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Bil - service mm 
 

KROKEKS BILVERKSTAD  
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården 
Tel  011-39 21 50   krokeksbil@gmail.com 
Fullständig bilverkstad, däckservice 
Service nya bilar enligt servicedator 
   

KROKEKS KIOSKEN 
Sjöviksvägen 93 (Vid Bilistenmacken) 
Tel: 011-39 14 64. Facebooksida 
hyrservice.norrkoping@live.se 
Tvätthall, däckbyte, oljebyte, släpvagnsut-
hyrning, lättare reparationer, bilvårdsartik-
lar, dryck, godis, glass, korv, presentartiklar 
   
Byggföretag Snickeri Industri 
 

ANPROS AB 
Polisvägen 7, 618 30 Kolmården 
Tel: 011-39 19 75  www.anpros.se 
Försäljn., skärpning, specialtillv.  
av skärande verktyg; borr, fräsar  
försänkare mm för industrin 
      

BYGGTEKNIK I KOLMÅRDEN 
Ankarvägen 5, 011-3910 81 btik@telia.com 
Allt inom renovering, om- och tillbyggnad 
Bostadsanpassning (handikappanpassn.) 
Vi utför entreprenadarbeten och 
Entreprenadtransporter 
 

EKMANS ENTREPRENAD AB 
Syrenvägen 5 Kolm. 070-605 72 82 
Grävning, schaktning, planering 
Leverans av grus & jord   
 

HENNING JANSSON EMBALLAGE 
Marmorbruket, 618 92 Kolmården 
Tel 011-36 86 86, fax 011-39 16 66 
www.janssonemballage.se 
Emballagetillverkning – specialitet: 
Förpackningar i wellpapp och kartong  
 

JN BYGGTEKNIK AB 
Alfågelvägen 7, 618 35 Kolmården 
Tel: 070-335 52 26 
info@jnbyggteknikab.se   Allt inom bygg  
    

KOLMÅRDENS BYGGTJÄNST 
Munkvägen 8, 618 30 Kolmården 
Tel 011-39 73 87    www.bolist.se 
Allt för bygget och hemmet 
 

KOLMÅRDENS SNICKERI AB 
Polisvägen 15 Kolm. Tel  011-39 71 64 
info@kolmardenssnickeri.se 
Tillverkning av måttbeställda  
inredningar till butiker, restauranger  
och övriga offentliga miljöer samt  
möbler och köksinredningar   
 

MAJSTORP ENTREPRENAD 
Stig Alexandersson Majstorp 
Sandviksvägen 62, 618 34 Kolmården 
Tel: 011-39 72 08, 070-298 14 76 
Traktor, transporter 
 

NORRKÖPINGS KAKELUGNSMAKERI AB 
Kakelugnsvägen 5 Kolm. 011-39 23 39 
info@nkm.se      www.nkm.se  
Försäljning och renovering av antika  
kakelugnar och skorstenar 
 

SOLHAGEN ENTREPRENAD & HANTVERK AB 
Krokek Solhagen, 618 92 Kolmården 
070-3736361, sol.hagen@telia.com 
Gräv- och markarbeten som ex. avlopp,  
husgrunder dränering, planering mm. 
Bygghantverk. Leverans av jord/grus. 
Snöröjning, vägunderhåll.   
     

Djur och djurvård 
      

TROPICARIUM AB 
Tel 011-395259, fax 011-39 52 69 
Hajar, apor, tropisk regnskog, ormar,  
insekter, fiskar mm 
För aktuella öppettider se vår hemsida 
www.tropicarium.se    
 

KOLMÅRDENS DJURTILLBEHÖR 
Sjöviksvägen (Under COOP Krokek) 
618 30 Kolmården, Tel: 0707-52 86 57 
Foder och tillbehör för hund, katt och  
smådjur, samt tillverkning av halsband, 
koppel mm.  www.mixangels.com  
 

KOLMÅRDENS HUNDTRIM 
Emile Aneskär, Tel. 0702-54 55 12 
Liljevägen 7, Kolmården 
Professionell hundfrisör med allt  
inom pälsvård och frisering 
horsepro81@yahoo.se 
 

El, Data, mm 
 

ANDERSSONS ELTEKNIK AB 
Andreas 0722-47 21 00 
info@anderssonselteknik.se 
www.anderssonselteknik.se 
Elinstallationer, Data / Tv, Service samt 
besiktning av befintliga anläggningar  
 

EL OCH FASTIGHETSTEKNIK I KOLM. AB 
Sjöviksvägen 22, Tel: 0703-817087 
elochfastighetsteknik@telia.com 
www.elochfastighetsteknik.se 
El, Tele, Data 
 

KOLMÅRDENS DATASTUGA 
Björn Malmström  
Tel 011-391232, 0768-39 12 32 
kolmardens.datastuga@telia.com 
www.seniordata.se 
IT-support - tjänster och produkter 
Kurser för 55+ och mindre företag  
 

KOLMÅRDENS EL & KYLSERVICE AB 
Galärvägen 16 
Tel 011-39 70 00,  0701-42 63 42 
info@elkylservice.se www.elkylservice.se 
El, kyla, värme, fordons AC 
Företaget certifierat enl. EU-förordning 

 

Friskvård, Hälsa, Skönhet, Hår 
 

APOTEKSGRUPPEN 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 
Tel  011-39 29 20 
kolmarden@apoteksgruppen.se 
www.apoteksgruppen.se 
Läkemedel - Naturmedel - Kosttillskott  
   

HÅRDESIGN  
Helena Lind, Tel 011-39 14 54 
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
Frisör 

KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK 
Krickavägen 14, 618 35 Kolmården 
ambuso@telia.com  Tel. 0705-52 33 63  
Certifierad klinik samt läkarutförd 
”Fillers och Botoxbehandling” 
”Trådlyft med V-softlift” 
    

LIVETIKROKARNA 
Elin och Helen erbjuder: 
Löpträning och funktionell styrketräning  
för företag, i grupp och individuellt.   
För mer info maila:  
livetikrokarna@outlook.com  
     

MEDIWINA 
Borgmästarvägen 1, 618 35 Kolmården 
Tel: 0766-31 62 75 
staffan.freskgard@telia.com  
Hårmineralanalys - kartläggning  
av näringsbalansen i din kropp.  
Visar ditt näringsbehov för bättre hälsa. 
 

MOBILE MEDICAL RESCUE ”MMR” AB 
Segelvägen 5,   618 34  Kolmården 
Tel: 070-774 09 91, 076-876 66 99 
kontor@mmrescue.se    www.mmrescue.se 
Ambulansverksamhet vid event, idrotts-
evenemang, festivaler. Hjärt/lungräddn.  
 

NAPRAPAT ANNIKA BLOMQUIST 
Centrumhuset, en trappa upp   
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Tel 0704-21 87 25 
Medlem i Svenska Naprapatförbundet 
Behandlar muskel- och ledbesvär,  
massage för allmänt välbefinnande 
 

STUBBES PRAKTIK 
Rågv. 6, Kolmården, tel 0705-50 59 92, 
0703-95 45 64, 011-39 22 00 
Massagemottagning:. Patric Stubbe, 
Dipl. massör med 20 års erfarenhet  
 

TOTTAS HÅRMODE 
Sandviksvägen 12, 61834 Kolmården 
tottasodrap@gmail.com  011-39 26 58 
Frisörer, hårvårdsprodukter,  
smycken, och nagellack 
 

TRETTIO - 2 
Magnus Johnsson 0703-128799 
Eva Söderström 0736-264158 
info@trettio-2.se     www.trettio-2.se 
Utbildar i hjärtlungräddn, D-HLR, 
första hjälpen och brandskydd. 
   

Glasmästeri, Glaskonst 
 

ANDERS APPELQVIST GLASMÄSTERI     
Sadelmakartorp, Timmergata 
618 93 Kolmården 
Tel 011-39 50 75, 0708-74 82 50 
a.appelqvistglas@telia.com 
Bilrutor och uterum   

 

KOLMÅRDEN DESIGN  
Glaskonst - Ateljé o Butik 
Klövervägen 4, 618 32 Kolmården 
Tel 0708-39 11 90 
olle@kolmardendesign.se 
www.kolmardendesign.se 
Ring om öppettider.      
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Hotell, restauranger, caféer  
 

BLOMSÄTTER B&B TRÄDGÅRDSCAFÉ 
Maud Gideland, Kvarsebo,  
Blomsätter, 618 93 Kolmården 
Tel 070-618 54 47 
 

DELFINENS RESTAURANG & PIZZERIA 
Sjöviksvägen 51, Kolmården 
011-39 73 93, 011-39 11 15 
www.restaurangdelfinen.se  
Lunch - även Husmanskost inkl. bröd,  
dryck och kaffe. Fullständiga rättigheter. 
Musik/Karaoke på lördagar 
       

KOLMÅRDSGÅRDEN KURSGÅRD och B&B 
Ingela och Bosse i Kvarsebo 
070-455 54 47, 070-981 60 10 
info@kolmardsgarden.se   
www.kolmardsgarden.se    
Övernattning, konferens, fester.  
Upplev Kolmårdsnaturen! 
 

