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Redaktionskommittén tar gärna emot idéer 
och synpunkter. Vill du få in ett reportage 
eller sätta in en annons så skriv till: 
redaktionen@kolmardsnytt.se 
OBS! Format på bilder: JPEG 
 

Nästa nummer kommer ut vecka  39. 
Deadline för material den 10 september. 
 

Vill du kontakta Hemsidan skriv till: 
webbredaktionen@kolmardsnytt.se 
 

Vill du bli medlem sätt in 100 kr för 2010 på 
plusgirokonto nr 4867887-4 och ange 
Kolmårdsnytt, namn, tel/epost-adress 
 

Vill du bli sponsor hör av dig till: 
 redaktionen@kolmardsnytt.se 
 

Nya annonspriser i nästa nummer:   
Hel sida svart/vitt  2 000 kr 
Halv sida svart/vitt 1 200 kr 
Fjärdedels sida svart/vitt     600 kr 
Åttondels sida svart/vitt    350 kr 
Sextondels sida svart/vitt     200 kr 
Halv sida i färg  2 000 kr 
Fjärdedel sida i färg  1 200 kr 
 

 

  

Redaktionen har ordet 

 

Kolmårdsbo - Du håller det andra numret av tidningen 
KOLMÅRDSNYTT i din hand. Det allra första numret, 
som kom ut i mars, var endast ett blad med information om 
att åter starta en tidning för kolmårdsbor och besökande i 
vår bygd. Kolmårdsnytt är religiöst och politiskt obunden. 
 
Alla i redaktionen är glada över att vi tillsammans har 
lyckats skapa ett flersidigt nummer med både trevlig och 
matnyttig läsning. Tidningen ges ut i fyra nummer per år. 
Dessutom är en tillhörande hemsida under uppbyggnad. Gå 
gärna in och titta!  www.kolmardsnytt.se  
 
I detta nummer finns information om vad Kolmården har 
att erbjuda för turister, reportage från både verksamheter 
och företag, samhällsinformation och annonser. 
 
Ett tips till dig Kolmårdsbo: passa på att turista i din egen 
vackra och spännande hembygd.  
                        

                       Redaktionskommittén   

 

Ur innehållet 

 
 

Kolmårdsnytt  ges ut av: 
En ideell förening i samarbete med 
Kolmårdens företagsgrupp, föreningar, 
företag och enskilda medlemmar. 
Alla boende i Kolmården är välkomna att bli 
medlemmar i föreningen. 
 

Ordförande i interimstyrelsen: 
Alf Gustafsson 
 

Redaktion för detta nummer har varit: 
Louise Tottie-Gustafsson  
Margaretha Ericsson  
Monica Johansson 
Christina Folkeson 
Ingela Granqvist 
Maria Höög 
Katrin Bjuhr 
 

Ansvarig utgivare: 
Margaretha Ericsson 
 

Tryck: 
Ringqvists tryckeri 
 

 

Kontakta oss! 
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Sandviken ligger som en pärla vid Bråvikens strand ca 
fem kilometer från djurparken. Här finns i stort sett 
någonting för hela familjen, både när det gäller aktivi-
teter, restauranger och boende. Eller vad sägs om att se 
Ronja Rövardotter – en vildmarkssaga, delta i allsång, 
dans på ångbåtsbrygga, trubaduraftnar, pubkvällar m.m. 
Försäljning av hantverk i bland annat tenn, marmor, ull, 
textil, glas och konst. Gillar du gamla saker kan du 
välja mellan antikviteter eller loppisfynd på tre olika 
ställen.  
 

Det finns flera matställen med olika inriktning – två 
glassställen, Sjöstugan, Ettans, Villa Solliden och 
Skogsvikens hotell. 
 

Kolmården är mer än bara djurpark! Du som vill stanna 
kvar i Sandviken kan bo på First Camp Kolmården, 
Villa Solliden eller Skogsvikens Hotell. 
 

Vi kan berätta att Tim Star (född Tomas Andersson) 
tar över tennsmedjan i Sandvikens hantverksby sedan 
maj. Många personer är oroliga för vad som händer 
med verkstaden och verksamheten sedan Christer 
Wide dog i vintras. Men lugn, hantverket lever kvar 
och även en del av Wides produktion. Samtidigt är 
Tim full av idéer att skapa egna produkter i bästa 
kvalitet och utveckla verksamheten. Samarbete med 
Kolmårdens djurpark och Rejmyre glasbruk är redan 
på gång. Han har ett otal beställningar av prispokaler 
för Svenska Dagbladet samt olika golf- och 
skytteklubbar. 
 
Tim Star är ingen nybörjare. Han är en internationellt 
erkänd trollkarl inom scenmagi och close-up. Som 
grabb bodde Tomas Andersson granne med den 
kände trollkarlen Harry Harries i Åby, vilket inspi-
rerade honom så mycket att trolleriet blir ett sätt att 
leva. I 30 år bor och arbetar han som trollkarl i USA. 
Genom företaget Creations by Star skapar, produ-
cerar och säljer han hantverksmässiga och anpassade 
tillbehör för trollkarlar världen över. Ingenting verkar 
omöjligt för denne man, som är konstant nyfiken på 
att lära sig nya saker och se möjligheter i det han gör. 
 
För fem år sedan flyttade familjen till Åby. I höstas 
inledde Tim och Christer Wide ett samarbete med 
produktion och lansering av en trollerikopp i USA.  
 
Tim fortsätter att föreläsa om den ädla trollerikonsten 
i seminarier för etablerade trollkarlar, liksom att pro-
ducera trolleriartiklar parallellt med smedjearbetet i 
Hantverksbyn.  
 

 
Vi hälsar Tim Star Design med verksamhet året runt 
välkommen till Hantverksbyn. 
 
 

 

Kuriosa om Tim Star/ Tomas Andersson 
Körde motorcross med Vargarna på 1970-talet. 
Familj: Fru Jannet Andersson, Cherokee-
indian och sonen Trinity 

Ingela Granqvist 

 

En stjärna till Hantverksbyn  

Sandvikens olika verksamheter är väl 
värda ett besök 
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”Sega” gubbar knogar vidare med 
MARMORBRUKSMUSEET i Kolmården  

Vi är nu inne på 5:e året med arbetet på  
att få till stånd ett fungerande MAR- 
MORBRUKSMUSEUM. Över 10.000 
Ideella arbetstimmar (adm. tid ej in- 
räknat) har lagts ner på projektet. Det är 
i stort samma personer, som var med  
från början. Några nytillkomna har kom- 
mit med under resans gång. För närvar- 
ande består ”kärntruppen” av Per-Erik  
Amneus, Christer Andersson, Björn  
Arbrant, Stig Danielsson, Seved  
Elofsson, Christer Ericson, Gert  
Jakobsson, Magnus Joelson, Per-Åke 
Jonsson, Göran Lundberg, Ove Paulin  
och Berndt Utter. Dessutom dyker det  
upp ”gästarbetare” ibland. 
 
