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Idéer och synpunkter, reportage och annonser skickas till 
redaktionen@kolmardsnytt.se      Tfn: 0706-33 06 40 
 

Bli medlem 2011 genom att sätta in 100 kr för enskild 
person eller familj och 300 kr för förening eller företag     
på plusgiro nr 55 79 40-4 eller bankgiro nr 638-4325,  
och ange Kolmårdsnytt, namn, tel/epost-adress 
 

Bli sponsor nu! Hör av dig till redaktionen! 
 

Nästa nummer kommer ut vecka 11  
Slutdatum för material är den 11 februari 
 

Kontakta Hemsidan genom att skriva till: 
webbredaktionen@kolmardsnytt.se 
 

 

Rådjursbesök  sidan   3 
 

Vintertips  sidan   5 
 

Familjecentralen sidan   5 
 

Kvarsebo kultur sidan   6  
 

Krokeks kloster sidan   8, 9  

 

Företagsguiden sidan   10, 11 
 

Lokal fastighetsmäklare sidan   12 
 

Aizpute – hallå! sidan   13 
 

”Frälsis” 90 år! sidan   15 
 

Vad händer här? sidan   16 
 

Väldigt roligt!  sidan   17 
 

Samhällsinformation sidan   19 
 

 

  

Redaktionen har ordet 

 
 

Ett första spännande år har snart gått till ända med nya 
KOLMÅRDSNYTT . Alla vi som har lagt ner många 
timmar för att ro projektet i hamn, är glada för all den 
positiva respons vi fått på vår hemmasnickrade tidning.  
Det har varit lite nervöst ibland när vi undrat hur vi ska 
hinna med allt, om trycket ska bli okey och om postgången 
ska fungera…..  
 

Nu har vi lite mer erfarenhet, och vi ser fram emot ett nytt 
år i redaktionen då vi får träffa och intervjua många 
trevliga kolmårdsbor.    
 

Glöm inte att gå in på vår Hemsida! Den är alltid aktuell. 
Kolmårdsnytt nr 4 finns att läsa där om någon vecka!  
www.kolmardsnytt.se  
 

Redaktionen önskar alla 
läsare en fridfull helg!      

    Redaktionskommittén 
                       

 

Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt 
obunden medlemstidning som ges ut i fyra 
nummer per år. Ägare är en ideell förening 
tillsammans med Kolmårdens företagsgrupp, 
föreningar och enskilda medlemmar boende i 
Kolmården. 
 

Ordförande i styrelsen: 
Alf Gustafsson 
 

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

Ansvarig utgivare: 
Margaretha Ericsson 
 

Tryck: 
Ringqvists tryckeri 
 

 

Kontakta oss! 

 

Ur innehållet 

Annonspriser:    

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 

Företagsgruppen i 
Kolmården 
 

PRO Krokek 

Huvudsponsorer      Sponsorer 
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Stöd vår lokala tidning och hemsida! 
Bli medlem och/eller sponsor nu! 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

    

    

 

     
     

      Vi behöver medlemmar, sponsorer och annonsörer även år 2011 för att 
      kunna ge ut information om vad som händer och sker i vår kommundel. 
 

DU BEHÖVS!! 
 

 

Medlemsavgift i Kolmårdsnytt 
 

100 kr per år för familj och enskild medlem  
300 kr per år för förening och företag 
 

Som medlem är du med och gör det möjligt 
att fortsätta utgivningen av Kolmårdsnytt 

  

Sponsring av Kolmårdsnytt 
 

Huvudsponsor: 5000 kr eller mer 
Sponsor: mindre än 5000 kr – lägst 1000 kr 
 

Sponsorer får namn i tidningen och på hemsidan 
Huvudsponsorer får dessutom logga på hemsidan 

En solig höstmorgon hade vi besök 
av tre rådjur i vår trädgård. Jag 
hämtade snabbt min kamera och 
förevigade gästerna från balkongen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var en get och två kid. De var så 
vackra att se på, men geten hade en 
skada på ett bakben så hon gick på 
tre ben. Alla tre var ganska magra, så  
jag och min man funderade på hur 
det skulle gå i vinter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En frostig morgon, ett par veckor 
senare, när jag skulle iväg till 
jobbet var rådjuren framme igen - 
och då utanför köksfönstret. 
 

 

   Rådjuren har flyttat till Krokeks centrum 
Det blev nya foton, och trots att det 
bara hade gått tio dagar sedan sist 
hade de redan lagt på hullet. 
Rådjuren verkar klara sig trots att 
de bor tillsammans med oss 
människor mitt i Krokeks centrum. 

 .                       Text och foto: Margaretha Ericsson 

 

Postgiro 55 79 40-4        Bankgiro 638-4325  
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Bak o Mat är företaget för dig 
i Kolmården som behöver: 

 
Hushållsnära tjänster 

Flyttstädning 
 

Bak o Mat är också företaget 
där du beställer: 

 

Smörgåstårta 
Hembakat bröd 
Enklare catering 
Serveringshjälp 

 
Kolla www.bakomat.se  
eller ring 070-6960967  

 

KROKEKS bensin & 
BILVÅRDSCENTER 

 

ERBJUDANDE 
 

Skydda din bil inför vintern 
 

Rubbning & Vaxning från 1000:-  
(salt och asfalt får svårare att fästa)  

 

Glasförsegling  300:- 
(snö och is får svårare att fästa) 

 

Underredsbehandling från 2000:-  
(skyddar din bil från salt och rost) 

 

          Däckförvaring 
               från 350:- 
 

        Tel 011-39 70 00 
 

 VÄLKOMNA! 
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      Vintertips från Friluftsfrämjandet    
 
Friluftsfrämjandet vill vara en naturlig mötesplats 
för alla som gillar att vara ute. Vi finns i hela landet, 
och vår vision är att erbjuda ”världens bästa fri-
luftsupplevelser”. I det här numret av Kolmårdsnytt 
bjuder vi på lite tips inför vinterns friluftsliv. 
 

Långfärdsskridsko  
Följ med oss ut på isarna! Vi guidar dig till en säker upp-
levelse. Vi samarbetar med flera andra lokalavdelningar 
i nätverket Bråvallaskrinnarna. Här i området finns jätte-
bra förutsättningar för skridskoåkning - både på skogs-
sjöar och i skärgården.   
 