KILADALENS UTVECKLING AB (svb) 
Tintomaras väg 12, 618 95 Stavsjö 
Thomas Rodestrand Tel 070 591 55 70 
thomas.rodestrand@telia.com, Stavsjögården 

- kontorshotell nära E4an. Internet, pentry, 
gymnastikhall, dusch, nära till restaurang 
och övernattning. Digital lanthandel. 
 

OSCARSHÄLL  
Oscarshällsbacken, 618 33 Kolmården 
Tel 011-39 26 50 www.oscarshall.se 
Lunch- och kaffeservering, försäljning  
av smörgåstårtor, smörgåsar, catering. 
 

SANDVIKSGÅRDEN FESTLOKAL & B&B 
Rodervägen 1, 618 34 Kolmården 
Tel 0707-390031, www.sandviksgarden.com 
Vacker lokal för dop, kalas, bröllop & möte. 
Prisvärt B&B nära djurparken. 
Butik m. 50-talsmode & dansskor. 
 

SJÖSTUGANS RESTAURANG & KONFERENS 
Hamnbacken 8, 618 34 Kolmården 
011-39 11 52,  www.sjostugankolmarden.se 
Á la carte, pizza,  barnmeny,  
konferens & catering, gruppbeställningar  
  

SOCKERBAGARNAS DELIKATESSER 
i Krokeks Centrum, Sjöviksvägen 80 
Tel: 011-39 10 04 
En självklar träffpunkt mitt i centrum! 
Goda bakverk, kvalitetskaffe och smörgåsar 
serveras i en mycket inspirerande miljö. 
 

STAVSJÖ HERRGÅRDSFLYGEL från 1724 
Störnings väg 7, 618 95 STAVSJÖ 
070 454 74 75, info@stavsjoherrgardsflygel.se  
Hotell - 6 dubbelrum, trädgård, utsikt över 
Stavsjön. Utmärkt för liten konferens upp till 
12 sittande personer. Hyr hela huset under 
en weekend för ett privat evenemang. 
 

STAVSJÖ KROG & KAFÉ 
Stavsjö Trafikplats 2, 618 95 Stavsjö 
011-393044 www.stavsjokrog.se 
Restaurang, kafé och presentbutik.  
Hemlagat & hembakat!  Hemtrevlig 
miljö. Barnvänligt samt lekplats! 

 
VILLA FRIDHEM 
Getå, 616 90 Åby, Tel. 011-62200 
www.villafridhem.se, info@villafridhem.se 
Hotell, konferens, Relaxavdelning,  
bröllop, fest, dop, á la carte,  
sommarlounge, fullständiga rättigheter 
 

QVARSEBO KAFFE 
Kvarsebovägen 159, 618 93 Kolmården 
Telefon: 070-3425668 www.qvarsebokaffe 
Cafe & Kafferosteri invid Bråvikens vatten. 
Vi serverar smörgåsar, sallader och  
godbitar. Allt hembakat. Du kan även köpa 
med dig en påse rostade kaffebönor hem.  
   

Inredning, Trädgård, Sömnad 
 

ASPLUNDEN MASKIN/TRÄDGÅRD 
Nyköpingsvägen 590, 618 30 Kolmården 
070-575 34 76, 070-269 20 19 
helena@asplunden.nu, www.asplunden.nu 
Gårdsbutik - Allt för din trädgård 
Hyr maskiner - både privat och företag 
 

EMERENTIA 
Lilla Station Stavsjö, Anne Pettersson 
anne.pettersson@hotmail.se 
www.emerentia.n.nu Tel: 070-282 93 17 
Nysömnad, lagningar, ändringar.  
Möblering, Färg- och Formsättning   

    

HEMMA I STAVSJÖ Butik & webbutik 
Stavsjö trafikplats 2, 618 95 Stavsjö 
Tel: 011-393050 www.hemmaistavsjo.se 
Present -& inredningsbutik  
Öppet alla dagar 7-21.  
Lantlig inredning, mycket ekologiskt.  
 

Livsmedel  
 

COOP - KROKEK 
Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården 
Tel 010-741 47 00 
Ombud för: Systembolaget, ATG  
& Svenska Spel, Östgötatrafiken   
 

ICA NÄRA DELFINEN 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Tel 011-39 11 00 
Nytt - ICA matkasse! Bra mat hela veckan!  
Ombud för Post, Schenker, DHL. Uttag  
 

ÖSTGÖTA SENAP 
Polisvägen 5B, 618 30 Kolmården 
Herbert Forster, Tel. 0768-10 63 00 
info@ostgotasenap.se, www.ostgotasenap.se 
I Fabriksshopen: Gourmetsenap och såser,  
tryffeldelikatesser och lokala specialiteter 
 

Miljö och VVS  

 

GODKÄNDA AVLOPP I SVERIGE AB 

Peter Jonsson, Anna Stridh 011-126800 
Kakelugnsväg 5 D, 618 33 Kolmården, 
www.godkandaavlopp.se 
Projektering, försäljning, installation 
Öppettider: Fredag 10.00-16.00 
Öppet visningshall: Fredag 10.00-16.00  
    

JAGR Diplomerad avloppsanläggare 
Jan Andersson Tel: 0705136973 
Kvarsebo Blomsätter 1, 61893 Kolmården 
Projektering, installation, 30 års erfarenhet 

Medlem i maskinentreprenörerna, fullt  
försäkringsskydd. Tomtplanering, Poler,  
Vägdiken, Småvägar etc 
janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 

 

KOVE MILJÖKONSULT 
Kjell-Ove Söderström Tel. 0709-668656 
Blomstervägen 13, 618 31 Kolmården 
kjell-ove@kovemiljokonsult.se 
www.kovemiljokonsult.se  
Konsulttjänster inom arbetsmiljö  
och miljöområdet 
   

SVENNE´S VVS 
info@svennesvvs.com    076-257 01 56  
     

Övrigt 
 

AV OLIKA SLAG 
Sjöviksvägen 75, 618 30 Kolmården 
Tfn. 0703-61 71 91 
info@avolikaslag.se   www.avolikaslag.se 
Butik med försäljning på kommission. 
Uthyr. av fastigheter, lägenheter & lokaler 
 

BRÅVIKSBUSS 
Tel: 011-39 60 15, 070-218 28 88 
braviksbuss@telie2.se  www.braviksbuss.se 
Klimatsmart busstransport! Vi gör din resa 
enligt dina önskemål till humant pris.  
Alltid gratis offert. Wifi, toa, 220 volt osv. 
   

ERA BRÅVIKENS MÄKLARBYRÅ  
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
618 30 Kolmården, Tel 011-39 25 30 
www.bramak.se, kolmarden@erasweden.com 
Förmedling av villor, radhus,  
fritidshus och bostadsrätter   

  

HYTTANS HR 
Eva Hansson, Personalvetare 
Tel. 0703– 81 04 90 eva@hyttanshr.se 
Rekrytering, löneadministration, arbets- 
miljö, rehab-utredningar, lagar, avtal,  
regelverkstolkning, konflikthantering,  
policies-nyckeltal, utbildning inom HR 
 

KOLMÅRDENS TRÄDTJÄNST 
Kristin Jonsson 0729-930702 
kristin@kolmardenstradtjanst.se 
www.kolmardenstradtjanst.se 
Trädfällning, trädbeskärning 
trädgårdsvård, gräsklippning 
    
KVARSEBO SKOLA & FÖRSKOLA 
Rektor Ann Östberg Werner 
Tel: 0706-812 60 70,   Förskola, skola E-6 
rektor.kvarsebo@gmail.com 
www.kvarseboskola.se 
 

NATUR & KAJAK I KOLMÅRDEN 
Eva Söderström 072-626 41 58 
Magnus Johansson 070-312 87 99 
Kajakuthyrning, guidade turer  
och naturupplevelser 
 

SJÖVIKEN i KROKEK AB 
Tidsbokning tel. 070-699 15 30 
sjovikenoptik@telia.com 
Leg optiker, TCM, klassisk kinesisk  
medicin.   ALLA ÖGONPROBLEM 
Reparationer, justeringar, körkorttest.  
Välkommen-slå en signal till Lars & Margit  

   

https://maps.google.com/?q=Tintomaras+v%C3%A4g+12,+618+95+STAVSJ%C3%96&entry=gmail&source=g
mailto:thomas.rodestrand@telia.com
http://www.sandviksgarden.com
https://maps.google.com/?q=St%C3%B6rnings+v%C3%A4g+7,+618+95+STAVSJ%C3%96&entry=gmail&source=g
mailto:info@stavsjoherrgardsflygel.se
http://www.stavsjokrog.se
http://www.qvarsebokaffe
http://www.hemmaistavsjo.se
mailto:info@svennesvvs.com
mailto:info@avolikaslag.se
mailto:kristin@kolmardenstradtjanst.se
http://www.kolmardenstradtjanst.se
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Friluftsfrämjandet Kolmården 
Ordförande: Mikael Arnesson, 
070-605 99 55 
kolmarden@friluftsframjandet.se 
www.friluftsframjandet.se/kolmarden 
 

Kolmårdens Hundklubb 
Ordförande Ellinor Brusell 
073-500 23 86 
www.kolmardenshundklubb.se 
       