Glädjande är också att dokumentationsbiten har 
kommit igång på allvar. Christer Ericson och Stig 
Danielsson har jobbat mycket med att sammanställa 
dokument och bilder. Bl.a. lär det finnas 90 hyllmeter 
med material att gräva i på stadsarkivet i Norrköping 
om Marmorbruket. I samband med detta arbete har de 
sammanställt en guidepärm, som användes till vårens 
guidekurs och som uppslagsbok för guiderna. Det har 
blivit ett inspirerat och duktigt gäng som tagit hand 
om guidningen. I huvudsak har det varit Berndt 
Utter, Christer Ericson, Sara Classon, ”Iffa” Ivar 
Svensson, Åke Wintenby, Per-Åke Jonsson, Stig 
Danielsson, Gunnar Forsberg och Christina Folkeson 
som guidat. Vi hoppas även på förstärkning efter 
vårens guidekurs. 
 
I samarbete med Larz-Thure Ljungdahl har en film  
om Marmorbruket spelats in med gamla marmor-
bruksprofiler, som ännu är alerta och kan berätta om 
verksamheten på Marmorbruket. Ulf Svensson och 
Christer Ericson har varit drivande i projektet.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I filmen ingår bilder från Christers samlingar och 
bitar av Rolf Näsmans dokumentärfilmning. Filmen 
blev lyckad och har visats på olika ställen. Den finns 
också till försäljning i marmorbruksmuseet. 
 
Förhandlingar har förts med kommunen, som ännu är 
ägare till fastigheten, om hur man för framtiden ska 
lösa frågorna om köpe-, tomträtts- och nyttjanderätts-
avtal. Tillsammans har man kunnat få till stånd ett 
EU-projekt, med Kaj Almqvist som projektledare. 
Projektet omfattar bl.a. den blivande naturutställning 
som ska inrymmas i gamla”borrsmedjan”. 
 
Eftersom ”borrsmedjan” var fullständigt förfallen 
och att det var önskemål från stadsantikvarien, Bror 
Tommy Sturk, att huset skulle renoveras efter den 
ursprungliga byggnadskonstruktionen och att så 
mycket som möjligt av de ursprungliga byggnads-
detaljerna skulle bevaras, behövde vi anlita expert-
hjälp. Det var dessutom angeläget att få upp resning-
en före vintern, vilket vi själva inte skulle hinna med. 
Dokumentation av byggnaden har gjorts, med bl.a. 
ritningar, utförda av Gert Jakobsson. Kontakt togs 
med olika byggfirmor, som dock backade ur när de 
fick se objektet. Rolf Larsson, Husbyggarna i 
Söderköping, specialiserad på den här typen av för-
fallna objekt, lämnade ett anbud på att få upp 
stommen.  
 
Vi antog Rolf Larssons anbud. Lars-Göran 
Andersson, Hacketorp, ställde  med kort varsel upp 
på att såga virket, som till stor del bestod av grova 
bjälkar. Virket fick torka under sommaren och var i 
det närmaste torrt, när stomresningen startade i 
september. 

 

Kaffepaus i marmorverkstan 

 

”Borrsmedjan”  före renoveringen 
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Det var i huvudsak Daniel Rossel, som arbetat med 
bygget. Han har gjort ett mycket fint och proffsigt 
arbete. Det är bara synd att de fina lagningarna av 
korsvirkeskonstruktionerna inte syns (inne i väggarna). 
Det är dock dokumenterat. Daniel Rossel var klar med 
anbudet den 6 oktober. Nu prioriterade vi det fortsatta 
akuta arbetet med huset bl.a. genom att snickra tak och 
lyckades få på takteglet innan snön kom. 
 
Under vintern har fönster m.m. renoverats i 
snickeriet. (Vid rivningen av en magasinsbyggnad vid 
Krusenhofs gård fick vi tag i fönster, som fattades till 
borrsmedjan.) När det inte varit alltför kallt har arbetet 
med borrsmedjan fortgått. Seved Elofsson och Gert 
Jakobsson har med medhjälpare angripit projektet från 
två fronter. Nu pågår arbetet med ytterpanelerna på öst-
ra och norra sidan av borrsmedjan och de sista takpa-
nelerna i norra rummet. Ytterpanelen på västra gaveln 
ville B. T Sturk ha kvar i befintligt skick. Arbetet med 
borrsmedjan ligger väl framme i tidsplanen. Vi arbetar 
även på flera ställen. Bl.a. pågår invändig renovering 
och utrustning av stora smedjan och i mån av tid gör 
vi en insats på museets vindsvåning, där vindsförråden 
ska bli ”tittskåp” med olika objekt. 
 

 

Trevliga och lärorika studiebesök har gjorts till 
Norrköpings rådhus (Gunnar Bredin – guide),  
Lemunda stenindustri (Per-Erik Amneus – guide) och 
Stockholms stadshus samt några ”stensafarin” med 
”Iffa” Ivar Svensson som ledare har vi också hunnit 
med. 
 
Detta var några axplock på vad som hänt sedan sista 
numret av ”Nytt i Kolmården”. 
 

         /Magnus Joelson, samordnare 
 

Öppettider: Helgfria tis- och torsdagar 9.00 – 
12.00. Under maj – september helgfria lördagar 
11.00 – 14.00. I övrigt kan grupper höra av sig för 
guidade turer. Hör av Er till Sara 011-392420, 
Christer Ericson 011-392378 eller Berndt Utter 
011-392449 
 

EFTERLYSNING: Marmorföremål  (gärna 
”udda” föremål) – redskap – fotografier  (lånar om 
vi får kopiera). Hör av Er till Christer Ericson 
 011-392378. 
Smidesutrustning. Hör av Er till Magnus Joelson 
011-391641 
Samtidigt vill vi tacka för vad vi redan fått . 
Speciellt intressanta föremål är vi beredda att 
betala för. 
 

Kolmårdens Röda Kors-krets har under ett antal år ord-
nat en verklig träffpunkt, mitt i byn. Den ligger visser-
ligen lite undanskymd, en källarlokal vid Frejavägen i 
Krokek. Men nu stundar andra tider! Under juli månad 
flyttar man in rymligare och ljusare lokaler på 
Valhallavägen 2. Där kommer vi även i fortsättningen att 
kunna handla seconhandvaror av allehanda slag, dricka 
en kopp kaffe eller bara titta in och prata en stund.  
 

Träffpunkten Kupan 

Bilder från den gamla, 
lite opraktiska, men ändå 
så trivsamma Kupan 

De nya lokalerna är lättare för 
alla att komma in i, eftersom de 
ligger i markplan. Ökat öppet-
hållande kan vi också hoppas på. 
 

Onsdagen den 4 augusti kl.13 
slår man upp portarna i den nya 
lokalen. Christina Folkeson 

”Borrsmedjan” under renovering 
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          Polisvägen 15   618 30   Kolmården
Tel: 011-39 71 64,   Fax 011-39 20  30 

info@kolmardenssnickeri.se     www.kolmardenssnickeri.se
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Kolmårdens alla storsatsningar under senare år 
belönades nyligen med Stora Turismpriset. Stärkta 
av framgångarna presenterar Kolmården 
ytterligare flera spännande nyheter inför säsongen 
2010.   

Noshörningsungen Jala 

Den 25 november 2009 föddes den lilla noshörnings-
ungen Jala på Kolmården. Den lilla noshörnings-
ungen som vägde 70 kilo vid födseln blev snabbt 
riksbekant och fick bland annat sitt namn via mor-
gonshowen i en av Sveriges största nyhetskanaler. 
Varje år föds ca 300 djurungar på Kolmården. 300 
nyheter alltså! 

