
KOLMÅRDSNYTT 
   

Nr 1, 2018– Årgång 9 

KOLMÅRDSNYTT – tidningen av, för och med Kolmårdsbor 

Trollhassel med hängen, 
snö och dropp i Sandviken 

Bild:  
Ulla Landqvist 



KOLMÅRDSNYTT   nr 1, 2018  

 

2 

Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt obunden 

tidning, som ges ut i fyra nummer per år till alla Kolmårds-
bor. Ägare är en ideell förening och allt arbete utförs utan 
ersättning. Utgivning och tryck finansieras via annonser, 
frivilliga medlemsavgifter och sponsorer.  

 

Vårsolen lyser och värmer både marken och kroppen 
och man blir ljusare till sinnet… men i skrivande stund 
ligger snön kvar och träden är så skimrande vackra!      

 

Tre nya medarbetare hälsas välkomna; Ulla Landqvist, 
som skrivit flera reportage och Jennifer och Janelle Seitov 
som förgyller tidningen med ”Djur– och natursidan”.  
 

Serien ”Skolhistoria” fortsätter med del 4 - Stavsjö skolor.  
  

Stavsjöventilerna och Promenadgruppen jubilerar! 
 

Serien om ”Vårt vatten” har nu övergått till ”Avloppsvatten” 
Nog så intressant och viktigt…  
 

Två nya serier startar i detta nummer; ”Speciella byggna-
der” och ”En dag på jobbet”. Tipsa oss gärna! 
 

Och så presenterar vi förstås ett viktigt boksläpp! 
 

Läs också Kolmårdsnytt på Hemsidan. Där finns även alla 
äldre nummer tillgängliga.    www.kolmardsnytt.se  
 

På Facebook kan du också komma  
med idéer och förslag till tidningen.  
     

Vårhälsningar 
Margaretha Ericsson 

  

HUVUDSPONSOR  (över 5000 kr) 

Villa Fridhem, hotell och konferens  
 

SPONSORER  (från 1000 kr) 

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Lions Kolmården, 
Kolmårdens Byggtjänst, Ekmans Entreprenad AB 

Kontakta oss!  
 

Skicka idéer, synpunkter, reportage, insändare och 
annonser till  redaktionen@kolmardsnytt.se    

eller till Kolmårdsnytt c/o Margaretha Ericsson 
Odenvägen 36, 618 30 Kolmården, Tfn: 0706-33 06 40  
 

Redaktionen granskar allt material före tryck. 
 

Eventuella fel efter tryck rättas till på Hemsidan.  
Hör av er till redaktionen! 
 

Annonspriser     

Hel sida  185 x 265 mm 2 000 kr 
Halv sida  185 x 130 mm 1 200 kr 
Fjärdedels sida  130 x   90 mm    600 kr 
Åttondels sida    90 x   60 mm    350 kr 
Sextondels sida           60 x   40 mm    200 kr 
 

Sista sidan  
Halv sida  185 x 130 mm 2 000 kr 
Fjärdedels sida  130 x   90 mm 1 200 kr 
 

Företagsguiden        600 kr/år  
 

Föreningsguiden blir nu gratis   
 

Medlem 100 kr/år familj/enskild person. Skriv namn! 
 

Utsocknes 150 kr/år för porto. Skriv namn och adress! 
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Semmeltema med Ella och Linn  15 
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Nästa nummer    
kommer ut den 14/5. 

Manusstopp den 19/2 
 

Utgivning 2018  
26/2, 14/5, 10/9, 19/11 
    

Manusstopp ca 3 1/2 
vecka före utgivning. 
 

Får du inte tidningen - 
kontakta redaktionen! 

 

Allt material i Kolmårdsnytts 
publikationer är skyddat 
jämlikt Lagen (1960:729) om 
upphovsrätt. Inget i tidningen 
eller på hemsidan får utan 
ansvarig utgivares medgi-
vande citeras eller återges 
helt eller delvis.  