Kolmårdens Bridgeklubb 
Lars-Magnus Gustafsson 
070-609 70 15 
fjaderlos_tvafoting@hotmail.com 
http://kolmarden.svenskbridge.se 

 
Vikbolandets Biodlareförening 
Lars-Göran Arvidsson,  Ö Stenby  
Körsbärsbacken   610 32 Vikbolandet 
011-34 40 28, 073-323 62 70 
styrelsen@vikbolandets-biodlare.se 

http://www.vikbolandets-biodlare.se/ 
   
Personalkooperativet  
Kolmårdstrollen 
Sjöviksvägen 46C, 618 30 Kolmården  
011-39 12 www.kolmardstrollen.se 
forskolechefkolmardstrollen@gmail.com 
 

Krokeks Hembygdsförening 
Ordförande Åke Wintenby 070-619 20 01 
sara@classon.info 
www.hembygd.se 
 

Kolmårdens Vägförening 
Jan Åberg, Valhallavägen 5 
618 30 Kolmården 
011-39 12 13, 0705-89 12 13 
 

SPF Bråviken Kolmården 
Göran Tunesson, Solrosvägen 14 
618 31 Kolmården, 076-125 24 59 
www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden 
 

PRO Krokek 
Ordf. Jan Björklund, 076-844 3380 
Torsvägen 24, 61833 Kolmården 
www.PRO.se/krokek 
 

Lions Club Kolmården 
Box 97, 618 22 Kolmården 
Eyvind Larsson 070-590 49 09 
www.lionsclubkolmarden.se 

 
Röda Korset Kolmårdskretsen 
Ordf. Inger Karlsson 
011-39 22 30, 073-827 85 00 
krokeksgard@telia.com 
 
 
 
 
 

 
OK Kolmården 
Lillsjövägen 43, 616 34 Åby 
Klubbstugor: Strömsfors och Lillsjön 
Ordf. Magnus Hedegård, 011-39 22 89 
info@okkolmarden.com 
www.okkolmarden.com  
 

SMK Kolmården 
Tony Niklus, Idunvägen 121 
618 30 Kolmården, 070-847 00 16 
smk-kolmarden@live.se 
www.smkkolmarden.se 
 

Krokeks Skytteförening 
Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10 
618 95 Stavsjö 
011-39 31 17, 0705-45 93 15 
info@krokeks-skf.se  www.krokeks-skf.se 
 

IBF Kolmården Wild Animals 
Ordförande: Annica Ekholm Lodahl 
Mobil: 070-66 59 323 
kolmardenwildanimals@hotmail.se 
www.ibfkolmarden.se 
 

Krokeks IF 
Kullavägen 3, 618 30 Kolmården 
Kansli: 073-078 19 07 
Ordf. Margaretha Swartz 
kif@krokeksif.se   www.krokeksif.se 
 

Krokeks Gymnastikförening 
Sara Classon, Skottsätter 1 
618 33 Kolmården 
011-39 24 20, 070-729 85 09 
sara@classon.info 
 

Krokeks Scoutkår 
Syrenvägen 
Christina Folkeson,  011-39 18 29 
christina.folkeson@gmail.com 
www.scout.se 
 

Kolmårdens Båtklubb KBK 
Håkan Löfgren 
Syrenvägen 73, 618 30 Kolmården 
0708-19 28 18 
vagabond31no7@gmail.com  
 

Sandvikens Båtsällskap 
070-260 34 72 
Box 70, 618 21 Kolmården 
info@sandvikensbatsallskap.se 
www.sandvikensbatsallskap.se 
 

Kolmårdsvind inklusive Sol 
Vindkraft och solenergi 
Kontaktperson. Alf Gustafsson 
Tel: 070-577 93 20 
www.kolmardsvind.se  
 

Kolmårdens MTB - Cykel 
Syrenvägen 17, 61831 Kolmården 
011-39 15 68  kolmardensmtb@scf.se 
www4.idrottonline.se/KolmardensMTB 
 
 

 
 Krokeks Kyrkliga Slöjdförening 
Marianne Bengtsson 
011-39 26 73, 0709-48 86 13 
bengtsson.marianne@gmail.com 
 

Sjövikskyrkan  
Munkvägen 7, 011-39 74 14 
Missionshuset  
Trymvägen 5, 011-39 72 52 
Ordf. Margaretha Ericsson, 070-633 06 40 
Vice ordf. Per Wall, 070-339 11 60 
info@sjovikskyrkan.se 
www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan 
 

Frälsningsarmén Krokek 
Nyköpingsväg. 511, 618 33 Kolmården 
Leif Fredriksson  
011-39 18 92, 0730-46 76 28 

krokek@fralsningsarmen.se 
 

Stenbäcken-Torskärs vägförening 
Ordförande: Lennart Käll,073-338 88 28 
lennart.kall@telia.com 
www.stvf.info 
 

Ådalahagens Vägsamfällighet 
Ordf. Kjell Andersson 
Kassör Kjell Asperud 
Vägfogde Ingvar Jonsson 
 

Stavsjö Föreningshus 
Bokningar: Marie-Anne Holmlund 
073-042 53 83 
foreningshuset@stavsjo.se 
www.bygdegardarna.se/stavsjö  
 

Stafsjö Bruksmuseum 
Störnings väg 3B, 618 95 Stavsjö 
011-39 32 17 
museet@stavsjo.se 
www.museum.stavsjo.se 
 

Kila Hembygdsförening                                                                                                                                   
Ordf Börje Eriksson,  070 872 12 70 
Ändtorpsvägen 3, 611 90 Ålberga                                                                                    
erikssonalberga@gmail.com 
www.hembygd.se/kila/ 
 

Gambia Öst - en grupp inom  
Gambiagrupperna 
c/o Anders Beckman 
Oxåker G:a Holmtorp 
011-39 29 75, 070-335 19 56 
andersbeckman@hotmail.com 
www.gambiagrupperna.org  

  
Kolmårdens Tennisklubb 
Syrenvägen 33 
Ordf. Olle Classon 
info@kolmardenstk.se 
www.kolmardenstk.se 
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KVARSEBO FRISKOLA 
Kvarsebo Friskola, ideell Förening 
Kvarsebovägen 108, 618 93 Kolmården 
ordforande.kvarsebo@gmail.com 
www.kvarseboskola.se 
 

Kvarsebo Hembygdsförening 
Ordförande Jan Moberg, 070-684 80 95 
Österhagen Kvarsebo 618 93 Kolmården 
jan.moberg.nykoping@telia.com 
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”Vi ser fram mot det nya 
skolåret med förväntan 
och glädje”, säger Gu-
nilla och Peter allra först.  
 
Planering i full gång 
Råsslaskolan har ju hela 
förra skolåret fått an-
vända tre olika pavil-
jonger, förutom de två 
fasta byggnaderna. Det 
ger lite praktiska pro-
blem, även om paviljong-
erna är fina och fräscha. 
Men planeringen för 
framtiden är i full gång. 
En ny skolbyggnad för 
fyra årskurser, bibliotek 
och fritidsgård, finns nu 
på ritning och upphand-
ling pågår. En tillbyggnad 
av D-huset planeras, lik-
som ny utformning av 
skolgården. Man hoppas 
på en byggstart under 
detta läsår. En reparation 
av taket på idrottshallen 
pågår, men berör inte an-
vändningen av själva lo-
kalen.  
 
540 elever och ca  
70 personal 
Råsslaskolan har fått yt-
terligare två klasser inför 
detta läsår och har nu ca 
540 elever. Personalgrup-
pen omfattar ca 70 perso-
ner. Där har det bara skett 
mindre förändringar se-
dan förra året och den 

stabiliteten är viktig, sä-
ger rektorerna. Det finns 
ett arbetslag för varje års-
kurs och ett för lärarna i 
de praktiskt-estetiska äm-
nena. Det finns ett Elev-
hälsoteam med skolskö-
terska, kurator, specialpe-
dagoger och rektor, ett 
Lagledarråd och en Stabs-
grupp med vaktmästare, 
de två kanslisterna, studie
-yrkesvägledare och rek-
tor. Föräldrarna inbjuds 
till ett Föräldraråd, som 
träffas fem gånger under 
året. 

Råsslaskolan inför hösten 

Polen och Wildcamp 
I år gör alla fyra klasserna 
i åk 9 den stora tradition-
ella studieresan till Polen. 
Åk 5 får uppleva Wild-
camp under några dagar. 
Åk 4 kommer att träna sig 
i schack och Skapande 
skola fortsätter som pro-
jekt. Kompetensutveckl-
ingen för personalen in-
riktas på det viktiga arbe-
tet med elevernas språk-
utveckling. Detta har re-
dan börjat ge en positiv 
påverkan på skolresulta-
ten i kommunen. 

Gunilla - ny rektor 
Så berättar Gunilla Pers-
son om sina tidigare erfa-
renheter. De omfattar 
först många år inom kri-
minalvården. Där upp-
täckte hon att många av 
dem hon mötte bar på 
misslyckanden från sin 
skolgång och knappt 
kunde läsa. Det inspire-
rade henne till en lärarut-
bildning för att kunna 
göra skillnad. Hon har 
arbetat på gymnasiet med 
elever som har svenska 
som andra språk. Gunilla 
har också erfarenhet av 
fackligt arbete kring ar-
betsmiljöfrågor, gillar att 
undervisa och att leda 
personal och pedagogisk 
verksamhet. 
 