Längdskidåkning  
Gör en skidtur på fantastiska Fjällmossen. Vidsträckta 
vidder med fjällkänsla bara några kilometer norr om 
djurparken. Vill du åka snabbare finns orienterings-
klubbens preparerade skidspår i Strömsfors.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alpin skidskola i Yxbacken  
Norrköpings lokalavdelning arrangerar skid- och 
snowboardskola i Yxbacken. Olika grupper efter 
kunskapsnivå. För barn (från 5 år), ungdomar och vuxna. 
 

Pulkaparadiset Uttersbergsbacken  
Ta med polarna och prova vår pulkabacke vid Svinsjön. 
Perfekt för både pulka, tefat och snowracer! Tänk på att 
det lutar mycket, så att du inte hamnar i sjön. 
 
Läs mer om vår verksamhet på webben; 
www.friluftsframjandet.se/kolmarden  
 
Marcus Olofsson, 
en av Friluftsfrämjandets vintriga ledare 
 

 En öppen förskola i kommunal regi men med ett naturligt 
samarbete med BVC, MVC och socialtjänsten. Verksamheten 
skall vara pedagogisk med sång, lek, spel och skapande. En 
kaffepaus ska ingå. De som är välkomna dit är de som är för-
äldralediga, arbetslösa eller har ledig dag. 
 

Var finns detta? Jo här i Krokek i gamla Folktandvårds-
lokalen vägg i vägg med Biblioteket. 
 

Kicki Fransson, förskollärare, berättar om de fina nya kon-
takter som skapas mellan föräldrarna och barnen. Att komma 
ut och få träffa andra betyder mycket. Hela verksamheten 
präglas av öppenhet och lättsamhet. Fina stora öppna, ljusa 
lokaler ger utvecklingsmöjligheter. En liten vrå för de barn 
som vill göra något själva, utan att bli störd av andra barn 
eller vuxna, finns också. 
 

BVC kommer ca en gång per vecka och är med i gemenskap-
en. Möjlighet finns då att klara av de ordinarie besöken med 
mätning och vägning. Tid för frågor finns alltid. 
 

 Socialtjänsten kommer också en gång per vecka och är med. 
Att ha en person att prata med den dag man behöver hjälp är 
alltid lättare. Många olika typer av frågor kommer upp även 
här.  
 

MVC har både ordinarie föräldragrupper och ofta speciella 
teman för grupper på kvällstid i lokalen, t ex kan det handla 
om ”att få ett syskon”. Kicki deltar även på dessa grupper för 
att presentera verksamheten.  
 

Ämnen som också kan bli grupper på kvällarna, alltid i sam-
arbete med Soc, MVC eller BVC, är tex ”Lekens betydelse 
för barnets utveckling” eller ”Barnets självständighetsträn-
ing” (det vi tidigare kallade ”trotsåldern”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kickis telefonnummer är 011/15 53 26 
 
Här hittar vi tydliga exempel på att jämställd-
heten i familjerna har kommit mycket långt. 
Många pappor kommer. Pratet mellan mam-
morna om stickning och matrecept är borta. I 
stället utbyts exempel på lösningar på olika 
problem som uppstår under småbarnsperioden. 
 

Kicki är en mycket kreativ person och ser fram 
emot vidare utveckling. T ex genomförs regel-
bundet besök av tandvården, dietist och t.o.m. 
fotografering. Att Kicki jobbat länge i försko-
lan är ju också en fördel. Kommunen satsar 
även på vidareutbildning vilket är mycket vik-
tigt för att hålla sig uppdaterad i ny forskning. 
              Kicki berättade för LTG 
 

  

Familjecentral – vad är det?  

Alpin skidskola i Yxbacken  
Norrköpings lokalavdelning arrangerar skid- och 
snowboardskola i Yxbacken. Olika grupper efter 
kunskapsnivå. För barn (från 5 år), ungdomar och 
vuxna. 
 
Pulkaparadiset Uttersbergsbacken  
Ta med polarna och prova vår pulkabacke vid 
Svinsjön. Perfekt för både pulka, tefat och 
snowracer! Tänk på att det lutar mycket, så att du 
inte hamnar i sjön.. 
 

Läs mer om vår verksamhet på webben; 
www.friluftsframjandet.se/kolmarden  
 

Marcus Olofsson, 
en av Friluftsfrämjandets vintriga ledare 
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        Kvarsebo kultur 
 

Kvarseboborna ställer upp för kulturen  
 – Det är viktigt att det finns ett kulturliv även på 
landsbygden, säger Morgan Johansson som är ordför-
ande i föreningen Kvarsebo kultur. Morgan har ett 
förflutet hos Riksteatern, så han vet vad han talar om. 
Föreningen bildades våren 2008 med syftet att stödja 
kultur och ungdomsverksamhet i Kvarsebo. Morgan 
har varit ordförande sedan starten. 
 

Kvarseboborna ställer upp som vanligt, kan man 
tillägga, samt ett antal utsocknes. Föreningen har ett 
60-tal medlemmar, om man räknar betalda årsavgifter. 
Hur många personer, inklusive spädbarn det rör sig om 
kan inte ens kassören Inger Palm säga eftersom det 
även finns familjemedlemskap. Det skulle glädja Inger 
mycket att få notera nya medlemmar, aktiv som hon 
varit i föreningen hela tiden.   
 

 – Ulf Svensson har från början varit en drivande kraft 
och skaffat sponsorer och bidrag ur olika fonder, säger 
Morgan.  
 – Vi hade t ex inte klarat hyran och andra kostnader 
för ”logen” utan Ulfs hjälp. Huset som allmänt kallas 
logen ägs av dödsboet efter Maj-Britt Johansson, som 
på sin tid var aktiv i IOGT. Hon köpte huset av logen 
Kvarseboklint och för tillfället är det Kvarsebo kultur 
som hyr det. 
 

Kvarsebo bio 
 – Framtiden är oviss för logen, säger Ola Fagrell och 
menar huset. Ola som är en av eldsjälarna i Kvarsebo 
kultur berättar om de olika verksamheterna. Kvarsebo 
bio är ett begrepp sedan lång tid tillbaka, en omtyckt 
träffpunkt i mörka kvällar. Från början hade logens 
medlemmar hand om verksamheten. Men nu vet man 
inte hur det blir med huset. Dessutom behövs det flera 
som hjälper till med filmvisningarna. 
 

Ungdomsverksamheten 
Ungdomsverksamheten stavas musik. 
Finns det något storband med barn 
någon annanstans än i Kvarsebo? Eller 
jazzensemble med ungdomar? Det är 
Micke Sundvall som för några år 
sedan tog initiativet till att starta 
orkestrarna och som tillsammans med 
Ola Fagrell fått dem att leva vidare. 
Den som hört och inte minst sett de 
här orkestrarna förstår hur värdefullt 
det är för de musicerande barnen och 
ungdomarna. Finns det några som inte 
går i Kulturskolans musikundervis-
ning hjälper Ola och Micke till så att 
alla som vill får lära sig ett instrument. 