Postgiro: 55 79 40-4    Bankgiro: 638-4325 
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Från idé till verklighet 
För oss nutida kolmårdsbor känns 
väl djurparken som en självklar-
het. Men några minns säkert upp-
ståndelsen när idén lanserades i bör-
jan av 60-talet: ”Tigrar och elefanter 
där nere bland tallarna…!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var ju onekligen ett djärvt för-
slag som den nytillträdde kommun-
konsulenten Ulf Svensson lade fram. 
Han hade kommit till våra trakter 
med uppdrag från Scoutförbundet 
och Skolöverstyrelsen. Han skulle 
medverka till att nya scoutkårer kom 
igång. Och så hade det blivit. I sam-
band med ett scoutläger i Kvarsebo 
kom Ulf i samspråk med prästen 
där, Moje Palmgren. Där och då 
började Ulf formulera idén om att 
skapa ett friluftsområde med tillhö-
rande djurpark. Kretsen av beslu-
tande personer i Kolmårdens kom-
mun var inte så stor. Och tiderna var 
inte ljusa, befolkningen minskade 

och det var ont om arbetstillfällen. Så 
när Ulfs förslag nådde kommunens 
ledning väckte det förstås uppse-
ende. Det mottogs med lika 
mycket skepsis som förhoppning-
ar. Men med målet att vitalisera 
arbetslivet blev Ulf anställd på 
ett år.   
 
Nu började ett intensivt arbete 
med målet att skapa en ny typ 
av djurpark, som skulle formas 
i naturlig miljö och ge djuren 
stora, fria ytor. Att få fram 
pengar till detta stora projekt 
var en verklig utmaning. Men 
Ulf använde all sin kreativitet 
för att skapa kontakter inom 
kommunen, med banker, fö-
retag, politiker och privatper-
soner. Steg för steg växte 
parken fram. Om detta kan 
man läsa i en nyutkommen 
bok: Svenssons svindlande 
affärer.  
 
Boken är skriven i växelver-
kan mellan Ulf själv och Per Fran-
kelius, som är forskare vid Linkö-
pings universitet med fokus på inno-
vation i de gröna näringarna. I boken 
finns många foton. Vi får höra om 
utmaningar, framgångar och kriser. 
Här finns tankar kring drivkrafterna 
och tack till många berörda. Boken 
berättar också en del om parken i nu-
tid.    
 
Och djurparken påverkade bygden 
på många sätt. Befolkningen ökade 

kraftigt från 60-talet. Då bebyggdes 
nya områden, bl.a. för att företaget 

John Mattson, som 

byggde djurparken, erbjöds köpa 
Uttersbergs gårds mark, som kom-
munen ägt en tid. 350 nya bostäder 
uppfördes där.  Det fortsatte sedan 
med att kommunen började sälja 
markerna vid Eketorp och Råssla för 
byggande av radhus och villor, att 
skolor och förskolor anpassades – 
och vi började se det Krokek vi har 
idag. 

 
 

 

 

 

Text: Christina Folkeson 

  

Tid:  Tisdag den 13 mars kl. 18.30  

Lokal:  Sjövikskyrkan, Munkvägen 7 
  

Program: 

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

 Framför dina synpunkter och kom med  
   förslag/motioner före den 5 mars till 
   redaktionen@kolmardsnytt.se  eller  tel: 070-633 06 40  

 Kaffe och bulle - 20 kr 

Välkommen till Årsmöte för föreningen  

  

ALLA KOLMÅRDSBOR  
ÄR VÄLKOMNA! 