”Jag är nyfiken av natu-
ren och det känns jätte-
trevligt att vara här. Jag 
har blivit väl mottagen av 
barn, föräldrar och per-
sonal. Skolan är en avgö-
rande framgångsfaktor 
för de unga. Vi har ett 
jätteviktigt uppdrag.” 

 

Här ser vi Råsslaskolans två rektorer:  
Peter Brangö, som gör sitt sjunde år som rektor 

och Gunilla Persson, som började i april i år.  
Peter har huvudansvar för årkurs 7-9,  

Gunilla för åk 4-6. 

Text och bild:  

Christina Folkeson 
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Uppmaning! 
Alla som är ansvariga för de olika träningsmöjligheterna 
på denna sida, har också ansvar att höra av sig till  
redaktionen@kolmardsnytt.se, om någon aktivitet ska 
ändras eller tas bort!                       ansv. utg. M Ericsson 

Basket varje onsdag kl 21 i Uttersbergshallen 
Barry Broman 070-839 29 37 eller  
Anders Wiklund  070-294 81 20 
Vi markerar närvaro med hjälp av internettjänsten DOODLE. 
Är vi är 6 eller fler så kör vi, mer än 8 så blir det avbytare. 
    

Sandviksgården  
Dans-Mix 50+, onsdag förmiddagar, start 19/9 
Bugg, tisdagar.  
Kontakt: Sandra Karlsson 070-739 00 31 
 

Latindans för seniordamer 60+, Kursstart 19/9 
Onsdagar 10.30-11.15 i Sandviksgården 
kursen omfattar 10 ggr 
Instruktör: Eva Olsson 
Anmälan tel 070-754 74 44 
   

Friluftsfrämjandet  
Gymnastik i Uttersbergshallen måndagar 19 
Kontakt: Marita Fager tel. 070-714 34 68, 070-752 59 08 
      

Krokeks Gymnastikförening - Uttersbergshallen  
Pilates (med boll) måndagar 18 - 19    
Cirkelfys (Medelgympa m stationsträning) måndagar  20 - 21  
Box onsdagar 19 - 20   
Core (Funktionell träning för bålstabilitet, styrka och rörlighet)  
torsdagar  20 - 21 Startar vecka 36 
Mer information tel. 070-729 85 09 eller Facebook. 
     

Livetikrokarna 
Löpargrupper Start vecka 34 onsdagar 19.30 (nybörjare) 
söndagar 18.00 (fortsättning) 
Ansv. Helen Lindberg och Elin Johansson 
För mer info maila: livetikrokarna@outlook.com 
    

Orienteringsklubben Kolmården 
Träning för orienteringslöpning. Info på 
www.okkolmarden.com  
      

Strömsforsstugan 
Motionsspår för löpning och skidåkning 2½  km och 5 km 

Skidspår även 7½ km och 10 km 

Elljusspår 2½ km med tryckknapp för ljus, kvällar t.o.m. 22 

Lilla Älgsjön 
Terrängspår för löpning 3 km, 7 km och 12 km 
     

Rehab Öst - Vårdcentralen  
Möjlighet att träna varje vardag. Tillgång till 3 sjukgymnaster! 
   

"Rosa Rundan" 3 km kuperat löpspår  
Start/stopp vid Villa Fridhem's parkering 
Alexander Fogel   
   

 
 

  

Råsslaskolan 
Motionssim på badet. Öppettider och bokning se 
www.rasslafritidsgard.se 
   

Styrketräning på gymmet Råsslaskolan 
Öppettider och bokning se www.rasslafritidsgard.se 
  

Kolmårdens Tennisklubb 
Tennisklubben har två fantastiska grusbanor  
vid Syrenvägen 33.  
Information och bokning via 
www.kolmardenstk.se 
 

Zumba Toning -  Dans till medryckande musik  
samtidigt som vi ökar muskelträningen och tonar  
kroppen med hjälp av Toningsticks (Zumbahantlar).  
Prova på första gången gratis! 
Zumba Toning i Krokek (Scoutgården)  
Tjejernas Athena, söndagar kl 18.00, Tel: 011-18 22 60  

 
 

 
 Krutvägen 
Gym, när man vill. 
Ansvarig Marlena Törnström 076-426 95 96  
   

I Stavsjö Föreningshus 
Yoga, måndagar 19-20 
Ansvarig: Pia Bork tel: 070-353 88 63 
   
 
 
 
Löpargrupp i Kolmårdsrundans spår 
Christer Tollén 070-391 73 09 och  
Johan Connman tel: 076-766 66 79 
    

Löpträning söndagar ojämn vecka 10.30  
på Klintvallen. Stefan Franzén tel: 070-982 25 03 
    

Gubbgympa måndagar kl. 09.30 på Klintvallen 
Kontakt: Jan Connman tel: 076-134 61 56  
(se KIK:s annons)  

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/sandra.olsson.773?fref=ufi
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Vad är "Alla på grus”? Det är en 
satsning på att visa alla årskurs 2-
elever vad tennis kan innebära. Norr-
köpings Tennisklubb har i några år 
jobbat i detta projekt och ansvarig har  
varit klubbchefen Anki Ekqvist.  
 
Alla årskurs 2-elever bjuds in till en 
tennisanläggning, där de tas om hand 
av en eller flera tränare från NTK. 
Några timmar under en dag får ele-
verna prova på tennislekar, forehand, 
backhand och serve. Mellanmål ingår 
också i arrangemanget. 
 
Uttersbergsskolan hade sin ten-
nisdag på tennisbanorna hos Kolmår-
dens Tennisklubb under maj månad. 
Det kostar ej skolorna någonting. 
Anki och ytterligare en tränare kom 
till Kolmården med all utrustning 
som behövdes. 

Tennis är mycket svårare än det ser 
ut och ibland missades bollen, men 
eleverna hade väldigt trevligt på ba-
nan i alla fall. Det var åtminstone vad 
de sa efteråt. 
 
Vill någon sedan fortsätta i träning, 
är de välkomna till NTK. Kolmår-
dens TK har inte resurser att ta hand 
om en sådan verksamhet, då det helt 
enkelt saknas tränare. Dessutom är 
KTK en klubb, som bara har verk-
samhet på sommaren. 
 
Alla tennisentusiaster hoppas gi-
vetvis på att man så småningom ska 
få fram en spelare som Björn Borg, 
Mats Wilander eller Stefan Edberg. 
Kanske kan "Alla på grus" vara en 
bra början. 

Text och bild Gunnar Kryger 

          

Det finns många härliga bilder på massor av barn i full aktion på planen som vi från Kolmårdsnytt gärna skulle vilja visa, men 
enligt den nya personuppgiftslagen GDPR måste vi ha samtycke från dem som är med på bild. När det gäller minderåriga 
måste föräldrarna godkänna publicering. Från skolan har vi bara fått en bild godkänd. Redaktionen beklagar detta och hoppas 
att vi i samråd med skola, förskola, föreningar och föräldrar ska kunna lösa detta problem i fortsättningen, naturligtvis med re-
spekt för dem som inte vill eller kan vara med på bild. Alla vill vi glädjas åt den fina fritidsverksamhet vi har här i Kolmården. 
Kolmårdsnytt vill gärna fortsätta att rapportera från våra skolor, förskolor och fritidsverksamheter. Vi upplever att det är uppskat-
tat av läsarna. 

Duktiga tränare jobbar med eleverna! 

Ansvarig utgivare: Margaretha Ericsson 
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 KÖK: tillverkade i Kolmården med  
skräddar- sydda lösningar. 
  

 HELHETSENTREPRENAD: vid köks-
ombyggnad  i samarbete med  erfarna  
rörmokare, elektriker och kakelsättare.  
Även montering av andra köksfabrikat. 
  

 TRAPPOR: tillverkning samt montering  
av egentillverkade trappor, även åter- 
försäljare av Drömtrappan. 
 

 ÖVRIG INREDNING OCH MÖBLER:  
efter önskemål till privat och offentlig  
miljö.  
 

 OMLACKERING: av möbler och  
köksluckor. 
 

 BÅTSNICKERIER 
       

    Välkommen att kontakta oss  
            i stort som smått. 
 

     - vi hittar alltid en lösning.  
 

  
 

 

   Polisvägen 15, 618 30 Kolmården. Tel 011-39 71 64 
info@kolmardenssnickeri.se www.kolmardenssnickeri.se 

 

www.kolmardenssnickeri.se 

 

 

Ombud för: 
Öppet alla dagar 8-21 

011 – 39 11 00 

 
"Hej!  

Det är jag som är 
Petter Fast,  

ny Handlare på  
 

ICA Nära Delfinen.  
 

Välkommen in  
till oss!" 
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I kajak längs med hela Sveriges kust 

Eva Söderström har genomfört ett 
speciellt sommarprojekt: ensam-
paddlat från Haparanda till Stock-
holm! Det är en sträcka på 115 mil. 
Det tog fyra veckor och kombinera-
des med en insamling för Världsna-
turfonden för skyddet av Östersjön. 
Den fortsätter och är uppe i ca 
16000 kronor. Ni hittar den på 
www.egeninsamling.se/8612. 
 