Ola och Micke har ett nära samarbete med både kyrkan 
och skolan.  
  
I somras åkte de två orkestrarna, Christinakören och 
Ungdomskören från Kvarsebo kyrka till Riga för att 
uppträda, sammanlagt uppåt 30 personer. Det var en 
svarsvisit på lettiska ungdomars besök i Kvarsebo förra 
året. Man kan undra om det finns någon enda ”unge” i 
Kvarsebo som inte på något sett är engagerad i musik-
livet. På hemmaplan uppträder orkestrarna och körerna 
ofta tillsammans vid konserter och andra evenemang, då 
man också spelar in en del pengar till verksamheten. 
 

 – Det är otroligt bra med det här samarbetet, säger 
Göran Bjarnegård.  
 

Man ska inte underskatta kvarseboprästens  roll i 
Kvarsebo kultur eller för övrigt i något av livet i 
Kvarsebo.  
 

Teater 
Det är främst Morgan som tagit resande teatersällskap 
till Kvarsebo. Det handlar både om barn- och vuxen-
teater. Han anordnar också teaterresor, som till Ösgöta-
teaterns uppsättning av Chicago.  
 – Men vi gör ju en del med egna förmågor, tillägger 
Morgan, som viskvällarna. 
 

Och framtiden? 
 Den kan inte annat än se ljus ut. Med uppslutningen av 
kvarseboborna och med alla dessa eldsjälar. Lokalfrågor 
kan alltid lösas. 
 

Ett tips!   
 – Det är kortare väg från Krokek till Kvarsebo än till 
Norrköping om man vill uppleva kultur. 
 

                     Barbro Westlund 

Kristin Anna Linnea Rebecca Emelie N Emelie B 
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LOGI  SÖKES till sommar 2011! 
 

Ensemblen i Ronja Rövardotter söker 
någonstans att bo i Kolmården 6/7 – 6/8 
sommar 2011. 
 

Finns några tomma hus, rum, 
fritidsgårdar, skolsalar etc? 
 

Ronja Rövardotter spelas på First Camp, 
Bodavikens Camping i Sandviken, 
Kolmården. 
 

Ring Annette Malmström 0708/880807 
Eller maila Carina@choppevent.se 
 
 

 

JULMARKNADJULMARKNADJULMARKNADJULMARKNAD    
ÄNGBY GÅRD,ÄNGBY GÅRD,ÄNGBY GÅRD,ÄNGBY GÅRD,     

BJÖRKVIKBJÖRKVIKBJÖRKVIKBJÖRKVIK    
11111111----12 december 10.0012 december 10.0012 december 10.0012 december 10.00––––16.0016.0016.0016.00    

Besök vår stämningsfulla julmarknad i gårdsmiljö 
Lammskinn och Ullprodukter,  

Mat, Bröd och Godis 
Lokala hantverkare, 
Julblommor, Granar 
Lotteri, Fiskdamm 
Korv, Glögg 

Kaffe & lunch servering 
Ponnyridning 

Titta på gårdens djur 
 VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!    

 

 
Vi tar kort 

Ängby Ull & Hantverk, www.angbyull.snabber.se 070 237 77 96  
Barbro i Lövstens Bak o Mat, www.bakomat.se 070 696 09 67 

     Arrangör: Chopp Event 
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Vad gör Marie och Anders? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jo, de gör en ny utgrävning inom området vid 
Ödekyrkan, där Krokeks kloster en gång låg. Under 
några veckor i slutet av sommaren kunde de ta upp 
ett nytt litet schakt – och det var verkligen spännade 
att få stå intill en stund och följa deras arbete. Marie 
Ohlsén kommer att vid årsskiftet att ge ut en 
nyskriven bok om klostret.      Christina Folkeson 
 
Marie berättar själv mera 
Vid  årets arkeologiska undersökning placerade vi 
schaktet över den sydöstra kormuren, precis där muren 
övergår i absiden. Schaktet var inte stort men kom att ge 
svar på några frågor men väckte även många andra. 
 

Koret och absiden var båda grundmurade med huggen 
storsten. Storstenen var lagd på ett utjämningslager som 
i sin tur placerats på urberget. Själva kyrkoväggen har 
varit helt byggd av tegel. Kordelen och troligen även 
absiden har haft flera fönster. Vi hittade flera bitar med 
fönsterglas men inga bevis för att de skulle ha varit 
målade eller färgade. Dessutom framkom även spikar 
som använts till träarbeten såsom takstol, fönster eller 
olika inredningar i kyrkan. 

 
Kyrkans  kor och 
absid har haft ett 
tegelgolv. Golvet 
var lagt i ett så 
kallat fiskbens-
mönster.  
 

Förmodligen har 
hela denna del av 
kyrkan varit vit-
putsad. Vi fann 
rester efter puts 
som fortfarande 
satt kvar på den 
östra absid-
väggen. 

 
 
 
 
 
 
 
Idag vilar resterna efter Krokeks kloster i en av de allra 
vackraste delarna av det östgötska landskapet. Klostret 
ligger i den nordöstra delen av Östergötland, alldeles på 
gränsen mot Södermanland. Egentligen borde klostret 
kallas konvent eftersom franciskanerna som levde i 
Krokek kunde röra sig fritt bland befolkningen och inte 
behövde stanna innanför klostermurarna. Det var således 
en öppen orden där deras huvudsakliga uppgift var att 
be, predika och tigga.  
 
Franciskanernas ursprung går att söka i staden Assisi i 
Italien. Ordens grundare Franciskus utformade under 
1220-talet de regler som kom att ligga till grund för hela 
ordens levnadssätt och rättesnöre. Franciskanernas lära 
spred sig mycket snabbt och nådde Sverige, där den 
första etableringen på fastlandet genomfördes i 
Söderköping redan år 1235. Under 1300-talet upplevde 
orden en tillbakagång men en kraftig expansion skedde 
under 1400-talet. Medlemmarna av orden bar under me-
deltiden grå kåpa och hade ett rep med knutar runt mid-
jan. Knutarna symboliserade och skulle dagligen påmin-
na om ordenslöftena; kyskhet, fattigdom och lydnad. 
Deras folkliga namn, gråbröder eller gråmunkar, berodde 
på den grå kåpan de bar. I och med reformationen 
stängdes samtliga kloster mellan 1520- och 1540-talen. 
 