Inget medlemskrav! Men bli gärna medlem 
och var med och stötta tidningen. Då får du 
dessutom göra din röst hörd på årsmötet!   
Välkommen att sätta in: 
100 kr/år för familj/enskild person 
PG 55 79 40-4 eller BG 638-4325 

Styrelsen 

Boken säljs lokalt av Hembygdsföreningen. 
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PÅSK 
PÅ  ÄNGBY  GÅRD  I  BJÖRKVIK 

Lördag 24 mars 11.00-15.00 

Familjedag i Påskens tecken 
 

Tunnbrödsbakning och brödförsäljning 
 Presentbutik och Loppis 
 Café med hembakat bröd 

Korvservering    
Lotterier 

 

VÄLKOMMEN! 
Övrigt öppet: lör, sön, helg 11-15 

Midsommar-skolstart:  

Vard.11-17, lör, sön 11-15 

www.angbyull.snabber.se  
 070 2377796 

 

Öppet:  
onsdag, torsdag & fredag  

kl. 12.00 -17.00 

lördag kl. 11.00 – 16.00 

 

Strandvägen 174, Kolmården 

 

 

   info@vagskvalp.se     www.vagskvalp-inredning.se     Facebook & Instagram 

Livsstilsbutik & Café 
inredning, kläder, växter, möbler, m.m. 

 

http://www.angbyull.snabber.se
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 Vad är det bästa med att bo  
i Kolmården? 

 Det är litet  
och mysigt. 
Alla känner 
alla och det  

är tryggt! 

Emelie Eriksson 

Några råd från en erfaren långfärdsskrinnare 

Erfaren skrinnare  
Mats Röjgård är en mycket erfaren 
långfärdsskrinnare. Vi har tagit hjälp 
av honom när det gäller att berätta 
om hur skrinnare ska bete sig och hur 
de bör vara utrustade för att undvika 
farliga situationer.  
 
Mats tar fram tre viktiga saker att ha 
med sig. De är: 
 
* kunskap 

* sällskap 

*redskap 

Dessa tre kan liknas vid en trebent 
pall. Om något ben saknas, blir det 
svårt med balansen. På samma sätt 
blir det med issäkerheten om man 
inte har de tre viktiga sakerna med 
sig. 
 
Gammal ramsa…  
Den kunnige har alltid en viktig tanke 
i bakhuvudet nämligen: Min säkra 
reträttväg till fast mark är………Man 
bör veta att det behövs 10 cm frisk is, 
för att gå ut på isen. Dessutom bör 
man tänka på att isar varierar mycket 
i styrka. Därför är den gamla ramsan 
"sund, grund, inlopp, utlopp, avlopp, 
bro, brygga, råk och vindbrunn" rik-
tigt bra. Den påminner om platser där 
flödeshastigheten i vattnet ökar eller 
att tillfrysning hindras och på så vis 
ändrar köldbalansen. 
 

Varningstecken 
Ett varningstecken är också töväder. 
Om det nyligen varit eller är varmt  
sker de flesta plurrningarna. Snö på 
isen är inget tecken på trygg is ef-
tersom snön fungerar som isolering. 
Varken värme eller kyla kommer till 
isen vilket kan vara förödande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldrig ensam 
Förutom kläder efter väder behövs 
flythjälp i form av flytväst, flytove-
rall eller som skrinnarna använder 
ryggsäck med midjerem och vatten-
tätt förpackade reservkläder. För att 
känna på isen kan man använda en 
ispik, isbill, isborr eller en stabilare 
stav. Ifall det går så illa att man ham-
nar i vattnet, gör man bäst i att vända 
om och använda isdubbar, som bärs 
runt halsen. Man kan också få en 
kastad lina från sitt sällskap. De, 
som är kvar uppe på isen, måste först 
se till att vara på tryggt underlag före 
de assisterar den, som är i nöd. Man 
bör aldrig vara ensam ute på isen. 
 
 

Dödskalleisar 
Dessa är de största farorna: 
 
* våris 
* stor yta tunn is 
* is, som driver iväg 
 
Dessa tre är potentiellt livsfarliga. 
Vårisen är is under upptining. Då 
tinar is snabbt och över stora ytor. 
Vårisen kan skifta från bärig is till en 
opasserbar och bottenlös sörja inom 
mindre än en kvart. 
 
