement, men tekniken är inte 
där än, säger Mononen.

Redan för två år sedan såld e 
man programvara till Kina för 
25 miljoner kronor, men ordern  
har inte kunnat levereras ef
tersom USA inte har godkänt 
exportt illståndet som krävs för 
Studsviks USAbaserade filial.

– Vi är i uppstarten och har 
sålt en del tjänster. Men vi har 
inte sett de fulla effekterna i 
våra investeringar ännu. Det 
är ett långsiktigt arbete, säger 
Monone n.

Även Japan är en viktig affärs
partner, sedan många år. Efter 
Fukushimaolyckan för sex år se
dan ändrade det Nyköpingsba
serade kärnteknikbolaget fokus  
i landet. Bland annat deltar man 
i internationell forskning för att 
utreda vad som hände i Fuku
shima och hur man kan undvika  
att något liknande sker igen. 
Dessutom hjälper man till med 

att ta hand om radioaktivt av
fall och är med vid uppstarten 
av de kärnkraftverk som stäng
des efter  olyckan.

– Vi har tjänster där vi hjälper 
operatörer i alla delar av livs
cykeln av ett kärnkraftverk, vid 
uppstart, drift, stängning och 
avveckling, säger Mononen.

Expansion i Asien  
stärker Studsvik

Anna-Karin Lampou
Reporter
anna-karin.lampou@sn.se
0155-25 68 15

Sandra Nordin
Fotograf
sandra.nordin@sn.se
0155-767 87