Krokeks kloster etablerades troligen någon gång mellan 
1420- och 1440-talen, d v s under kung Erik av 
Pommerns regeringstid. Placeringen av klostret i Krokek 
kom att skilja sig från franciskanernas vanliga etablering 
till städerna. Deras närhet till stadsmiljöer var viktig  
eftersom de många människor som bodde i städerna och 
passerade dem möjliggjorde brödernas själavård och 
tiggeri. Franciskanorden levde även av de många gåvor 
och donationer som folket skänkte. Det kunde vara allt 
från mat, djur, stadsgårdar och åkrar till rena penning-
summor. I gengäld ville donatorn att en evig bön  skulle 
hållas över hans själ. Det var även vanligt att man betal-
ade för en gravplats inom klosterområdet och helst en 
grav inne i själva klosterkyrkan.  
 
Krokeks kloster kom att byggas i övergången mellan 
den djupa Kolmårdsskogen och slättbygden, längs med 
vägen mot Stockholm. Denna väg användes av kungen 
under sin eriksgata och naturligtvis av alla som hade ett 
ärende till och från Östergötland. Placeringen var genial 
och bröderna drev härbärge där de resande kunde stanna 
till för övernattning och erbjudas en bit mat. Naturligtvis 
passade bröderna på att även ge själavård. 
 
                                                                                                                                 

Krokeks kloster i fokus 
Krokeks Kloster i fokus  
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Vad tycker du är bäst  
med Kolmården? 

Midvinternattens 
köld är hård, 
Stjärnorna glittra 

och glimma…. 

 
Klostret i Krokek följde i stort samma normer och 
strukturer för byggnaderna som fanns inom orden i 
övriga Europa. Kyrkan uppfördes i tegel på en grund av 
natursten. Kyrkan hade absid, kor, långhus och ett  
sidoskepp. Längden på kyrkan uppgick till cirka 45 
meter. I kordelen fanns troligen korstolar för bröderna 
och lekbröderna. Det fanns säkerligen även valv i taket 
och rikligt med målningar på väggarna. Förutom kyrkan 
bör det funnits byggnader som använts som sovsal, 
matsal, kök, gästhärbärge och samlingssal. Dessutom 
fanns det nog även förvaringshus och brygghus.  
 
Krokeks kloster har genomgått undersökningar med 
markradar, som visar på omfattande lämningar från 
klosterkyrkan. Det finns också antydningar till flera 
sidobyggnader kring en öppen gård. Strax utanför 
dagens kyrkogårdsmur finns även tydliga grunder till 
byggnader som går att se i markytan och som ingått i 
klosterområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En av dessa har delvis undersökts arkeologiskt och ett 
mynt som hittades i ett golvlager visar att byggnaden 
användes under senare delen av 1400-talet. I huset, som 
var cirka 8 x 11 meter stort, har metall- och mathantering 
skett. Det är dock osäkert om dessa verksamheter har 
utförts vid samma tid. Inom klostret kan cirka 20 bröder 
ha verkat samtidigt men hur många lekbröder som fanns 
är svårt att uppskatta. Av klostrets föreståndare är det två 
som med säkerhet gått till eftervärlden: Ingolf och Jöns 
Petri. Fyra bröder är kända till namnet: Torben Eriksson, 
Sigfrid, broder Joan och Hinrik Tordsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delar av klosterkyrkan undersöktes under 2009. 
Kyrkans grund är ytterst välbevarad och historiens 
vingslag gör sig gällande när man kan se och ta på 
murarna som uppfördes för nära 600 år sedan. Under-
sökningen berörde det sydöstra hörnet av kyrkans sö-
dra sidoskepp. I detta hörn fanns en liten utbyggnad 
med en vidhängande trappa. I skrivande stund är inte 
tolkningen av konstruktionen klar men det är ett spän-
nande arbete som återstår att jämföra och studera an-
dra franciskanska klosterkyrkor i Norden och ute i 
Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet Krokeks kloster inleddes under sommaren 
2004. Initiativtagare och ägare till projektet är Krokeks 
hembygdsförening. De arkeologiska arbetena leds och 
genomförs av Östergötlands länsmuseum. Målsätt-
ningen med projektet är att försöka skapa en så full-
ständig bild som möjligt av Krokeks kloster. Projektet 
har finansierats med anslagna medel från olika fonder 
och stiftelser. Ytterligare arkeologiska undersökningar 
utförs under 2010 och en skrift är under produktion. 
 
Marie Ohlsén, arkeolog, Östergötlands länsmuseum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klosterkyrkans sydöstra hörn med en trappa 
synlig till vänster i bilden 

Jag är fascinerad av 
Kolmårdsnaturen. 
Det blir inte vår om 
jag inte sett 
blåsipporna vid 
Marmorbruket. 

   Britt Samnegård 



Bank 
 
SWEDBANK 
Box 48, 616 21 Åby 
Besöksadress: Nyköpingav. 30, Åby 
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:       011-19 91 28 
  
Bilverkstäder 
 
LUNDHOLMS BILVERKSTAD AB 
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården 
Tel  011-392150 
janlundholm@telia.com 
Fullständig bilverkstad, däckservice 
Service nya bilar enligt servicedator 
 
Blommor 
 
BLOMSTRANDE TING 
I KOLMÅRDEN 
Sjöviksv 61, Kolmården, tel 011-392980  
www.blomstrandeting.eu 
blomstrandeting@telia.com 
Presentbutik med blommor, inredning, 
presenter, kaffe, thé, textilier, ljus,    Åre 
choklad, smycken och barnhörna. 
 
LINDEBLADS  
HANDELSTRÄDGÅRD 
Möjetorp, 618 34 Kolmården 
Tel 011-392028, fax011-391899  
lindeblads.kolmården@blommogram.se 
Blomsteraffär med blommografering 
Egen odling av blommor 
  
Bussarrangörer 
 
BRÅVIKSBUSS AB 
Björkholmen, 618 93 Kolmården 
Tel 011-396015 
braviksbuss@tele2.s 
www.braviksbuss.se 
  
Byggföretag, plattsättning 
 
HYTTANS BYGG AB 
Järnmalmsvägen 1, Kolmården 
Tel 011-397432, 070-759 62 54,  
070-5841900,  
Allt inom bygg. 
 
STRÖMSFORS PLATTSÄTTNING 
Listv. 18, Kolmården. Tel 011-397054 
Utför plattsättning av kakel, klinker,  
skiffer, marmor. Innehar fuktskydds-
utbildning. 
 