Kolmårdens gorillaungar Enzo & Echo 

Den 20 maj 2009 föddes för andra gången i Sverige en 
gorillaunge i Kolmårdens Djurpark. Sveriges första 
gorillaunge, den numera riksbekante Enzo som föddes 
2006, har nu alltså fått en lillebror. Under 2010 kommer 
vi att få se dem busa med sina vänner på Kolmårdens 
gorillaö. 

Delfinungar Sting & Fenah i Marine World   

De två delfinungarna Sting och Fenah kan ses i den 
mycket uppskattade delfinshowen även om de inte 
riktigt hunnit bli lika fullfjädrade artister som deras 
mammor Lyra och Ariel.  

Populära föreställningar och visningar 

De stora publiksuccéerna i Marine World med Kapten 
Sjösjuk och delfinshowen med roliga och lärorika in-
slag har väckt stor uppmärksamhet och uppskattning 
bland besökarna. Varje år uppdateras showen med nya 
inslag som även under 2010 regisseras av barnens 
stora idol Markoolio. 

 

 

Gorilla - årets djur på Kolmården  

Kolmårdens Insamlingsstiftelse samarbetar med 
Wildlife Conservation Society och deras arbete i 
Nigeria för att skydda och bevara Cross River gorillan 
Gorilla gorilla diehli. Cross River gorillan är den mest 
hotade av alla gorillor med endast ett par hundra 
individer kvar i Nigeria och Kamerun.   

  Matupplevelser i samarbete med Markus Aujalay        

Kolmården har inlett ett samarbete med Markus 
Aujalay för att ytterligare förstärka den goda smak- 
och matupplevelsen för hela familjen. Markus är 
bland annat känd för att ha lagat mat med sina barn i 
TV4, Nobelmiddagen samt ha blivit utsedd till Årets 
Kock 2004. Markus har därför, i samarbete med 
Vildmarkshotellets kök, komponerat samtliga bufféer 
under sommarens Kolmårdenpaket. 

Ny bad-, spa- och relaxavdelning på 
Vildmarkshotellet  

På barnvänliga Vildmarkshotellet är utbudet av aktivi-
teter och upplevelser större än någonsin tidigare. Det 
nyligen invigda, afrikainspirerade bad-, spa- och 
relaxavdelningen är ett mycket uppskattat inslag av 
såväl stora som små efter en dag fylld av upplevelser i 
parken.    

 

 

 

Kolmårdens djurpark  
 

Daniel Blückert 
 

Foto: Kolmården 

Glöm inte bort att njuta av vår fina 
Kolmårdnatur. Ett enkelt sätt är att 
köpa orienteringsklubbens karta 

”Naturpasset”  på Konsum, 
ICA, Oscarshäll och Vandrar-
hemmet i Stafsjö. Där finns både en 
promenadrunda och en cykelrunda.   
 

Efter promenaden eller cykelturen 
tar ni givetvis något uppfriskande 
på ”FIKET ”  vid sidan om 
Konsum. En lättlunch eller en 
glass smakar ju alltid bra. 
 

PASSA PÅ I SOMMAR!    
 

Ut i skog och mark ….. därefter ”Fiket”  
 

LTG 
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Sandvikens båtsällskap vill tillsammans med 
Kommunen och lokalt näringsliv såsom Kolmårdens 
djurpark och First Camp utveckla båthamnen och 
skapa ett besöksmål för båtfolk och andra som upp-
skattar småskalig turism i genuin miljö. 
 
Vi vill därför anlägga ytterligare en pir som skyddar 
mot Bråvikens stormar och påverkan av den ökande 
godstrafiken till Norrköpings hamn - samtidigt som 
den också medger angöring med besöksbåtar av stör-
re format, GötaKanalBåtar exempelvis, här exemp-
lifierad med Juno. 
 

Sandviksbryggan blir centrum i anläggningen med 
tilläggsplatser för besöksbåtarna och med en marin 
miljö i närkontakt med båtar runtom och folklivet på 
stranden - och varför inte bryggdans!? Hamnplan - 
anläggningens centrum – görs till en publikmagnet 
för sommarturism där hantverksbyn, restaurang, 
camping och annat samverkar organisatoriskt och 
fysiskt - därav upphävandet av fastighetsgränserna i 
skissen. 
 

Området görs attraktivt med “hamnkontor” och andra 
bodar för marina aktiviteter. En båtmack anläggs i 
anslutning till “hamnkontoret” eller ute på piren. 
Miljöstationen vid campingen utvecklas och föreslås 
betjäna även båtfolket för tömning av wc-tankar och 
för uppfyllande av andra miljökrav. 
 

Den nyanlagda piren tar över rollen som gästhamn 
för gästande båtfolk men med hjälp av Y-bommar 
kan även båtklubbens båtplatser utökas vilket är vik-
tigt då det för närvarande råder kösituation.  
 
Befintliga kantskoningar/murar restaureras-/kom-
pletteras så att pirerna knyts samman och att ett utta-
lat promenadstråk härigenom markeras. 
 

Båtturisterna i gästhamnen får tillgång till ett antal 
väsentliga funktioner i hamnen. För de som vill ha 
ytterligare förnöjelser eller som behöver ta sig till 
Norrköping av andra skäl finns busshållplatser på två 
håll i direkt anslutning till hamnområdet. Dessutom 
kan här ske hämtning av GötaKanal-turister till 
Kolmårdens djurpark. 
 

Status just nu: 
Norrköpings kommun har tagit beslut om att priori-
tera Marina Kolmården och en projektledare är tillsatt 
från kommunens sida för att påskynda arbetet med att 
bereda och förbereda projektet. Sedan kan stenma-
terial från muddringen användas för att tillverka de 
två pirar som behövs för att skapa Marina 
Kolmården. Parallellt med detta arbetar Sandvikens 
båtsällskap intensivt med detta projekt, och kontakt-
person för detta är Anders Häggkvist som nås på 
0730-270178 
 

 

 

Utvecklingsförslag för Marina Kolmården 
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Kolmårdsnytts utsända har träffat 
Camilla Forsström, föreståndare 
för den föräldrakooperativa 
förskolan Kolmårdstrollen. 
 

Vad innebär "föräldrakooperativ"? 
-Jo, det är en form av förskola som  
kan passa för föräldrar som vill och  
kan vara mera delaktiga i sina barns 
förskola. Här kan föräldrar vara med 
och påverka, eftersom vi är en liten och självständig 
enhet. Föräldrarna har viss arbetsplikt, vilket innebär att 
man aktivt är med och jobbar i barngrupp vid enstaka 
tillfällen. Vi har ett joursystem som innebär att vi kan 
ringa in den förälder, som valt att ha jouren den dagen, 
om vi behöver hjälp t.ex. för att någon i personalen 
blivit sjuk. 
 

Är det svårt för föräldrar att klara detta? 
-Det här vet föräldrarna om när de väljer att ha sina 
barn här. Man löser det på olika sätt, kanske har man 
arbetstider som ger vissa fria vardagar eller man kan 
göra sig fri genom att ta ut semester. Så det verkar 
kunna fungera bra. Det är för närvarande nitton familjer 
som utgör kooperativet. 
 

Hur många barn finns på Kolmårdstrollen? 
-Just nu har vi 24 barn, men vi brukar ha omkring 20.  
 