Med tunn is på större yta menas när 
man är mer än 20 meter från stabilt 
underlag. Det är mycket svårt att 
rädda någon längre bort än så, ef-
tersom fast underlag för den, som 
kastar livlina, är nödvändigt för att 
inte riskera fler och lyckas med rädd-
ningen. 
 
Vi som bor i Kolmården 
Is, som ligger ut mot öppet vatten 
tenderar att brytas loss och flyta iväg. 
Vi, som bor i Kolmården, har Bråvi-
kens is nära, och där är det ofta stor 
risk att isen driver iväg. Båtarna är 
större och kör fortare. 
 
Vi önskar er lycka till på isarna. Var 
rädda om er. 

Text: Gunnar Kryger 

Bra redskap! 

Långfärdsskridsko 
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Den 17-18 mars medverkar  

Charlottas Magasin  

på Nyköpings Bomässa där det nya  
möbelkonceptet KA International visas. 

       
Just nu jobbar vi  
med att ändra butikens  
inriktning och har endast  
öppet vid förfrågan fram  
till sista helgen i april  
då vi har nyinvigning.   
        
       

 

Välkommen!  
Charlottas Magasin 

www.charlottasmagasin.se,  FB Charlottas Magasin  

 

Öppet Lördagar och Söndagar 
11.00 - 16.00 

 

Välkomna önskar Elisabeth och Per-Erik  

Marmorbruksvägen 17 A     0733-670940 

http://www.charlottasmagasin.se
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Livet är en fest och vi är bjudna! Följer du med? 
Ja, så står det på baksidan av visit-
kortet jag fick av Märtha. Livet är 
väl inte alltid en fest, men mycket 
beror på hur man tar det och inte 
hur man har det, tänker jag. Men 
ibland kan man behöva hjälp med 
att komma igenom kriser och för-
luster i livet. Där kan en coach 
göra stor skillnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märtha Johansson Lange driver före-
taget Madetco AB. Där arbetar hon 
som coach och drivs av sitt intresse 
för människor och att arbeta för att se 
dem växa och utvecklas. Som diplo-
merad coach, certifierad via ICF 
(Internationella Coach Förbundet) 
och certifierad handledare i Svenska 
Institutets handlingsprogram för 
sorgbearbetning, har Märtha en gedi-
gen bakgrund för att hennes mål ska 
nås. 
 
Madetco, som står för MArtha, DE-
velopment, Training and COachning, 
erbjuder:  
 
 Coachning  

- enskilt och i grupp 
 

 Sorgebearbetning 
- enskilt och i grupp 

 

 Rehabilitering 
 

 Teamutveckling 
 
Märtha är smålänning,  präglad av 
Gnosjöandans entreprenörskap. Med 
en bakgrund som pedagog i tjugo år 
fortsatte hon inom IKEA i Älmhult 
som administratör och vidare med 
personal- och ledarutveckling. År 
2009 bildade Märtha sitt företag Ma-
detco och jobbade vidare för IKEA 
som konsult samtidigt som hon då 
kunde vidga sin kundkrets.   
 

Jag besöker Märtha i hennes och ma-
ken Uwes hem i Kopparbo, dit de 
flyttat som åretruntboende efter att i 
många år haft fastigheten där som 
fritidsboende (och där Uwe bott un-
der barndomen). Där finns två bo-
ningshus på tomten med en hänfö-
rande utsikt över Bråviken. Det ena 
huset kan upplåtas för kunder, som 
behöver en lugn och inspirerande 
miljö för att bearbeta sina utmaningar 
i livets olika skeden eller för team-
bildning t ex i en företagsgrupp. Där 
finns alla bekvämligheter med 5-6 
bäddplatser och den magiska 
Kolmårdsskogen inpå knuten, som 
ger möjlighet till stärkande vandring-
ar med eller utan samtal med ledsa-
gande coach.  
 