 

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 011-395259, fax 011-395269 
www.tropicarium.se 
Hajar, apor, tropiskxregn, ormar, insek-
ter, fiskar mm 
Öppet alla dagar fr kl 10.00 ej julafton 
(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 070-605 72 82 
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 
 
Friskvård, Hälsa, Skönhets-
vård 
 
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 BLOMQVIST 
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 
 
STUBBES PRAKTIK 
Rågv. 6, Kolmården, tel 0705-505 992, 
0703-954 564, 011-39 22 00 
Läkarmottagning: Tristan Stubbe  
öron/nasa/hals-specialist 
Massagemottagning:. Patric Stubbe, 
dipl massör med 20 års erfarenhet 
 
TOPGOOD  
Sjöviksvägen 80, Stenbäcksv 11 
618 30 Kolmården. Tel 070 - 222 08 20 
www.topgood.se info@topgood.se 
Kost, Naglar, Hand & Fot, Frisör, Taktil, 
Färgsättning, Butik, Smycken, Makeup 
Akvarell, Vax bryn och fransar, Brud. 
 
Fönsterhantverk 
 
LANDSTRÖMS FÖNSTERHANT- 
VERK I KOLMÅRDEN 
Verkstad och butik, Sandviksgården, 
Rodervägen 1, 618 34 Kolmården 
Tel 011-391139, 0709-391139 
ola@landstrom.nu 
Renovering, restaurering, och underhåll 
av fönster/dörrar, glasning, kittning, 
målning, trälagningar - även målning  
av inredningssnickerier mm 
  
Glasmästeri 
 
ANDERS APPELQVIST 
GLASMÄSTERI 
Sadelmakartorp, Timmergata 
618 93 Kolmården 
Tel 011-395075, 0708-748250 
a.appelqvistglas@telia.com 
Bilrutor och uterum 
 
Hotell, vandrarhem, camping, 
stugor, restauranger, caféer, 
serveringar 
  
ETTANS KÖK 
Strandvägen 1, 618 34 Kolmården 
Tel 011-391350 
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   
Centrumhuset  Tel 011-391004 
I en familjär varm miljö med  
lekhörna kan du fika med hembakat 
bröd, eller äta lunch. Även beställning 
av smörgåstårtor och tårtor. 
 
FIRST CAMP KOLMÅRDEN **** 
Strandvägen 4, Kolmården 
Tel 011-398250, fax 011-397081 
Stuguthyrning, campingplatser, restau-
ang, butik och barnunder-hållning alla 
dagar under högsäsong. Minigolf  och 
vatten-rutschbana  
  
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 cate-
ring 
  

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 011-391152 
www.sjostugankolmarden.se 
Àla 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 0730-78 81 98 
bjornmossen@telia.com 
www.hundpensionatkolmarden.se 
Hundpensionat o hästavel 
 
Hushållsnära tjänster mm  
 
SERVICETEAMET 
Kontakt info: Emil  0701-420860 
merja.stjarnborg@serviceteamet.se 
Utför alla hushållsnära tjänster, t ex  
städ, fönsterputs, trädgårdsskötsel, snö-
skottning och ROT-arbeten som 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 
Exclusive Register Surveyor to Lloyd´s  
Gräsdalen, S-618 92 Kolmården 
Tel 011-391415, fax 011-391415,  
070-4805840, 070-6548248. 
rolfgvlindstrom@telia.com 
Allt inom svetsteknik, svetsansvar, Eu-
ropanormer, klassningsfrågor mm 
  
Livsmedel 
  
ICA NÄRA DELFINEN 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Tel 011-391100 
Vi satsar på hög kvalitet och brett sorti-
ment av färskvaror 
 
 

COOP KONSUM - KROKEK 
Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården 
Tel 011-391006 
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, Kolm. tel  011-397164 
kolmardenssnickeri@telia.com 
Tillverkning av måttbeställda  
inredningar till butiker restauranger 
och övriga offentliga miljöer samt möb-
ler och köksinredningar 
  
VVS 
  
PEKING ENERGI & VVS 
Kvarsebovägen 39, 618 93 Kolmården 
Tel 0709-29 81 21 
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 

KOLMÅRDENS FÖRETAGSGRUPP 

ÖNSKAR FLERA MEDLEMSANNONSER PÅ DE HÄR SIDORNA! 
VI BEHÖVER ANNONSINTÄKTER FÖR KOLMÅRDSNYTT´S UTVECKLING 

OCH FORTLEVNAD! 
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Lokal fastighetsmäklare – till vilken nytta?  
Bråvikens Mäklarbyrå startade 1996. 2003 anslöt 
företaget till den världsomspännande organisationen 
ERA. Efterhand blev Matz Ågehäll inte längre ensam 
utan både Bengt Garp och Magnus Sandberg anslöt sig. 
Den sista som kom, förra året, är Linda Lindqvist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Magnus, Matz, Bengt och Linda på kontoret 
 
Vad är affärsidén?  
– Hjälpa till med allt som har med boende att göra. 

Hitta rätt köpare till rätt säljare och tvärtom. Det är 
där lokalkännedomen kommer in.  

Bengt är uppvuxen i Krokek och Matz bor här sedan 
många år. Det gör att de flesta frågor som säljare och 
spekulanter kan ha kan besvaras vilket i sin tur ska öka 
känslan av trygghet för båda parter. 
 
 
 

Hur går det till att sälja sitt hus? 
– Förberedelse – marknadsföring – försäljning – 

efterarbete. Varje del kräver sitt arbete. T ex 
hjälper en professionell fotograf till med bra foton 
på fastigheten. Rådgivning till den som skall sälja 
sin bostad blir allt vanligare. 

  
Vad kan man göra för att husets försäljningsvärde 
kan öka?  
– Förslaget kan vara att t ex städa upp i trädgården, 

måla och tapetsera. Hjälp med kontakt med lokala 
firmor ordnas. Värderingar, gåvobrev, deklaration 
etc. Det är alltid kundens behov som styr! En del i 
efterarbetet är att som kund  hos ERA bli bjuden 
på olika trevliga evenemang, såsom besök på 
Visualiseringscenter, bio, informationsträffar etc. 

 

– Efterfrågan på bostäder i Krokek ökar stadigt, 
främst pga bra skolor och förskolor, bra 
kommunikationer och en fantasisk miljö! Både 
barn och vuxna trivs här. De som vuxit upp här 
flyttar ofta tillbaka efter t ex studietid. Även de 
som inte har någon kontakt här är mycket 
intresserade av att flytta hit. Att hitta en tomt att 
bygga på är också väldigt efterfrågat. I Kvarsebo 
är försäljningsobjekten mycket få. Där överlåts 
ofta fastigheter inom släkten. 