 

 

Hur länge har ni funnits? 
-Vi öppnade 2002, men då uppe vid gamla 
Kolmårdssjukhuset. Nu har vi ett mera centralt läge, i 
före detta förskolan Delfinens lokaler, som vi hyr av 
Hyresbostäder. 
 

Vilken profil har verksamheten? 
-Vi är en Grön Förskola och arbetar naturnära så 
mycket vi kan. Maten lagas här i vårt kök av egen 
kokerska, som väljer ekologiska och närproducerade 
råvaror så långt det går. Vi har också ett nära 
samarbete med Friluftsfrämjandet, där vi alla är 
medlemmar. Därifrån har vi hämtat modellen med 
Knytte- och Mullegrupper. De yngsta barnen, i 
Knytte, går på upptäcksfärd i naturen och de lite 
äldre, i Mulle, tar in mera fakta. 
 

-En förmiddag i veckan är vi ute med alla barn i 
någon närbelägen skog. Sedan lagar vi lunchen och  
äter den utomhus vid förskolan, för de minsta 
behöver ju sin sovstund efteråt. 
 

-Barnen får vara delaktiga så mycket som möjligt i 
det vi gör: vara med i köket med matlagning och 
bakning, lära sig att sopsortera och kompostera, städa 
på gården och även få odla en del där. Vi brukar så 
dill, morötter och rädisor och sätta potatis. 
 

-Inomhus rör vi oss gärna till musik med programmet 
Mini-röris. Vi har haft många samtal kring 
värdegrunden och barnen har själva kommit fram till 
hur de vill att en bra kompis ska vara. Det har vi 
skrivit upp och satt på väggen som en "kompis-sol". 
 

Inne i lekrummet hittar jag  
ett litet leksakstroll i en hylla. 
Det är Trulle och under  
veckorna bor han där i inne 
hyllan, med egna mattor, tav- 
lor och egen potta. Men på 
fredagarna får han följa med  
någon av barnen hem och bo  
där över helgen. Han har sin  
egen packning i en påse, med  
pyjamas, tandborstegosedjur  
och snuttefilt. I påsen finns också en kamera och en 
dagbok, så att man kan dokumentera lite om hur han 
haft det under helgen. Det blir sedan ett samtalsämne 
under måndagen. 
 

Med ett litet leende på läpparna lämnar jag 
Kolmårdstrollen och deras Trulle. 
 
 

                                                Christina Folkesson 
 
 

 

Möte med ett kolmårdstroll…!  

Kolmårdstrollens Förskola  

– ett föräldrakooperativ i Krokek 

 

Vi rekryterar inför ht 2010. 

Vill du veta mer, hittar du oss på 
Sjöviksvägen 52. Välkommen att 
ringa på 011-391240 eller titta 

på vår hemsida 
www.kolmardstrollen.se 



 

Bank  
 
SWEDBANK 
Box 48, 616 21 ÅBY 
Besöksadress: Nyköpingav. 30, Åby 
Telefon: 
Kjell Olsson                 011-32 93 72       
Stefan Andersson         011-32 93 76 
Pernilla Hederström     011-32 93 71 
Eeva Tallqvist              011-32 93 74 
Företagsrådgivare:         
Jakob Penell            011-19 91 28 
            0705-6 93 68 
 
Bilverkstäder  
 
LUNDHOLMS BILVERKSTAD AB 
Sjöviksvägen 51, 618 30 
KOLMÅRDEN 
Tel  011-39  2150 
janlundholm@telia.com 
Fullständig bilverkstad, däckservice 
Service nya bilar enligt servicedator 
 
Blommor  
 
LINDEBLADS 
HANDELSTRÄDGÅRD 
Möjetorp, 618 34 KOLMÅRDEN 
Tel 011-392028,  
fax 011-391899,  
lindeblads.kolmården@blommogram.se 
Blomsteraffär med blommografering 
Egen odling av blommor 
 
Bussarrangörer  
 
BRÅVIKSBUSS AB 
Björkholmen, 618 93 KOLMÅRDEN 
Tel 011-396015 
braviksbuss@tele2.se 
www.braviksbuss.se 
 
Byggföretag  
 
HYTTANS BYGG AB 
Järnmalmsvägen 1, KOLMÅRDEN 
Tel 011-397432, 070-7596254,  
070-5841900 
Allt inom bygg 
 
Byggnadsmaterial  
 
KOLMÅRDENS BYGGTJÄNST  
Munkvägen 8, 618 30 KOLMÅRDEN 
Tel 011-397387 
www.bolist.se 
Allt för bygget och hemmet 

 
Dataföretag  
 
KOLMÅRDENS DATASTUGA  
Björn Malmström  
Tel 011-391232, 0768-391232 
 kolmardens.datastuga@telia.com 
 www.seniordata.se 
IT-support –tjänster och produkter 
Kurser för 55+ och mindre företag  
 
Djur, djurtillbehör  
 
TROPICARIUM AB  
Tel 011-39 52 59, fax 011-39 52 69 
www.tropicarium.se 
Hajar, apor, tropiskxregn, ormar 
insekter, fiskar mm 
Öppet alla dagar utom julafton 
fr kl 10.00  
(fr kl 09.00 under sommarlovstiden) 
 
KOLMÅRDENS DJUR- 
TILLBEHÖR  
Listvägen 8B, Strömsfors,  
618 33 KOLMÅRDEN 
Tel 011-397436, 070-720 33 99 
Foder och tillbehör för hund, katt 
och smådjur 
 
Entreprenader  
 
EKMANS ENTREPRENAD AB 
Syrenvägen 5, 618 31 KOLMÅRDEN 
Tel 070-6057282 
Grävning, schaktning, planering 
Leverans av grus & jord 
 
Fastighetsmäklare  
 
ERA BRÅVIKENS MÄKLARBYRÅ 
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
618 30 KOLMÅRDEN 
Tel 011-392530 
www.bramak.se 
kolmarden@erasweden.com 
Förmedling av villor, radhus, fritids- 
hus och bostadsrätter 
 
Hälsa och skönhetsvård  
 
HYGIENISTHÄLSAN   
Leg. tandhygienist Inga-Lill Björn 
Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping 
Tel 011-137071 
hygienisthalsan@telia.com 
 
 

 
HÅRDESIGN 
Helena Lind  
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
Tel 011-391454 
Frisör 
 
NAPRAPAT ANNIKA BLOMQUIST 
Medlem i Svenska Naprapatförbundet 
Praktik på Nyckelgym, Centrumhuset, 
Sjöviksvägen 80,  
618 30 KOLMÅRDEN 
Tel 0704-218 725, hemtel 011-393036 
Behandlar muskel- och ledbesvär,   , 
massage för allmänt välbefinnande 
Behandl.tid enligt överenskommelse 
 
TOPGOOD  
Kristina Sjöholm, 
Sjöviksvägen 80, Stenbäcksv 11 
618 30 KOLMÅRDEN 
Tel 070 - 222 08 20 
www.topgood.se   
webshop  www.topgood.eu 
info@topgood.se 
Kostrådgivning, Naglar Händer&Fötter 
Frisör/Hårvård, Taktilberöring/Energi-
massage, Färgsättning & Inredning,  
Hårtest ,Hårmineralanalys ,Butik, 
Textil&Sömnad, Smycken, Makeup, 
Akvarell, Hårologiexpert 
Långhårshårolog, Vaxning, Plockning 
av bryn o fransar, Brudklädsel 
 