Kolmårdsnytt vill veta mer.  - Vem 
är du, Eva? 
 

- Jag är 48 år, har bott 20 år i 
Kolmården och har jobbat i 28 
år på Fiskeby Board. Sedan ett 
halvår provar jag att vara egen-
företagare, dels med att organi-
sera friluftsupplevelser, dels 
med utbildningar i HLR, Brand-
skydd eller Första hjälpen. Det 
känns spännande. 

 
Och spännande upplevelser ver-
kar Eva alltid ha sökt sig till. Som 
ung blev hon scout inom KFUMs 
Scoutkår i Norrköping. Det gav 
både kunskap och vilja att vara ut-
omhus i alla väder. ”Ju sämre väder, 
desto roligare minnen”. Eva har 
lång erfarenhet som ledare, senare 
också i Krokeks Scoutkår.  
 

- Det är roligt att se unga utveck-
las. Och så får man själv både 
leka och vara barnslig ihop med 

de yngre - eller vara ansvarsta-
gande och ha med en grupp Ut-
manarscouter till Japan under en 
hel månad till exempel. 

 
Utmaningar har Eva gillat: hon 
var en av de första kvinnliga brand-
männen i Krokeks deltidsbrandkår. 
Det krävde en rejäl kondition, så 
Eva fick då ta itu med träning. Det 
ledde till flera klassiker, d.v.s. att 
inom samma år klara Vasaloppet, 
Vätterrundan, Vansbrosimmet och 
Lidingöloppet. 
 
Under de senaste tio åren har Eva 
paddlat mycket i kajak, mest i säll-
skap. Den första utmaningen var 
sträckan Kolmården- Stockholm, 
senare Kolmården-
Kalmar, därefter 
Kalmar-Ystad, 
Ystad-Halmstad 
och Halmstad- 
Svinesund. Det var 
avsnitt på ca 20-40 
mil. Med känne-
dom om Sveriges 
geografi inser vi 
nu att sträckan Ha-
paranda- Stock-
holm var det som 
saknades… och 
längden var alltså 
115 mil! Och nu 
har hon alltså 
paddlat ensam. 

Men det rymdes inte bara envis 
paddling där längs Bottenhavskus-
ten, 4-5 mil per dag i genomsnitt. 
Utan resan bjöd också på många 
möten med vänliga människor, er-
bjudanden om vatten, middagar, 
logi, hjälp med mobilladdning, bad i 
badtunna…  
 
Eva tänker helst ”Det löser sig” när 
hon ser problem.  
 
”Men om jag inte hade varit scout, 
så hade jag nog aldrig gjort det här”, 
avslutar hon lite eftertänksamt. 
 

  Text: Christina Folkeson 
  Bild: Privat 

 

Eva själv 
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  Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! 
   Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla 
   åtgärder före och under sommaren och även hösten kan rädda liv.  
 

  Du som har utfart mot gata:     Du som har hörntomt:   Du som har tomt intill gata: 

För mera information, se hemsidan  
www.kolmardensvägförening.se  

       

Plan- & bygglagen 8 kap 16 §: ”En tomt ska hållas i vårdat 
skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas” 

 

Ordf.  Jan Åberg   070-58 91 213 aberg.jan@telia.com 
V. ordf. Inger Negendanck 076-10 79 405 negendanck@yahoo.se 
Vägansvarig  Conny Johansson 070-81 09 933 connylena5@gmail.com 
Kassör Ola Lindgren 070-39 13 911 ola.lindgren@moretime.se 
Sekr. Henrik Sköld  henrik.skd@gmail.com 
Ledamot Mikael Andersson  micke@kolmardssnickeri.se 

I Sverige har vi ett system som innebär att vägförening-
ar runt om i landet avsvarar för skötsel av vägar. Det 
handlar bl.a. om snöröjning, sandning och asfaltering. 
Varje vägförening har en styrelse. Det behövs alltid 
engagerade medlemmar för att resultatet ska bli bra! 

Vid utfart bör Du se till att dina 

växter inte är högre än 80 cm från 

gatan inom markerad sikttriangel. 

Sikten skall vara fri minst 25 m från 

gatan eller gångbanan. 

Om din tomt ligger intill en gång- 

och cykelväg eller gata bör du se till 

att dina växter inte är högre än 80 cm 

i en sikttriangel som sträcker sig 

minst 10 m åt vardera hållet. 

Häck och buskar bör växa inom eget 

tomtområde. 

Om du har buskar eller träd som 

sträcker sig ut över gata eller gång- 

bana bör du se till att det finns fri 

höjd för trafikanterna. 

Den fria höjden som krävs är: 

 över gångbana: minst 2,5m 

 över cykelväg: minst 3,2 m 

 över körbana: minst 4,6 m 

 

Och Du...  
Klipp dina träd och häckar! 

Tänk på att barnen ska synas!  
Underlätta för transporter  

och snöröjare! 

> 4,5 m 

 Annons 

  

OBS! 
 

Glöm inte  
 

ÅRSMÖTET  
 

den 24/10  
kl. 19.00  

 

i Sandviksgården 
 

VÄLKOMMEN! 
Styrelsen 

http://www.kolmardensvägförening.se
mailto:henrik.skd@gmail.com
mailto:micke@kolmardssnickeri.se
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100 år sedan Getåolyckan 
För hundra år sedan, närmare be-
stämt den 1 oktober 1918, inträffade 
den värsta järnvägsolyckan hittills i 
Norden. Över 40 personer omkom, 
däribland den välkände skådespela-
ren Otto Hagert.  
 
Det hade gått tre år sedan järnvä-
gen mellan Åby och Nyköping in-
vigts. Sommaren 1918 var mycket 
torr, det blev djupa torrsprickor i le-
ran vid Getå. På hösten kom regnet, 
mycket regn som genom torrsprick-
orna leddes ner till djupt liggande 
lerlager som normalt var torra. 
Lerlagren blöttes upp och ett jord-
skred inträffade. Skredet drog med 
sig järnvägen samt telefon- och tele-
grafledningarna som gick längs den-
samma. Bara några få minuter efter 
skredet kom tåg 422 draget av parad-
loket F1200 och katastrofen var ett 
faktum. 
 
Glödande kol från loket, gasbelys-
ning i vagnarna och vagnar av trä var 
ingen bra kombination, flera vagnar 
började brinna och i vagnarna satt 
människor fastklämda, orsaken till att 
över 40 personer fick sätta livet till. 
Elden var synlig ända in till Strykjär-
net i Norrköping. Getåolyckan fick 
stor uppmärksamhet i massmedia och 
det figurerade en hel del rykten i an-
slutning till olyckan, några av dem 
har överlevt in i våra dagar. Det finns 
även folktro och skrock kopplat till 
olyckan. Orsakades olyckan av att 
man 1917 sprängde en trollsten vid 
Krokeks ödekyrka och därigenom 
irriterade de underjordiska?  
 
En åldring vid Krokek ålderdoms-
hem berättade: 
”I Aftonbladets halvveckoupplaga 
har berättats att det skulle medföra 
olycka att röra eller skada stenen vid 
Kyrktorpet. Då stenen sprängdes för 
banbygget kom Getåolyckan som 
uppfyllelse av denna spådom.” 
 
1918 pågick fortfarande första 
världskriget, Spanska sjukan härjade, 
torkan hade orsakat missväxt många 
livsmedel var ransonerade och ett 
kilo smör kostade nästan en dagslön. 
Getåolyckan fick stor påverkan på 
geologins betydelse vid byggen av 
vägar och järnvägar. Sverige blev 
ledande inom geologisk forskning, 
indirekt bidrog alltså Getåolyckan till 
att förhindra andra olyckor. 

Inför 100-årsminnet av Getåolyck-
an har jag, Maria Loorents Peterson 
vid Kvillinge föreningsarkiv, gjort en 
utställning och en bok om olyckan 
och dess människor. Jag följer några 
personer som åkt med olyckståget, 
några som omkom och några som 
överlevde. Hur tänkte de? Hur påver-
kades de av olyckan? 
 
Utställningen visas under september 
på Åby bibliotek och under oktober 
på Norrköpings stadsbibliotek.  
 
På Kulturnatten 29/9 visas utställ-
ningen på Östergötlands arkivför-
bund, Vattengränden 14, Norrköping 
(vid Folkets hus), där jag även kom-
mer att hålla föredrag där jag drama-

tiserar Gerda von Heijne, en av pas-
sagerarna på olyckståget. Sveriges 
Järnvägsmuseum visar upp olyckslo-
ket F1200 med tidstypiska vagnar på 
Norrköpings station och kör kortare 
turer för betalande passagerare. Även 
under söndagen visas tåget upp på 
stationen. På måndagskvällen, exakt 
100 år efter olyckan, kommer en spe-
cialtur för inbjudna gäster att gå mot 
Stockholm. Tåget stannar vid skred-
platsen i Getå för en tyst minut. På 
söndagen kommer det även att vara 
en minnesgudstjänst i Matteus kyrka. 
 