 

– Kundmottagandet är en väldigt viktig del i arbetet. 
Därför är alltid dörren öppen till kontoret i gamla 
posthuset. Det är bara att slinka in och ställa sina 
frågor! 

 
           Alla fyra berättade om sin verksamhet för LTG 
 
 

 Om Gud finns, vad skulle du vilja veta om honom?? 
 
  Alpha – grundkurs i kristen tro  
  (10 kvällar med start den 2 februari 2011) 
  Arrangörer: Frikyrkoförsamlingen 
  och Pingstförsamlingen 
 

  Prova-på-kväll i Pingstkyrkan, Krokek,  
  onsdag den 19 januari 2011, kl 18.30! 
 
  På programmet: En enkel måltid, föredrag, 
  information om Alphakursen 
 

                     VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!    

 

Frågor och anmälan   
senast den 17 januari till: 
Gunvor Hansson, tel. 39 14 24 
Berit Wall, tel. 39 19 45 
 
e-post: info@kolmarden.pingst.se eller 
missionshuset.kolmarden@kyrktorget.se 
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Vad tycker du är bäst       
med Kolmården?
  

 
 
 
 
Från Kolmården skickas fortfarande en del pengar till 
vår vänort Aizpute i Lettland. Det är gåvor som används 
särskilt till äldre och handikappade människor, vilka har 
behov av ett litet tillskott för att ha råd med reskostna-
der till läkare och annan sjukvård. 
 

För en tid sedan kom det en rapport från Alda, vår kon-
takt i Aizpute, som utifrån deras kommunstyrelse för-
delar pengarna till de mest behövande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Alda på sitt kontor 
 

Alda, berätta lite om några av våra vänner och 
deras livssituation! 
 

–   Jo, då vill jag berätta om Ilga Larka, som är i behov 
av hjälp. Ilga är i 70-årsåldern, hon har ingen familj och 
hennes hälsa har försämrats, så att hon efter en operation 
inte kan gå utan hjälp. Dag efter dag tillbringar hon på 
sitt rum, sängliggande. Bara med hjälp av en sjuksköt-
erska kan hon sätta sig upp. Livet har inte varit skon-
samt mot henne. Sin ungdom tillbringade hon i exil i 
Sibirien, en lång och svår tid. Tidigare i sitt liv underhöll 
hon människor och gladde dem med underbar gitarr-
musik och sång. Hennes högsta önskan nu är att få bo 
kvar i sitt rum, så länge det med goda grannars hjälp går. 
Mycket av hennes pengar går åt till hygienartiklar och 
medicin varje månad, något hon egentligen inte har råd 
med. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 –   Den 17 december kommer vi att ha en välgören-
hetskonsert i Aizpute, då vi ska samla in pengar till Ilga 
och även till Janis Kants. Janis, en ung man som tidigare 
fått hjälp från er i Kolmården, fick för en tid sedan en 
inflammation som resulterade i amputation av ett ben. Han 
var även innan detta rullstolsbunden. Men nu har det 
gamla problemet kommit tillbaka. Han kommer snart att 
behöva en höftoperation, eftersom det blivit svårt för ho-
nom att sitta uppe alltför länge. Ännu så länge kan han stå 
ut med smärtan genom medicin och massage, men läkarna 
säger att han måste bli opererad inom två år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Janis älskar att teckna 
 

Och samlar in pengar gör vi även i Kolmården! Under 
adventscaféet i Missionshuset, första advent, samlades det 
in pengar till våra vänner i Aizpute. Tillsammans med 
pengar som kom in under årets Konst- och Kulturdagar, 
ska dessa snarast skickas över till Lettland.  
 
 

Tack alla ni som varit med och gett till våra 
behövande vänner i Aizpute! Och är det någon som 
missat våra insamlingar, går det bra att inom de 
närmaste veckorna lämna ett bidrag. Kontakta då 
denna tidnings redaktion! 

          
      
            Katrin Bjuhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Aizpute – hallå, hallå! !!  

Skogen , vattnet, lugnet  
och Svintuna marknad vill 
jag ju framhålla som Lions 
funktionär! 

Malin   Brolin 

Julens Klockor 

ring… 
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KROKEKS KYRKA 
Julafton kl. 10.00 Samling vid  

krubban 
 kl. 16.00 Julbön 
 kl. 23.30 Midnattsmässa 
Annandag jul kl. 11.00 Högmässa 
Nyårsafton kl. 17.00 Nyårsbön 
Nyårsdagen kl. 11.00 Högmässa 
 

KVARSEBO KYRKA 
Julafton  kl. 11.00 Julbön vid  
   krubban 
 kl. 23.00 Julnattsmässa 
Juldagen kl. 07.00 Julotta 
Annandag jul kl. 18.00 Christmas 

Gospel Night 
Nyårsafton  kl. 15.00 Nyårsbön med  
   musik 

KVILLINGE KYRKA 
Juldagen kl. 07.00 Julotta 
 

SIMONSTORPS KYRKA 
Julafton kl. 22.00 Julbön 
Nyårsafton kl. 16.00 Nyårsbön 
 

 

SVÄRTINGE KYRKA 
Julafton  kl. 10.00 Samling vid  
   krubban 
 kl. 23.30 Midnattsmässa 
 

ÄTTETORPSKYRKAN 
Julafton  kl. 10.00 Familjegudstjänst  
   vid krubban  
Annandag jul kl. 11.00 Mässa 
Nyårsafton kl. 18.00 Nyårsbön 
Nyårsdagen kl. 11.00 Mässa 
 

ÖSTRA ENEBY KYRKA 
Julafton  kl. 10.00 Samling vid  
   krubban 
 kl. 17.00 Julbön 
 kl. 23.30 Midnattsmässa 
Juldagen kl. 07.00 Julotta 
Annandag jul kl. 10.00 Söndagsmässa 
Nyårsdagen  kl .18.00 Mässa vid årets  
   början 
 

            VÄLKOMMEN!    VÄLKOMMEN!    VÄLKOMMEN!    VÄLKOMMEN! 

  Julens gudstjänster 2010 i Kolmårdens församling 
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I höstas, närmare bestämt den 12 september, var det 
stort tårtkalas i Strömsfors. Jubilaren, med 90 år på 
nacken, var Frälsningsarméns kår i Krokek. Ännu 
äldre är huset där man håller till – det byggdes 1892. 
Under årens lopp har det byggts ut, fått vatten och 
avlopp och för drygt 50 år sedan även centralvärme i 
själva möteslokalen. 
 