Fönsterhantverk  
 
LANDSTRÖMS FÖNSTERHANTVERK 
I KOLMÅRDEN  
Verkstad och butik, Sandviksgården, 
Rodervägen 1, 618 92 KOLMÅRDEN 
Tel 011-39 11 39, 0709-39 11 39 
ola@landstrom.nu 
Renovering, restaurering, och underhåll 
av fönster/dörrar, glasning, kittning, 
målning, trälagningar - även målning 
av inredningssnickerier mm 
 
Hotell, vandrarhem, camping, 
stugor restauranger, caféer, 
serveringar  
 
ETTANS KÖK 
Strandvägen 1, 618 34 KOLMÅRDEN 
Tel 011-39 13 50 
À la Carte, café, fullständiga rättigheter 
Dagkonferenser/Möten  

F   Ö   R   E   T   A   G   S   G   U   I   D   E 

       H   A   N   D   L   A          L   O   K   A   L   T       



 
fiket  i Krokek 
Carina ”Cina” Eriksson 
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
618 30 Kolmården 
Tel 011-39 10 04 
I en varm familjär miljö med lekhörna 
för de små, uteservering under tak, kan 
du fika med hembakat bröd, äta 
lättluncher och härlig kulglass från  
Sia. Vi gör även smörgåstårtor och 
tårtor på beställning. Lokalen kan  
hyras för särskilda evenemang, då 
bemannad, med el. utan service. 
 
FIRST CAMP KOLMÅRDEN **** 
Strandvägen 4, Kolmården 
Tel 011-39 82 50, fax 011-39 70 81 
Stuguthyrning, campingplatser, 
restaurang, butik och 
barnunderhållning alla dagar under 
högsäsong  
Minigolf och vattenrutschbana från 
midsommar och framåt 
 
GETÅ HOTELL & KONFERENS 
Getå, 616 90 ÅBY 
Tel 011-62050, fax 011-62058 
www.getahotell.se 
Konferenshotellet vid Bråviken 
 
OSKARSHÄLL´S  
Oskarshällsbacken,  
618 33 KOLMÅRDEN 
Tel 011-392650 
Lunch- och kaffeservering, försäljning 
av smörgåstårtor, smörgåsar och 
catering 
  
NINAS I KOLMÅRDEN 
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
618 30 KOLMÅRDEN 
Tel 011-397038 
www.ninasikolmarden.se 
Vandrarhem, fest/konferenslokal, 
kontorslokauthyrning, massage 
 
SJÖSTUGANS RESTAURANG & 
KONFERENS 
Hamnbacken 8, 618 34 KOLMÅRDEN 
Tel 011-39 11 52 
www.sjostugankolmarden.se 
À la carte, pizza,  barnmeny, konferens 
& catering, gruppbeställningar 
 
 
 
 
 
 

 
SKOGSVIKENS HOTELL & 
PENSIONAT AB 
Sandviksv. 30, 618 34 KOLMÅRDEN 
Tel 011-391720 
www.skogsviken.se 
info@skogsviken.se 
Restaurangen öppen kvällstid 
kl 17.00-21.00  under högsäsong  
 
Hundpensionat  
 
BJÖRNMOSSENS GÅRD & 
HUNDPENSIONAT 
Bränntorp/Björnmossen 
618 92 KOLMÅRDEN 
Tel 0730-788198 
bjornmossen@telia.com 
www.hundpensionatkolmarden.se 
Hundpensionat o hästavel 
 
Hushållsnära tjänster mm
  
SERVICETEAMET 
Kontakt info: 
merja.stjarnborg@serviceteamet.se 
Emil  0701-420860 
Utför alla hushållsnära tjänster, t.ex  
städ, fönsterputs, trädgårdsskötsel, 
snöskottning 
Vissa ROT-arbeten, såsom mindre 
snickerier, måleri och plåtarbeten 
 
Industrier  
  
HENNING JANSSON  EMBALLAGE  
Marmorbruket, 618 92 KOLMÅRDEN 
Tel 011-368686, fax 011-391666 
www.janssonemballage.se 
Emballagetillverkning – specialitet: 
Specialförpackningar i wellpapp och 
kartong 
 
Konsulter  
  
RGVL CONSULTING  
Rolf GV Lindström 
International Welding Engeneer IWE, 
 International Welding Inspector IWI, 
Non-Exclusive Surveyor to Lloyd´s 
Register 
Gräsdalen, S-618 92 KOLMÅRDEN 
Tel 011-391415, fax 011-391415,  
070-4805840, 070-6548248. 
rolfgvlindstrom@telia.com 
Allt inom svetsteknik, svetsansvar, 
Europanormer, klassningsfrågor mm 
 
 
 

 
Livsmedel  
 
ICA NÄRA DELFINEN 
Sjöviksvägen 80 
Tel 011-39 11 00 
Vi satsar på hög kvalitet och brett 
sortiment av färskvaror 
 
COOP KONSUM - KROKEK 
Sjöviksvägen 78,  
618 30 KOLMÅRDEN 
Tel 011-39 11 00 
Ombud för: Systembolaget, ATG & 
Svenska Spel, Östgötatrafiken 
 
Miljö  
 
KOMPOST & KRETSLOPPS-
BUTIKEN 
Sven-Olov Mattsson, Mörkhult 
618 92 KOLMÅRDEN 
 Tel 011-392780, 0705-719723 
www.kompost.se             
Besök oss gärna, men slå en signal först 
 
Optik  
 
AB SJÖVIKEN OPTIK-BUSSEN 
OPTIK-BUSSEN tel 070-699 15 30, 
Fax 011-121516 
sjovikenoptik@telia.com 
Vi bjuder på synundersökning 
Ingen tidsbokning 

      
Snickerier  
 
ERIKSSONS LÅDFABRIK 
Timmergata, 618 92 KOLMÅRDEN 
Tel 011-395093 (011-137540) 
Tillverkning av trä- och plywoodlådor, 
vindskydd  till soptunnor mm 
 
KOLMÅRDENS SNICKERI AB 
Polisvägen 15, 618 30 KOLMÅRDEN 
Tel 011-397164 
kolmardenssnickeri@telia.com 
Tillverkning av måttbeställda inredningar 
till butiker restauranger och övriga 
offentliga miljöer samt möbler och 
köksinredningar 
 
VVS 
 
PEKING ENERGI & VVS 
Kvarsebovägen 139, 618 93 Kolmården 
Tel 0709-298121 
Allt inom VVS 

     K  O  L  M  Å  R  D  S  F  Ö  R  E  T  A  G 

       G   Y   N   N   A          K   O   L   M   Å   R   D   S   F   Ö   R   E   T   A   G   E   N 
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Kolmårdsnytt träffar Caroline Olofsson, 
rektor på Uttersbergsskolan 

 

Caroline, berätta lite vad som hänt 
den senaste tiden! 
Den största förändringen är väl att vi 
fått en ny paviljong med fyra klass-
rum. Det är bra lokaler och det gav 
välbehövliga nya möjligheter i hu-
vudbyggnaden. Vi har kunnat ordna 
en särskild musiksal och en liten ex-
tra matsal. Dessutom finns det nu 
mera lekutrymmen. 
 