Kom och delta i hedrandet av min-
net av Getåolyckan. 
   

Text: Maria Loorents Peterson 
Arkivbilder 

 Insänt! 
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Stavsjö Horisont 
Sommar och bad i Stavsjö  
I år har det varit extremt varmt och 
alla vill bara vara vid en sjö. Den 
kommunala badplatsen i Stavsjö har i 
år verkligen utnyttjats av semesterfi-
rande familjer och krokeksbor,  ål-
bergabor och norrköpingsbor m fl, 
dock inte så mycket stavsjöbor. Stav-
sjöborna tycker det är för mycket 
folk och badar där mest på mornar 
och kvällar och i övrigt letar de sig 
till andra badplatser i närheten. En 
dag var det 69 bilar vid badet och då 
räcker inte parkeringsplatsen till. 
 
Detta år har kommunen lagt i nya 
fina bryggor och även en handikapp-
ramp vid badplatsen och det är 
snyggt och iordningställt vid stran-
den och i omklädningsrum. Det finns 
flera bord och bänkar för dem som 
vill äta något. Samfällighetsförening-
en i Stavsjö står för skötseln. 
 
Cykelturer 
Cykelturer har letts av Eva Pettersson 
varje tisdagskväll i den varma som-
maren, och det fläktar faktiskt när 

man cyklar. Cykelturerna har gått åt 
olika håll från Stavsjö räknat och 
ibland har det badats vid den obliga-
toriska fikarasten. En gång åkte man 
till Virå, då tog man en rejäl matrast, 
som ett trevligt avbrott i vardagen. 
 
Boule 
På Lillängen har det spelats boule 
varje söndagsförmiddag av ett gäng 

käcka spelare, som knabbats och 
trivts i solhettan. Björn Nilsson hål-
ler ordning. 
 
Vandring 
Den 1:sta och 15:de varje månad har 
vandring ordnats på olika vandrings-
leder med Lolo Carlsson och Monica 
Svensson som ledare. Dock fick man 
ställa in ett par gånger pga värmen. 
 
Herrgårdsflygeln 
Herrgårdsflygeln har hållit öppet sin 
första säsong och varit välbesökt för 
övernattning av gäster både från Sve-
rige och från våra grannländer. Den  
har även hyrts ut och är lämplig för 
stavsjöbornas gäster vid släktträffar 
av olika slag samt för mindre konfe-
renser.  
 
Stavsjögården 
Vid Stavsjögården har nybyggnation-
en fortskridit och de åtta lägenheter-
na blir inflyttningsklara till vintern/
våren 2019. 
 
 Text och bild: Monica Svensson 

 

KONTOR NÄRA NORRKÖPING  
MEN TILL STAVSJÖPRIS 

 
 
 

 

 
 
 

 
 Kontorslokaler i STAVSJÖGÅRDEN,  

upp till ca 350 kvm golvyta   
    
 Bredband/fiber finns installerat  
 
 Egen parkeringsplats    
 
 Konferens- och möteslokal för upp till 100  

personer i det närliggande Föreningshuset    
      
 Motions- och Gymanläggning i annex     
  
 Circle K Servicestation med närbutik   
                                                                          
 Restaurang och café i vägkrogen Stavsjö Krog & Kafé  
 

Kontakta fastighetschef Thomas Rodestrand,  
Kiladalens Utveckling AB, mobil 070-591 5570 för visning.  

 

 Festlokal i Kiladalen  
  

För det lilla företaget 
eller för dig som är i 
uppstartsfasen och 
som söker ett lokalt 
placerat projektkon-
tor finns nu möjlig-
heten i Stavsjö 2 min 
från E4-an. 

Stavsjö Föreningshus för  
bröllop, dop; 60-års- kalas, mm  

För info och priser:  
www.bygdegardarna.se/stavsjo  
För bokning, telefon:  073 – 042 53 83 

Stavsjögården (f.d. Stavsjö gamla skola) 
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Stavsjöfixarna 
Fixarna är en ideell grupp männi-
skor i Stavsjö, som vill ha ett levande 
samhälle med stor gemenskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bröderna Tommy och Leif Alm-
berg, som har haft Stavsjö Vandrar-
hem, är de drivande krafterna. För 
några år sedan, när de hade slutat 
med Vandrarhemmet, drog de igång 
verksamheten. 

Det finnas så mycket i ett samhälle, 
som ”Någon annan” bör ta tag i, men 
det händer inte. Vem är då ”Någon 
annan”? Det kanske är vi som bor i 
samhället. Någon av oss måste ta 
initiativet och det gjorde Tommy och 
Leif. De är mycket duktiga, arbets-
samma och trevliga och många ville 
vara med och hjälpa till för att få ett 
bra samhälle. 
 
De bildade FIXARGRUPPEN i 
Stavsjö, som träffas varannan fre-
dagsförmiddag och arbetar med olika 
projekt och det viktiga för gemen-
skapen är också alltid det gemen-
samma fikat. I t ex Föreningshuset, 
Stavsjögården, som är stavsjöbornas 
gemensamma lokaler för olika ar-
rangemang och fester. Där målar och 
snickrar man och rustar upp, man 
röjer och släpar ris t ex på Slaggud-
den, där man vill att det ska vara fint, 
speciellt till vårt berömda valborgs-
mässofirande vid Stavsjön. Än så 
länge har det inte fattats jobb. 

Alla som vill får vara med, men det 
är nästan bara pensionärer som är 
med, andra människor arbetar för det 
mesta på fredagar. Rekordet hittills 
på närvarande, som är helt frivilligt, 
är 24 stycken. Vi diskuterar vad som 
händer i samhället och vad vi vill ska 
hända. Det blir en väldigt trevlig ge-
menskap när man arbetar ihop och 
det känns meningsfullt och roligt när 
man ser resultatet. Tommy och Leif 
har dessutom varje höst och vår ord-
nat med en liten avslutningsfest. 
 
Vi i Stavsjö vill ge en stor eloge till 
Tommy och Leif och även till Tho-
mas Rodestrand och Gunnar Cas-
serstedt, som hjälps åt att driva grup-
pen och för att vi fått ett mer levande 
samhälle med tillförsikt inför framti-
den. 
 

 Text och bild: Monica Svensson 

Tommy tar en paus med Alf Andersson 

Stig Karlsson, Johnny Alm, Sten Andersson        Tomas Rådestrand     Maud Andersson 

Hans Andersson och Lasse Strömberg       Fikapaus 
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           Traditionsenlig     

 

                    
      i Kvarsebo 
 

   Lördag 17 november kl. 17.00 Christinagården 
 

 Försäljning av fika, hembakat och ostkaka 
 Lotterier - Auktion kl. 18.00 
 Alla intäkter går till välgörande ändamål 

 

     Välkomna önskar Kvarsebo Kyrkliga Syförening 
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Vi var några stycken, Thomas 
Karlsson, som är född i trakten och 
Lasse Boman och jag som ville un-
dersöka bergen söder om Svansta 
och sjön Gändeln i Skogsby i Stav-
sjö. Sörmlands högsta punkt ska vara 
vid utsiktstornet i Skogsby, men jag 
undrar om inte detta berg, som ligger 
på andra sidan dalen är högre, men 
det kanske ligger i Östergötland?  
 
Vi visste att det fanns en djup 
bergsravin uppe på berget. Den är 
ca 25 meter lång med ca 15 meter 
höga bergssidor och endast ca 2-3 
meter bred. Det var hisnande att titta 
ner i avgrunden. Vi såg att det låg en 
del stenar, men vi gick nerför berget 
och i marknivå kunde vi komma in i 
ravinen från den östra sidan. Det var 
inte helt lätt att ta sig fram, men in-
tressant. Vi fick åla oss in mellan 
stenarna och klättra högt över en del 
större stenar, men det skulle finnas 
en utgång längst bort. 

När vi efter mycket möda tagit oss 
igenom och förbi alla hinder, fanns 
det mycket riktigt en öppning, men 
den satt så högt upp att vi inte tog oss 
upp. Rättare sagt jag tog mig inte 
upp, så vi fick efter mycket vånda 
vända tillbaka. Det var inte lättare 
att gå tillbaka, om man säger så. 
 
Efter kafferasten kände vi oss väldigt 
nöjda och glada över en intressant 
upplevelse, som kan rekommenderas 
för den äventyrliga. 
 
Vilken underbar och spännande natur 
vi har här i Kolmården! 
 
Text och bild: Monica Svensson  
Bild: Lasse Bohman  

Äventyr i Skogsby, ett roligt minne 

Thomas 

Lasse 

Thomas i fotartagen 
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 KOLMÅRDSMARKEN 

Trevligt att många använde sina garageuppfarter 

Prylar i mängd! 

Loppis vid Stationsbacken Loppis vi d Sjövikskyrkan 

Vackert! 

Gott! 

Bilar till salu! 

En fröjd för ögat! 

Senap för finsmakare! 

Kolmårdsförfattare 

Ung med stor  
uppgift! 
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KOLMÅRDSMARKEN 
Anna-Lena Hansson och Annika Widerstedt 

Jonny Eriksson 

Segway - kul nyhet på marknaden! 

Kolmårdsförfattare 

Annorlunda Rutschkana! 
Kul med Tivoli! 