I det gamla röda huset har man mötts till gudstjänst och 
olika gruppsamlingar, ända sedan dess tillblivelse. Men 
90 år har gått sedan soldaterna (som medlemmarna i 
Frälsningsarmén kallas) blev en egen kår, från att 
tidigare varit en utpost till Norrköping.  
 
Jag mötte Britt-Marie och Leif Fredriksson, mor och 
son, som hör till de verkliga veteranerna i detta 
sammanhang. De visar mig många intressanta album, 
med gamla tidningsurklipp och foton från olika epoker. 
 
Hur var själva början av Frälsningsarméns arbete 
här? 
– Ja, det började ju faktiskt redan 1892, med söndags-
skola och andra aktiviteter för barn och ungdomar. 
Musiken har också från början haft stor betydelse, 
berättar Leif, själv musiklärare till yrket. 
 
– Under flera år har vi haft officerare eller kårledare på 
plats här, men vissa perioder har den lilla kåren inte haft 
ekonomi att anställa någon. Så arbetet har i mycket 
byggt på frivilliga insatser och  väldigt många har ställt 
upp och hjälpt till, säger Britt-Marie. Då vi byggde till 
huset 1945, hade det även bildats en s k hjälptrupp, som 
arbetade hårt med att få huset restaurerat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En grupp flickor spelar på tamburin år1924 
 
 

Jag har hört talas om något som kallas för 
Hemförbundet, vad är det? 
– Jo, det är grupper med kvinnor, som är aktiva inom 
Armén, lite påminner det om de gamla syföreningarna, 
som funnits i många kyrkor. Kvinnor samlades för att 
sy, dricka kaffe och lyssna på intressanta gäster. Hand-
arbetena såldes vid olika försäljningar och pengarna 
skickades ofta till projekt i andra länder. I Krokek har 
vi under drygt 50 år haft en aktiv hemgrupp, som bl a 
tog ansvar för ett fadderbarn i Indien. Just nu ligger 
dess arbete i Krokek nere, men kåren stöder fortfar-
ande ett barnhem i Bolivia. 
 
Vad händer idag i det gamla huset i Strömsfors? 
 – Barn och ungdomar möts där fortfarande i scout-
grupper och annat. Och vi har en musikskola, dit vi 
välkomnar alla som vill pröva på brassmusik, vi lånar 
också ut instrument, säger Leif. Vi har samlingar 
ibland på söndagarna, med inbjudna talare och så an-
svarar vi regelbundet för gudstjänster och sångstunder 
på Krokeks dagcentral. 
 
 – På somrarna har vi under många år öppnat vår lokal 
för en mycket populär loppmarknad, som besöks av 
både Kolmårdsbor och turister. Och väldigt många 
skänker saker till denna, det är vi så tacksamma för!  
 
Snart är det jul och då får vi väl se 
Frälsningsarméns gryta i Krokeks centrum igen? 
 – Vi ska allt ställa ut grytan även i år, det är ju vår 
insamling till behövande människor. Och de finns 
även i Sverige, människor med besvärlig ekonomi. 
Pengarna kan användas till julbord för ensamma, 
lägervistelser för exempelvis ensamma mammor med 
barn, presentkort på matvaror eller matkassar. 
 
Själva idén med en ”julgryta” kom för över 100 år 
sedan från USA, där en officer i Frälsningarmén, 
Joseph McFee, hade fått problem. Han hade lovat ge 
mat till tusen av de fattigaste i staden, men hade inte 
pengar att köpa mat för. På nätterna låg han vaken, bad 
och tänkte på hur han skulle lösa detta. Resultatet blev 
en gryta med texten ”Håll grytan kokande!” och 1907 
kom julgrytan även till Sverige. För insamlingen det 
året kunde man bjuda in 1 600 människor till en orden-
tlig julmiddag i Stockholm. 
 
Tack, Britt-Marie och Leif för det ni berättat om 
Frälsningsarmén i Krokek! Vi skickar också med deras 
varma ”Välkommen”  till de olika aktiviteterna i 
Strömsfors!       

            Katrin Bjuhr 
 

 

      90 år med ”Frälsis” i Krokek… 
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Det sker stora förändringar intill Torsvägen, mitt emot 
Vårdcentralen. En ny förskola ska byggas. 
Kolmårdsnytt söker upp förskolecheferna i Centrum-
huset för att få veta lite mera. Där har Margaretha 
Backström och Marie-Louise Löfberg Jansson sin 
arbetsplats. På Giraffens förskola träffar vi Peter 
Norrbom, som har chefsuppdraget där, samtidigt som 
har är rektor för åk 4-6 på Råsslaskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Margaretha och Marie-Louise 
 
Margaretha, vilka förskolor är "dina?" 
– Det är Bävern, Junibacken, Uttern, Tintomara och 

den nya familjecentralen. 
Det låter mycket...?  
– Ja, det handlar om ungefär 175 barn och 35 

personer i personalgruppen. 
Och Marie-Louise, vilka förskolor har du som ditt 
uppdrag? 
– Det är Björkbacken, Hultstugan och Pandan. Det 

är ungefär lika många barn och anställda där. 
Kan vi få veta lite om den nya förskolan, som nu 
ska byggas? 
– Den kommer att ha 6 avdelningar och är en s.k. 

Prototypförskola. Den byggs för att vara anpassad 

till den nya läroplan för förskolan som introduceras 
under 2011. Byggnaden utformas så att den lätt ska 
kunna anpassas till skolverksamhet, om  det behovet 
skulle uppstå. 

Är det stort behov av förskoleplatser? 
– Ja, verksamheten växer hela tiden. Vi har barn i kö 

för plats. 
När kommer den nya förskolan att vara klar? 
– Den blir klar om ungefär ett år. 
Vill ni berätta lite om hur  förskolorna i Kolmården 
arbetar? 
Vi försöker ha ett helhetstänkande, "Förskolorna i 
Kolmården", så att man ska känna att vi har samma 
värdegrund, ger samma förutsättningar för alla familjer, 
har samma regelverk, samma grundbemanning och 
arbetar med samma pedagogiska utvecklingsfrågor. 
                
Detta år har personalen delta-
git i fortbildningar inom NO-
teknik, bl.a. har förskolorna 
gjort experiment med luft och 
vatten. Matematik och språk-
utveckling är prioriterade om-
råden, liksom den pedagogik 
som utgår från Reggio Emilia. 
 