På Uttersbergsskolan har det i år fun-
nits 13 klasser med sammanlagt 310 
barn. Det är 33 personer som är an-
ställda inom skolan, från förskole-
klass till åk 3, och på fritidshemmet 
Skolan har i år satsat på en fort-
bildning för all personal inom No/ 
Tk, dvs naturkunskap och teknik. 
.  

Inriktningen har varit mot utomhus-
pedagogik. Tanken är att stimulera 
till mera lek och praktiskt lärande i 
naturen. Vi har också hopp om att 
snart få hjälp av kommunens Natur 
och Bygg att förbereda en egen 
”Skolskog” alldeles i närheten av 
skolan. 
 

Ett annat fortbildningsområde har 
varit matematik. Tre personer inom 
personalen har varit ”mattepiloter” 
med uppdrag att stimulera till vida-
reutveckling av undervisning och ge 
idéer till praktiskt arbete 
 

 Något annat roligt som hänt? 
Något som verkligen har märkts  
Detta år är alla förbättringar ute och 
inne som föräldrar tagit initiativ till. 
Det har jobbats med färg och pen-
slar, både ute på skolgården och 
inomhus.  
 

Gården har fått lekhagar, bollplank 
och lekställningar målade. Inomhus 
har alla kapprum och toaletter och 
vissa väggytor fått ny, fräsch färg-
sättning 
 

Jag är verkligen imponerad, säger 
Caroline, över all tid man satsat och 
över att man kunnat få fram så   

mycket skänkt material, från föräldrar 
och från lokala firmor. Även kommunen 
har bidragit med material för det här 
frivilligprojektet.  
 

En annan sak barnen verkligen upp-
skattat är att vi fått hjälp av en lokal 
entreprenör och av föräldrar och andra 
frivilliga krafter som plogat och spolat 
upp en skridskobana på fotbollsplanen. 
Det gav möjlighet för barnen att få 
träna sig på skridskor under idrotts-
lektionerna och även annan tid. Det är 
glädjande att vi på olika sätt märker 
hur föräldrarna är engagerade i sina 
barns skola, avslutar Caroline samtalet 
med Kolmårdsnytts medarbetare 
Christina Folkeson. 
 

 

Sommartips till 
tonårsföräldrar!  
 

I Krokek har det genom åren tyvärr 
förekommit en hel del alkohol- och 
drogkonsumtion bland ungdomar 
under sommaren. Försök att ha mycket 
insyn i era barns liv! Vilka umgås de 
med? Vad gör de? Var är de? Ett bra 
sätt att ha insyn är givetvis att prata 
med sina barn. Ett annat tips är att ni 
föräldrar pratar med varandra. Ytter-
ligare ett sätt är att nattvandra. Vuxna 
ute på kvällar och helger ger trygghet 
åt ungdomarna och föräldrar som natt-
vandrat beskriver att ungdomarna 
tycker det är kul när de kommer! Från 
och med 7 juni till och med 5 augusti 
finns nattvandrarjackorna på Ica 
Delfinen.  
 

Cafe Oasén har öppet under juli 
månad med hjälp av föräldrar!  

• För årskurs 7 och äldre 
• Onsd och fred 20 – 24.  

 

Med önskan om en bra sommar för 
våra ungdomar! 
 

Lotta Hjelm Persson,  
Socialkontoret Norr 
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    EEEEllies Massage & Behandlingarllies Massage & Behandlingarllies Massage & Behandlingarllies Massage & Behandlingar    

                            ---- med det lilla extra  med det lilla extra  med det lilla extra  med det lilla extra ----    

 Nu händer det…..Nu händer det…..Nu händer det…..Nu händer det…..    
 

Som nystartad företagare  erbjuder jag massage & 
skönhetsbehandlingar  för alla! 
Hos mig finner du avkoppling i olika former: 

• Massage 

• Hotstone 

•  Klassisk Avslappnings-massage 

•  Ansiktsbehandlingar  

• Fotkurer    

• Vaxning och Brynplockning 
     
     Varmt välkomna!Varmt välkomna!Varmt välkomna!Varmt välkomna!    

   0705 – 755 626 
Jag finns i centrumhuset, Sjöviksvägen 80, 1 tr 
                  www.elliesmassage.se 
 

 

 

DIGITALA KOLMÅRDSNYTT  
 

Kolmårdsnytt har en hemsida på gång!  
 

Adressen dit är www.kolmardsnytt.se  
 

Hemsidan är tänkt att kunna ta upp aktualiteter 
som evenemang, korta reportage om händelser, 
nyetableringar av företag/föreningar mm. 
 

Vi ser fram emot att få in material från dig som 
läsare. Allt material skickas till webbredaktionen 
 

 webbredaktor@kolmardsnytt.se  
 

Självklart kan du också ha en länk till din sida 
från Kolmårdsnytts sida. 
 

Våra intentioner är att hemsidan ska vara 
tillgänglig samtidigt som nummer 2 av 
Kolmårdsnytt är distribuerad. 
   
 

  Stig Fritzell 
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Det kom ett vykort hem till oss där vi uppmanades 
att lämna in vår hund på  SPA i Kolmården, 
närmare bestämt på Liljevägen 7 i Kolmården. 
 
Ja, varför inte! Sagt och gjort! Naturligtvis måste de 
fyrbenta vännerna få njuta lika mycket som vi männi-
skor av en SPA -behandling. När vi kom dit så var 
Clumberlandtiken Cleo uppställd på trimbordet för 
att få sin päls, sina klor och lite annat som behövde 
rättas till fixat. 
 
Hon fick stora pussen 
Att Cleo trivdes gick inte att ta miste på. Rätt som det 
gav Cleo stora pussen till Emelie. Man frågar sig, vem 
är det som satsat så fint på de fyrbenta vännerna här i 
Kolmården? Hon heter Emelie Aneskär, diplomerad 
hundfrisör står det på visitkortet. Hon berättar att i maj 
förra året öppnade hon sitt hund-SPA. Tar i dag emot 
alla raser för vardagsklippning.  Och vad gör då en 
diplomerad hundfrisör? 
 
Speciell utbildning 
-Det betyder, säger Emelie, att jag har gått på en 
speciell utbildning på ett halvt år. Vi utbildades bl a i 
pälsvård för olika raser som klippning och trimning,  
Emelie har också i sitt hund-SPA en speciell avdelning 
för bad, ett stort och rymligt badkar där väldoftande 
flaskor med varierat innehåll trängdes på hyllorna. 
Badkaret är i ståhöjd, praktiskt för den som ska bada 
den fyrfotade vännen som inte alltid älskar denna 
behandling. Behöver hundens klor klippas så går detta 
också bra, liksom öronrengöring och analsäckstömning. 
 

För avslappning 
Nu hittade vi också några sköna bäddar där hundarna 
kunde ligga och slappna av efter behandlingen. Om 
dessa fyrfota varelser vill detta är nog en annan 
historia, den avslappningen är kanske inte nödvändigt 
om man är hund. Istället är de nu redo att kasta sig ut i 
terrängen på nya äventyr. 
 

 
Majlis Utter  
 

 

Nu kan våra fyrfota vänner gå på SPA hos 
Kolmårdens Hundtrim  

 

Gissa om jag trivs på SPA tycks Cleo säga till Emelie Aneskär 
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Renrasig eller blandis…  
 - alla är välkomna!  
Kolmårdens Hundklubb är klubben för dig som vill 
träna och ha roligt tillsammans med din hund och 
andra med samma intresse. Alla är välkomna! 
Renrasig, blandis, liten eller stor har ingen betydelse. 