Härliga bilar vid Gamla BP-Macken! 

Hemvärnet på plats 

Konst i Centrumhuset 

Fotokonst i  
Sjövikskyrkan Bra service! 

Idoga damer! 

Bild och text:  
Margaretha Ericsson 
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TK 

 

braviksbuss@tele2.se   

www.braviksbuss.se 

Klimatsmart busstransport  
Euro 6+ fossilfritt bränsle. 
Vi gör din resa enligt dina önskemål  
till humant pris.  
Alltid gratis offert. Ring alternativt maila:  
011 - 39  60 15,    070 - 218 28 88 

Beställ din bussresa miljövänligt!  

Fräsch turistbuss 49 platser med alla  
bekvämligheter; Wifi, Toa, 220 volt osv  
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100-årsjubiléum på landet 
2018 - året för 100-årsjubiléum inte 
bara för Ingmar Bergman och Birgit 
Nilsson utan också för vårt sommar-
ställe, villa Torsholm på Strandvägen 
vid Bråviken. Huset är äldre än så. 
Men  det var för 100 år sedan som vår 
farfar, grosshandlare Axel Bergström 
köpte sommarhuset. Han, hans hustru 
Ragnhild och de tre barnen, då 10, 8 
och 2 år flyttade in på sommaren 1918. 
Den 10-årige sonen hette Sture och var 
vår pappa. Priserna var annorlunda. 
Enligt lagfartsbeviset var köpeskilling-
en för "lägenheten Thorsholm i Krokek 
socken" 9.500 kr. Huset är stort med 
två våningar med sex rum, två kök och 
två glasverandor. Tomten var på 8.000 
m2 men är senare avstyckad.  
 
Att sommarhuset varit i familjens ägo 
i hela 100 år tyckte vi var värt att fira. 
Vi som är ägare till huset nu är mina 
två syskon, jag och min man. Vi sys-
kon har tillbringat alla våra sommarlov 
och senare semestrar på landet. Vi är 
nu inne på femte generationen 
"Bergströmare" som tillbringar några 
sommarveckor i det stora gula huset, 
som badar i Bråviken eller Torsjön 
eller Älgsjön, som ror ut på sjön eller 
paddlar kanot, som vandrar på stigarna 
i Kolmården, som plockar blåbär i sko-
gen, som leker på gården. Fast ingen i 
de yngre generationerna heter Berg-
ström. Den ende med namnet Berg-
ström är min äldre bror. Han flyttade in 
på ett vårdboende denna sommar och 
orkade tyvärr inte resa till Kolmården 
och delta på festen. Men vi skålade för 
honom! Lagom till 100-årsfesten blev 
en ny grind klar, kopia av den gamla, 
som blivit gisten och trasig av tidens 
tand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till och med vädrets makter stod oss 
bi vid 100-årsfesten. Väderprognoser-
na denna sommar har ju visat evig sol 
och värme utom på midsommarafton 
och på lördagen 7 juli när vi skulle fira. 

Då skulle det regna. Det gjorde det 
också men bara fram till klockan två 
och festen skulle börja klockan tre. Då 
sken solen och vi kunde duka utom-
hus. Min syster och hennes barn med 
respektive och barn, min man och jag 
och våra barn med respektive och barn 
samt några goda grannar deltog. Det 
var första gången kusinerna i fjärde 
generationen var samlade och återsågs 
sen de blivit vuxna. Man kom resande 
från Berlin, Bremen, Göteborg, Dalar-
na och Örebro. Det var mycket lo-
gistik innan som vem sover var? Hu-
set är visserligen ganska stort men inte 
så stort att det rymmer 23 personer. 
Men snälla grannar lånade ut sina 
gäststugor så allt ordnade sig.  
 
Vi hade knytkalas och alla bidrog 
med läckra sallader, pajer, piroger, 
kycklingspett … och så småningom 
kaffe och tårtor. Gott att äta och 
dricka! Det var tipspromenad med 
frågor om sommarstället och släktens 
historia, visor om sommarstället, foto-
utställning på nedre verandan med 
foton från anno dazumal och från 40- 
och 50-talet när jag och mina syskon 
var barn och drack saft vid ett barn-
bord som det var på den tiden t ex. 
Svärsönerna ordnade storbilds-TV ute 
på baksidan av huset så de som ville 
kunde följa fotbollsmatchen mellan 
Sverige - England medan andra gick 
tipspromenad i trädgården eller bara 
satt och pratade. Med grannarna, 
gamla lekkamrater och kamrater från 
tonårstiden, fanns många minnen att 
återuppliva. Äldst på festen var min 
syster, 76 år, yngst ett 8 månader 
gammalt barnbarn. Vi glömde dock att 
ta  gruppfoto. Men hur långa barnen är 
har vi mätt och skrivit in på en garde-

robsdörr precis som vi gjorde varje 
sommar när jag var liten. Lustigt nog 
är ett 7-årigt barnbarn lika lång som 
jag var i samma ålder, 128 cm. 
 
Våra föräldrar och pappas två sys-
kon som hade sommarstället under 
många år var mycket trädgårdsintres-
serade. Det anlades snörräta bloms-
terrabatter, stenpartier, grönsaksland, 
det fanns dignande bärbuskar med 
svarta och röda vinbär, krusbär och  
många fruktträd. Tyvärr har det mesta 
växt igen och förfallit. Ingen bor i när-
heten och kan sköta om stället så pie-
tetsfullt som det borde skötas. Men en 
systerdotters sambo är praktiskt nog 
trädgårdsmästare men opraktiskt nog 
boende i Tyskland. Men lagom till 
100-årsjubiléet gjorde han nya plante-
ringar runt huset.  
 
Huset har moderniserats en del un-
der årens lopp. Vi hämtade länge vat-
ten i hinkar från pumpen och hade 
utedass och senare mulltoa. Från 2016 
finns vatten indragit och vi har låtit 
bygga badrum och kök. Mycket finns 
kvar att göra, tapeter och målarfärg 
flagnar och ... Men ibland vill man 
bara åka till landet för att koppla av. 
Och ibland vill man åka till landet för 
att fira. Det var väldigt skojigt att 
ställa till med ett 100-årskalas, festen 
blev så lyckad och alla trivdes och 
hade roligt, gammal som ung. Så nu 
går vi och funderar på vad vi ska fira 
härnäst, kanske 100 år efter att elektri-
citet drogs in i huset första gången 
vilket var 1923 (elen har modernise-
rats med nya ledningar på senare år). 
Vi får se. Alltid finns det något att 
fira! 

Elisabeth Remfeldt 

Insänt!  

Elisabeth Remfeldt 
sommargäst på Strandvägen i Porsgata 
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Fillers och Botox-behandling 
Trådlyft med V-softlift 

alternativ till kirurgisk ansiktslyft 
                                             

Certifierad klinik 
 

Välkommen! 
Överläkare Dr Christian Vojin 

 

Bokning tel 0705-52 33 63 
Krickavägen 14, Kolmården 
E-post - ambuso@telia.com 

Kolmårdens 
Privatklinik 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

-  
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Lions Club Kolmården  
har utsett  

Karin & Gunnar Pettersson 
till  

Årets Kolmårdsbor 2018 
 
 

Motivering:  
Karin och Gunnar har under 

många år, helt utan egen vinning 
varit den drivande kraften så 
många äldre kolmårdsbor fått 

möjlighet att komma ut på  
regelbundet återkommande  

rullstolspromenader. 

 

Lions Club Kolmården  

Kurt Björk, Lions President, delar ut 
priset till Årets Kolmårdsbor! 

Text och bild: Margaretha Ericsson 

Glada KIF-killar! 

Frälsningsarméns Loppis 

Wild Animals 

Hans Olsson 
lokal författare 

Camilla Karlsson med sina bilder 

Spelemän 

PRO  

Bo Rådstam med sina askar 

Kent Andersson i snickartagen Det svänger på scenen 

Olle Rosén med  
sina glas 

Susanna Axén med sina alster 
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Från förra sommaren och framåt 
hade vi ju bevattningsförbud i 
Kolmården. Och efter denna torra 
sommar undrar vi förstås HUR ÄR 
LÄGET  NU ?  
 
Så här skriver Johan Andreasson, 
enhetschef för drift och underhåll på 
Norrköping Vatten och Avfall om 
hur vattensituationen ser ut:  
 
Inför sommaren 2018 hade grund-
vattennivån i vår vattentäkt återhäm-
tat sig till nästan normala nivåer och 
vi beslutade därför att häva bevatt-
ningsförbudet i april. Från maj må-
nad har vädret varit extremt på 
många sätt med mycket höga tempe-
raturer och väldigt lite nederbörd. 
Det är helt normalt att grundvattnet 
inte fylls på nämnvärt under växtsä-
songen från april till september, då 
vegetationen tar upp det mesta av det 
regn som faller. 