Den revidering av läroplanen 
som genomförs nästa år kom-
mer också att vara en viktig 
utvecklingsfråga.                     Peter 
 
Det pedagogiska uppdraget blir tydligare. Men viktigast 
är dock alltid bemötande och förhållningssätt. 
 
Vi får också veta att cheferna alltid försöker skapa ett 
personligt möte med varje nytt barns föräldrar under 
inskolningstiden. Man vill påbörja relationen, lära känna 
varandra och skapa en dialog. Att skapa goda former för 
den senare övergången till förskoleklass är också en 
viktig fråga. 

 
Vad är roligast i ert arbete? 
– Det pedagogiska arbetet är roligast, att påverka 

personalen genom sina egna erfarenheter. Och att 
  se så mycket små barn kan när de får prova på! 
 
 

Här tackar vi för oss, och tror att Kolmårdens barn är i 
goda händer. 
 
 

        Text och bild: Christina Folkeson 

 

Vad händer här?  
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Så beskrev en av Råsslaskolans 
åttondeklassare den nordiska läger-
skolan han varit med om nyligen. 
Kolmårdsnytts utsända bad att få 
höra lite mera om hur det varit. 

− Vi hade så roligt 
tillsammans 

− Maten var jättebra 
− Allt var helt perfekt  
− Vettiga regler 
− Frihet under ansvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Linea och Linda 
 
Vad var det nu de varit med om? 
Jo, en lägervecka i Kolmårdens 
Djurpark tillsammans med jämn-
åriga elever från Norge, Danmark 
och Färöarna. Den initierades av 
utbildningskontoret i Norrköpings 
kommun som del av programmet 
Nordisk plattform. Det är ett sam-
arbete mellan sex städer i Norden, 
alla vänorter till Norrköping. 
Projektet startades 1995 och ordnar 
bl.a. varje år lägerskolor för elever, 
lärarmöten och rektorsträffar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Morgon hos elefanterna 
 
 
 

 
 
 
Temat i årets lägerskola var  
”Klimatförändringar”. Den planer-
ades och genomfördes av  
Råsslaskolan och Djurparken i sam-
verkan. Från Råssa deltog 28 elever, 
som hade fått anmäla intresse och 
även skriva en motivering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Närkontakt med Capybara 
 
De kom att möta ungefär jämnstora 
grupper av elever från Odense i 
Danmark, Trondheim i Norge och 
Klaksvik på Färöarna. Det blev in-
tensiva dagar tillsammans. Alla 
bodde i förläggning inom djur-
parken och åt sina måltider där. 
Djurparkslärarna ledde aktiviteterna 
och de varvade teoretiska och prak-
tiska inslag. På onsdagsmorgonen 
kunde man se ungdomarna mocka i 
djurstallarna redan före frukost... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fredrik och Emma 
 
Varje kväll presenterade deltagarna i 
tur och ordning sitt hemland och sin 
hemort. Det skedde genom filmer, 
foton, Power Point-presentationer – 
och även dans.  
 
 
 

 
 
 
Hur gick det då med språket? 

− Man får nicka och le 
− Först var jag blyg, men 

det släppte sen 
− Lättast att förstå norska 
− Svårast med Färöarna 
− Ibland måste vi ta 

engelska, men det 
handlade ju om att träna 
nordiska språk. 

 

Deltagarna var indelade i fyra na-
tionsblandade grupper. De besökte 
Norrköping under en av dagarna. 
Kvällarna tillbringade man till-
sammans – och så mycket natt-
sömn blev det kanske inte. Att 
sova i samma rum som 30 andra 
tjejer kan ju kännas lite ovant. 
Men roligt var det, det är alla 
överens om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Anna Iwers – lärare från Råssla 
 
Kommer ni ha fortsätta ha 
kontakt? 

− Jo absolut 
− Helt klart 
− Och den kontakten 

underlättas ju av tekniken: 
Facebook och MSN gör 
det lätt att nå varandra. 

 
Så lägerveckan slutade inte med 
”Farvel” - utan med ”På gensyn!” 
 
Bild och text: Christina Folkeson 
 

"Väldigt roligt”  
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Samhällsinformation  
 

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

Distriktssköterska:  010-104 47 16 el 19 
 

Apoteket Eken : 0771- 45 04 50 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 
 

Tandvård,  jour: 1177 eller 011-10 76 00  
 

Sjukvårdsupplysningen:  1177 
 

Giftinformation : 08-331231 
 

Polis 
Polisen (icke brådskande fall): 114 14 
 

Veterinär  
Anders Lager 011-39 13 70, mobil 0705-30 32 51 
Bengt Röken 011-39 79 25, vardagar 7.00-7.30 
 

Bankomat:  
Konsum i Krokek  
 

Bibliotek: 011-15 77 00 
Råsslavägen 20 
Öppet tisdagar  14-19 
Onsdagar 10-14 
Torsdagar 10-13 och 14-18 
 

Bad: 011-39 13 27 
Råsslavägen 20 
 

Fritidsgård: 011-39 25 80 
Råsslavägen 20 
 
  
 

 

Alva Stridh  D

Göran Bjarnegård

 

Krokeks bibliotek 
 

Visste du att: 
• biblioteket har ca 20.000 böcker 
• många bra deckare 
• engelska böcker, särskilt fantasy 
• massor av barnböcker 
• hembygdshylla 
• 3 olika dagstidningar 
• tidskrifter för hemlån 
• många ljudböcker, både CD och MP3 
• du kan beställa böcker från andra bibliotek 
• den vanliga lånetiden är 28 dagar 
•  eftertraktade nyheter har lånetid 8 dagar 
• videofilmer att låna för 10 kr per vecka 
• Daisy-skivor (moderna talböcker) 
• presenter som spel och pussel 
• kopiator, för 2kr får du en svart/vit A4,  
• för 5 kr färg 
• fax att låna 
• snart 2 nya publika datorer 
• nyinstallerad hiss 
• tel. nr är 15 77 00 
• öppettiderna är tisdagar 14 – 19, onsdagar 

10- 14, torsdagar 10- 13  och 14 – 18 
• där jobbar Ann Johansson och Marie 

Gustavsson 
• så här ser de ut … 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann och Marie står beredda att ta emot 
krokeksborna 

 

 
Landstinget har nya nummer! 
 

Landstinget i Östergötland har bytt 
alla telefonnummer och infört 
riktnummer 010.  
 
Alla som ringer till landstingets 
verksamheter måste alltså använda 
riktnummer 010 för att komma fram – 
även de som ringer lokalt. 
 
Numret till växeln är 010-103 00 00.  

 OBS! 
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