Under våren planerades följande kurser på Gökslätten i 
Kolmården. En valpkurs som innehåller både teori och 
praktik med Carina Österqvist. En Klicker introduktions-
kurs med med  Therese Pettersson. Vidare en Aktiv-
eringskurs där hundarna  provar på olika saker som free-
style, rallylydnad, agility, nosövningar, konster och trix  
samt en allmänlydnadskurs. Kursledare är Therese 
Pettersson. Viltspår tränas i trakten av Älgsjöarna. 

Det har också varit ett Öppet hus på Gökslätten under 
våren. En utställning för både blandras- och rashundar 
och barn med hund är planerad till den 25 sept. i år. 

Med ett hej och välkommen, hälsar Jessika Wallin 
sina kunder till Kolmårdens Djurtillbehör. 
 

Affären är till för hund, häst, katt och smådjur och där 
tillhandahålles foder, godis, tillbehör och en hel del 
annat som de fyrbenta vännerna kan behöva. 
 

Jessica är nöjd med sin affärsrörelse, det pekar åt rätt 
håll, säger hon. En välskött och trevlig affär, med som 
sagt, ett varmt och glatt mottagande till kunderna. 
 

 

Den verkliga idyllen möter mig när 
jag besöker Björnmossens Gård en 
majdag, när björkarna just slagit 
ut och hagarna lyser av solgula 
maskrosor. Några hundar blir 
ivriga och vill komma ut och hälsa 
och i hagen står ett sto med ett 
ettårs föl. Stressen rinner av mig 
direkt. Detta är en bit av Sverige 
när det är som bäst. 
 

Björnmossens Gård ligger bakom 
Bränntorps Gård med infart 
Kutsvägen från Kvarsebovägen efter 
kurvan vid Fridsäters handelsträd-
gård. Björnmossens Gård har funnits 
i tre år och hundpensionatet sedan 
drygt ett år tillbaka.  
 

Björnmossens Gård & hundpensionat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här tar man emot hundar på dagis 
och andra tider efter överens-
kommelse. Pensionatshundar tas 
emot på kortare eller längre tid. 
Kolmårdsbor får 10% rabatt på 
dag- och dygnsavgiften och 
stamgäster 20% på d:o. 
 
När blir man stamgäst då? frågar 
man sig. Det tänkte jag inte på att 
fråga på plats, men det lutar åt att 
vi kommer att bli det så småning-
om, eller dvs hunden, som vi inte 
gärna lämnar ifrån oss till vem som 
helst. Men här känns det tryggt att 
ha vår älskling, när vi ska ut på 
egna äventyr.  
 
 

Monica Johansson 

Ägarna till Björnmossens Gård & 
Hundpensionat är Björn och Marie 
Öhrström,tidigare Krokeksbor 
sedan 1992. Hundpensionatet sköts 
främst av Björn och sommartid 
även av sonen. 

 
Marie brinner även för hästavel för 
dressyr och stoltheten hos både 
Björn och Marie går inte att ta 
miste på, när de berättar om sina 
framgångar särskilt med fölet Di 
Black Magica efter deras avelsto 
Dinah (e De Niro-Master) och 
Rosevelt De Niro, som förra året, 
några månader gammal, vann titeln 
Sveriges finaste gångartsföl. 
  
Hundstallet har fyra vinterboxar,  
flera inhägnade hundgårdar  och 
dessutom ett hägn på nästan ett 
hektar, där hundarna kan springa 
lösa förutom promenaderna i skog 
och mark intill. 
 

Hundstallet har kameraöver-
vakning, så att man kan se hund-
arna inifrån huset. Det låter väl 
tryggt! 
 

För hund, häst, katt 
och smådjur!  

Jessica 
Wallin 
trivs i 
sin 
butik i 
Strömsfors. 

Majlis Utter 
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Välkommen till SPF 829 Bråviken i Kolmården! 
 
SPF Bråviken är en politiskt och religiöst  obunden 
förening inom Sveriges Pensionärsförbund (SPF). 
Föreningen bildades 1989 och har f n ca 120  
medlemmar. 
 

SPF arbetar för att Dina intressen som pensionär 
skall beaktas. Det gäller bl a pensioner, skatter och 
tillgång på vård och omsorg. 
 

Vi arbetar också för att skapa social samvaro och 
erbjuder många olika aktiviteter såsom studier, 
kulturella arrangemang, resor och friskvård. 
 

Som medlem i SPF får Du bl a: 
 

• delta i våra föreningsaktiviteter 
 

• stimulerande gemenskap med andra medlemmar 
 

• teckna förmånliga försäkringar 
 

• SPF:s medlemstidning ”Veteranen” med 9 
nummer per år. Medlemsavgiften är f.o.m 2010 
200 kr/person och år. 

 

Om Du har ytterligare frågor om SPF så hör av 
Dig till Bernt Utter, tfn 011-39 24 49 eller till 
Ingvar Tenghed, tfn 011-39 10 17 
 

 
 
 
 

     
 

   
   

     
 
 
 
 

 

 

 

   
 

 Hej pensionär! 
 Välkommen till Din närmaste 
 PRO-förening som verkar i Krokek! 
 Vi är politiskt och religiöst obundna, 
 arbetar för Dina intressen och för 
 en trevlig och öppen social samvaro. 
 Vi har ett brett aktivitetsprogram 
 med bl.a. friskvård, resor och stort 
 kursutbud - det finns något för alla! 
 Kontakta vår sekreterare Siv Karlsson  
 på telefon 011-39 19 67 så berättar  
 hon mer och du får hjälp med Din  
 ansökan om medlemskap. 
 220 medlemmar väntar på Dig! 
 Vårt motto är 
 

  KROKEK 

   Allvar och lek!  
 

Redaktionen önskar Redaktionen önskar Redaktionen önskar Redaktionen önskar 

alla läsare en skön alla läsare en skön alla läsare en skön alla läsare en skön 

sommarsommarsommarsommar    
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Brukar du se Antikrundan? 

Ja, inte den som visas på  
TV......Nej, här handlar det om 
rullstolspromenaden, som på 
skoj kallats så. Varannan mån- 
dag går ett helt gäng ut på en 
gemensam tur. Många är rull-
stolsburna, många är glada 
dragare och några gör sällskap 
med sin rollator som stöd. 
 

Stämningen är alltid god, man 
hör skämt och skratt. Det bru-
kar bli en tur på ungefär en 
timma, på lite olika vägar i 
centrala Krokek. 
Utgångspunkten är entrén till 
Valhallavägen 1. 

Bilarna blänkte nyputsade inför denna 
lördagsutflykt. Christina och Martin 
Folkeson förevigade ett par fina bilar som 
nu Kolmårdsnytts läsare får njuta av. 

 

Hela året om försöker man gå 
ut tillsammans. Promenaderna  
har hållit på sedan mitten av 
nittiotalet. Då var det kyrko-
herden, Barbro Westlund, som 
fick idén efter ett besök i 
Skåne. Och Louise Tottie, som 
då var diakonissa, hjälpte till 
att få hjulen att rulla. Ett par 
herrar har varit med från första 
början: Ingemar Lagerdahl och 
Olle Ahlin.  
 