Sedan vi släppte på bevattningsför-
budet har de extrema förhållandena 
gjort att vattenuttaget varit högt och 
att grundvattennivån sjunker stadigt. 
Läget för grundvattnet i Kolmården-
området är därför ansträngt men un-
der kontroll. Vi har övervägt att åter-
införa bevattningsförbudet, men valt 
att inte göra det nu då en förhopp-
ningsvis vädermässigt normal höst 
och vinter kommer att ge påfyllning 
till grundvattenmagasinet. Hur 
grundvattennivåerna återhämtar sig 
beror på hur mycket regn och snö 
som faller under hösten och vintern 
och inte minst hur stort vattenuttaget 
är. För att vi ska slippa hamna i en 
situation med bevattningsförbud un-
der nästa vår och sommar behöver vi 
en bra påfyllning det kommande 
halvåret och vattenvisa kunder. Att 
vara vattenvis betyder att du tänker 
på hur du använder ditt vatten och 
inte gör av med mer än nödvändigt.  

Fem tips på hur du är vattenvis:  
  

 Skaffa en regntunna att samla regn-
vatten i för att använda till bevatt-
ning i trädgården. Undvik helst att 
vattna din gräsmatta.  

   

 Låt inte vattenkranarna rinna i onö-
dan. Stäng av kranen när du borstar 
tänderna och duschen medan du 
tvålar in dig.  

   

 Tvätta bilen i en biltvätt. Många 
biltvättar kan återvinna tvättvattnet. 

  

 Duscha istället för att bada. Och 
pröva gärna att ta lite kortare  
duschar.  

   

 Fyll disk- eller tvättmaskinen innan 
du sätter igång den. 

 

Med vänliga hälsningar 
Johanna Malm 
  

Kommunikatör 
Norrköping Vatten och Avfall AB 
Box 85, 601 02 Norrköping 
Tfn: 011-15 16 41 

Vårt viktiga vatten   

 

Insända ”Sommarminnen” 

Pehr Hasselrot har skickat in några bilder från den  
populära Marknaden vid Kriminalvårds-anstalten 
(Kolmårdssanatoriet) den 7 juni, med försäljning av  
blommor, grönsaker och snickerier.  
 

Kirsi Sirkka har skickat in bilden på ”Midsommar vid 
Lilla Lövhälla 2018”. 
 

Nu får vi njuta av bilderna och längta till nästa sommar… 
 

       M E 

Pehr Hasselrot 

Pehr Hasselrot 
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Kolmårdsbo!  
Vi tar gärna emot synpunkter från er  
läsare! Fatta pennan och skriv!  
Dela med dig av sånt som du funderar på!  
Du kanske går och irriterar dig på något,  
eller så går du omkring och är glad över  
något som fler kan få glädjas åt… 
    

För att få ditt inlägg publicerat måste du  
lämna kontaktuppgifter till redaktionen,  
men du får gärna skriva under ditt inlägg 
anonymt. 
 

Skicka till: redaktionen@kolmardsnytt.se 
eller ring 0706-33 06 40 

     
ans. utg. Margaretha Ericsson 

 Tyck till!  Ge ris och/ eller ros! 

Dessa vackra fjärilsreliefer är 
skurna i trä och färglagda av Vesa 
Jussila. Till 10-årsjubileet sattes de 
upp intill promenadstigen mellan 
Marmormuseet och Tittut.  
 
Tyvärr fick de inte sitta kvar, utan 
blev skamligt nog stulna.  
 
Nu har de fått ersättas med foton av 
de riktiga relieferna. 
 
Detta är polisanmält! Om du får 
höra något - kontakta Hembygdsför-
eningen eller polisen. 

Fräck stöld! 

Jag brukar besöka Ödekyrkan i Kro-
kek med den fina minneslunden. Det 
är verkligen ett kulturminne och in-
tressant historia för Krokek och hela 
trakten. 
 
Mitt emot parkeringen ligger en an-
skrämlig plats med gammal skrot av 
bilar och jordbruksmaskiner. Det 
pryder inte alls platsen. Hur kan man 
få ha det så? 
 
Vad säger Miljö- och Hälsa om ev 
utsläpp av oljor mm i mark och när-
liggande vattendrag? 
 
    Miljövän 

Tråkig syn! 

 Insändare! 

Upprörd 

  Krokeks Ödekyrka 
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Samhällsinformation 
 

Vårdcentral: 010-105 92 40 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 
 

Distriktssköterska: 010-105 92 40 
 

Hemsjukvård: 011-15 68 00 
 

Apoteksgruppen Kolmården:  
011– 39 29 20 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 
Öppet vardagar 09.00-17.00  
 

Tandvård, jour: 1177 eller 011-10 76 00  
 

Sjukvårdsupplysningen: 1177 
 

Giftinformation: 08-331231 
 

Polis 
Polisen (icke brådskande fall): 114 14 
 

SOS Alarm: 112  (vid fara för liv) 
 

113 13  (om du vill ha eller lämna information  
om allvarlig olycka eller kris) 
 

Veterinär (Åby) Jour dygnet runt 
Anders Lager 0705-30 32 51 

 

Bankomat:  
Utanför COOP Krokek och inne på ICA  
 

Bibliotek: 011-15 77 00 
Råsslavägen 20 
Öppet: 
Måndag 14-15 
Tisdagar    10-12 och 13-19 
Onsdagar  10-12 och 13-15 
Torsdagar 10-12 och 13-16 
E-post: krokeks.bibliotek@norrkoping.se   
 

Bad: Bad och Gym på Råsslaskolan 
Råsslavägen 20  
För öppettider se www.rasslafritidsgard.se 
För bokning ring Fritidsgården 011-39 25 80 
 

Fritidsgård: 011-39 25 80 
Råsslavägen 20 

 

Kolmårdens Familjecentral: 011-15 53 26 
Råsslavägen 20 
E-post: kolmardens.familjecentral@norrkoping.se 
Facebook: Kolmårdens Familjecentral 
 

Returpunkten: 011-15 15 30 
Öppet: tisdag och fredag kl. 10-18  
lördag och söndag kl.9-16 
 

 

 

Här hittar du Hjärtstartare! 
 

 Brandstationen Krokek 

 COOP Krokek 

 Krokeks Kyrka 

 Orrekullagården Krokek 

 Returpunkten Strömsfors 

 Råssla Fritidsgård 

 Sjövikskyrkan Krokek 

 Vårdcentralen Kolmården 

 Henning Jansson Emballage 

 Tropikariet  

 Brandstationen Kvarsebo 

 Bråviksbuss Kvarsebo 

 Christinagården Kvarsebo 

 Kvarsebo Kyrka  

 Verdandi Sjöberga lägergård 
 och kollektivboende 

 Stavsjö Bruk 

 Stavsjö Krog & Kafé 

 Dambroängen Ålberga 

OBS! 
Du som vet var det finns  
fler Hjärtstartare, hör av  
dig till redaktionen!  
 

Maila till  
redaktionen@ kolmardsnytt. 
se eller ring 070-633 06 40   

 

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se 
Ansikte - kan personen le och visa tänderna? Hänger mungipan? 

Kroppsdel arm - Kan personen lyfta armarna och hålla dem i 10 sekunder?  

Uttal - Kan personen upprepa en enkel mening? Sluddrar personen? 

Tid - Varje sekund räknas…  

Tveka aldrig! Ring 112 direkt om svaret är ja på någon av frågorna! 

 Tack för allt stöd vi får för vår verksamhet! 
 
 

Du är alltid välkommen till Röda Korsets MÖTESPLATS KUPAN, öppen 
onsdagar kl. 14-18 samt lördagar 11-14. Adressen är Valhallavägen 2 A. 
Här kan du sitta ner för en pratstund över en kopp kaffe. Du kan göra 
fynd bland vår second-hand-artiklar eller själv lämna oss varor vi kan 
sälja. Kontaktpersoner är Kristina Johansson 011-39 26 39 och Mona 
Palmqvist 073-362 52 18. 
 

Tisdag 18 september kl. 18.30 inbjuder vi till MODEVISNING i Sjöviks-
kyrkan Munkvägen 7.  Våra ”nära” firmor Lilla Paradiset, Vågskvalp och 
Regnkedjan visar kläder och accessoarer.  Servering, lotteri. Entré 60 kr 
 

Tisdag 23 oktober kl. 18.30 MEDLEMSMÖTE på Träffpunkt Valhalla 
med information, trevlig samvaro, servering, lotteri 
 

Lördag 8 december kl. 14 JULSTUGA på Träffpunkt Valhalla med sed-
vanliga lotterier, Dragspelstomtar, Luciatablå, servering av julgröt / skink-
smörgås/ kaffe á 50 kr, samt utdelning av vinster på höstens listlotteri. 
 

Sy & Stick-cafè: Första och tredje tisdagen i månaden med en ändring: 
4/9, o.b.s.20/9, 2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 4/12 kl. 15 -17. Kontakt: Kerstin 
Sandström 076-823 38 51 och Margaretha Minsér 070-543 37 23 
 

Återbruk: Sista tisdagen i månaden 25/9, 30/10, 27/11  kl. 10 -12 där vi 
försöker tillvarata/ändra användbart material från Kupan till nya alster. 
Vi hjälper gärna till att ordna kurser i Första Hjälpen eller  
Hjärt- lungräddning. 
 

Kontakta ordf. Inger Karlsson, tel. 011 392230 
 

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS AKTIVITETER! 

KOLMÅRDENS RÖDAKORSKRETS 

Röda Korset 
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