Ingemar Lagerdahl 

Du är också välkommen 
att vara med, hälsar 
Karin Pettersson, som 
numera håller ihop den 
glada skaran. 
 

- Vi har haft så skojigt, 
säger Olle. 
Och nya medhjälpare 
saknas inte. Ofta blir 
man ett sällskap på 
omkring trettio som 
ger sig ut på en stunds 
trevlig samvaro.  
 

Christina Folkeson 

Vilka härliga gamla bilar! En solig och 
varm lördag var föreningen för 
veteranbilar på utflykt till Kolmården och 
Krokeks Ödekyrka.  

vid 

Olle Ahlin 
Karin Pettersson 
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Återigen har vi möjlighet att 
hålla er uppdaterade om vad 
som händer! 
 

I skrivande stund står vi inför ett 
årsmöte den 15 juni. Där skall vi 
diskutera hur vi skall agera i fort-
sättningen. 
 

När vi började detta arbete var det 
väldligt många som var intresse-
rade. Allteftersom har medlemmar 
hoppat av. De som tecknat sig för 
hus var 13 familjer i första vänd-
an. Flera har därefter hoppat av 
och nya kommit till. Vi har för 
närvarande endast fem av tio hus 
tecknade. Det måste vara 10 hus 
tecknade annars kan vi inte börja 
bygga. 
 

Vad har vi lärt oss? Ja, väldigt 
mycket! Att det är dyrt att bygga 
nytt var väl i och för sig ingen 
nyhet. 

Men att även byråkratin runt om är 
så dyr var för oss inte möjligt att 
överblicka. 
 

MEN vi ger inte upp! Vi vill ju 
fortfarande bo kvar i Krokek när vi 
blir äldre! Det måste finnas alter-
nativ till lägenhet! Det finns ju en-
dast några 55+ lägenheter i ”gam-
la” sevicehuset. Vi är ju väldigt 
många nu som snart behöver flytta 
ur vårt hus! 
 

Kom med oss och jobba för 
detta!!! 
 

Kontakta oss så får ni veta mer! 
Louise Tottie Gustafsson  39 16 10 
Affe Gustafsson  39 16 10 
Thomas Snickare Andersson  
39 71 64 
Ragne Nilsson  39 27 05 
Yvonne Pettersson  39 24 50 
Leif Netterlid  39 16 38 
 

 

Vårdcentralen:  010-105 92 40 
Distriktssköterska:  
010-104 47 16 el 19 
 

Sjukvårdsupplysningen: 1177 
 

Apoteket Eken: 0771-45 04 50 
 

Tandvård jour: 1177 eller  
011-10 76 00  
 

Biblioteket:  
Öppet tisdagar  14-19 
Onsdagar 10-14 
Torsdagar stängt (från 16 juni) 
 

Veterinär: 011-39 13 70,  
0705-30 32 51 eller 011-39 79 25  
 

Bankomat: Konsum i Krokek och 
vid entrén till Kolmårdens Djurpark 
 

Skolstart: 
Höstterminen startar den 23 aug.  
 

Val den 19 september!  

Krokeks Seniorboende 
 

Samhällsservice  
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Från kyrkfronten 
 

För ca 10 år sedan möttes ledare för de 
olika kyrkorna i Kolmården på dåvarande 
kursgården Solåsen. Ett behov hade vuxit 
fram att få lära känna varandra lite bättre, 
hitta möjligheter till samarbete och få en 
viss samordning av arbetet. De här mötena 
i det ekumeniska rådet har fortsatt, tre- 
fyra gånger per år turas man om att bjuda 
in till de olika kyrkolokalerna; 
Frälsningsarmén i Strömsfors, Svenska 
kyrkan och Orrekullagården, Frikyrko-
församlingens missionshus och Pingst-
församlingens kyrka. Vid senaste mötet i 
april presenterades något av sommarens 
program: 
 

Frälsningsarmén öppnar sin mycket 
populära ”Loppis” under sommaren. Se 
annons! Var tredje söndag, kl 15, från 13 
juni, bjuder man in till Seniorcafé på 
Krokeks dagcentral. 
 

Även Svenska kyrkan har program på 
dagcentralen; var tredje lördag kl 16, från 
den 19 juni.  Sommaren är annars fylld 
av konfirmationsläger; ansvar för plane-
ring och bokning av Kolmårdskyrkan i 
djurparken; högmässa på söndag för-
middag i Krokeks kyrka och även guds-
tjänster i Ödekyrkan och på bryggan i 
Sandviken. För tider och stunder –  
se predikoturerna i NT! 
 

Frikyrkoförsamlingen och 
Pingstförsamlingen har gemensamma 
gudstjänster i Pingstkyrkan på söndag-
arna kl 10. Under sommaren kan några 
samlingar bli utflykter till närliggande 
platser, ofta med kaffekorgen. Se anslag-
stavlan och predikoturerna för datum! 
Ungdomscafét Oasen har öppet onsdagar 
och fredagar mellan 20 och 23 under 
sommaren med föräldramedverkan. 
 

I den nya församlingsorganisa-
tionen inom Svenska kyrkan kan  
vi nu välkomna vår nya präst till 
Krokek.  Per prästvigdes 1972 och 
är nu 61 år gammal, gift och har 
två barn och två barnbarn. Ja, hans 
farfar var bror till ”den sjungande 
bonden” Bertil Boo. Sången har 
alltså Per fått med sig i blodet! 
 

Efter att i 5 år tjänstgjort i Hedvigs 
församling flyttade Per till landet 
och blev kyrkoherde i Björsäters 
och Grebo församlingar i 
Åtvidaberg. För oss är det ju myc-
ket värdefullt att han har ”vana” 
från landsbygdstjänstgöring. 2006 
kom Per tillbaka till Norrköping 
som kyrkoherde återigen i Hedvigs 
församling. I den nya organisa-
tionen ville han gärna komma till 
Krokek. 
 
Som kaplan (=värna om och utvec-
kla gudstjänstlivet) för Krokeks 
kyrka kommer han också att finnas 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Öppet även i sommar! 
 

Vecka 23-25 öppet torsdag-
fredag 14-19 lördag 10-16 

 
Vecka 26-31 öppet måndag-
fredag 14-19 lördag 10-16 

 
Kaffeservering och brödlotteri 

 

Vi tar gärna emot prylar, 
kläder, möbler, 

ja allt du vill skänka. 
 

Ring 39 18 92 eller ställ grejorna på 
Frälsningsarméns veranda 

 

Välkommen! 
 

Nyköpingsvägen 511 
Strömsfors 618 33 Kolmården 

 

 

Pingstkyrkan 

Missionshuset 

Svenska Kyrkan 

 

Katrin Bjuhr 
  Frälsningsarméns  

 Loppmarknad 

till för alla i glädje och sorg i 
vardagen. Per förespråkar att 
kyrkan skall vara en naturlig 
del av samhället! 
 

Musik är ju ett av hans stora 
intressen. Att också lilla 
Åtvidaberg kunnat bilda ett så 
framgångsrikt fotbollslag tyc-
ker han är beundransvärt! Han 
önskar dem all lycka! 
 
VI ALLA ÖNSKAR PER 
VÄLKOMMEN TILL KROKEK  

Per Boo heter vår nya präst  

LTG 

Frälsningsarmén 
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