Just nu arbetar Märtha som coach för 
en grupp uppsagd personal.  Att 
mista sitt jobb kan kännas som en 
stor förlust, men innebär också möj-
ligheter att byta bana och på så sätt 
utvecklas. Coachens roll här är att 
underlätta för  individen  att fokusera 
på mål, identifiera hinder men också 
se möjligheter, där individen utgår 
från sina egna styrkor, berättar 
Märtha. Lycka är för mig att se män-
niskor växa och utvecklas under pro-
cessen, tillägger hon.  
 
Jag  tackar för besöket och önskar 
Märtha lycka till i hennes viktiga 
uppdrag och jag tänker att platsen i 
Kopparbo verkligen har potential att 
vara en oas att hämta kraft och inspi-
ration på. 

Text och bild på Märtha: Monica Johansson. Övriga bilder: Privata 
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Wreta Gestgifveri 

Framför ljusa träbyggnader vaktar 
mäktiga lövträd. Innanför ytterdörren 
möter nutid dåtid, så elegant och so-
bert. Tillsammans med sin fru Malin 
driver Niklas Hellsing Wreta 
Gestgifveri sedan 2015.  
 
 - Det var rena slumpen att vi hittade 
Wreta, det hade legat nere ett par år, 
säger Niklas. Vår nystart här var till 
julborden 2015. 
 
 - Huset är från 1699. Det tidigare 
värdshuset låg där landsvägen går. 
Det finns omnämnt redan 1369! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vet du varför du blev kock?  
 

-   Jo då, det var maten på skolbespis-
ningen som jag inte gillade! Jag 
visste hur gott det kunde smaka både 

hemma och när man 
var på söndagsmid-
dag hos mormor. Då 
bestämde jag mig. 
Mitt första kockjobb 
var på Peters, fast 
som prao. Sedan dess 
har jag farit runt och 
arbetat. I lumpen la-
gade jag mat till 
sjöss. Innan vi kom 
hit drev vi Gryts 
Varv Hotell & Kon-
ferens i nio år. Vi bor 
i Krokek nu. Vi flyt-
tade till Kolmården för att ha närmre 
till familjen i Krokek och arbetet. 
 
Niklas fru Malin är utbildad i hotell 
och resebranchen. De har åtta an-
ställda och tar in extrapersonal vid 
behov. De 22 rummen kunde vara 
fler, därför samarbetar de med Virå 
Bruk. Vi har också ett cykelpaket, där 
man cyklar från Katrineholm via oss 
och till olika hotell i Östergötland 
som kallas ”Göta kanalturen”. Där 
ingår exempelvis Duweholmsslott, 
Söderköpingsbrunn osv.  
 
-  Var får du din inspiration från? 
Niklas funderar lite. 
 

- Gärna på en stubbe ute i skogen 
under jakt. Sedan är det kockkompi-
sar och kokböcker. 
 

- Plockar du med något annat från 
skogen?  
 

-  Nja, det där med friterad lav är 
mer kul än gott. Så har man väl testat 
någon svamp man inte borde… 
 
- Har du någon älsklingsrätt?  
 

- Många, men är jag ledig så väljer 
jag gärna Pelikan i Stockholm. Då 
blir det gubbröra med snaps och rot-
mos med fläsklägg.  
 
-  Era barn, äter de allt? 
 

- Nej, de är precis lika pippliga som 
alla andra ungar fast de är med och 
lagar och smakar!  
 

Vi gör en titt på övervåningen som 
inte har enhetlig golvhöjd. Här finns 
allrum och sovrum, enklare och fi-
nare. I ett av rummen är ett klädskåp 
i skepnad av en kakelugn! Allt andas 
lugn och tider som flytt.  

Vem skulle inte vilja tillbringa en 
helg här! 
 

Sinne för god smak har både Niklas 
och Malin, oavsett vad!  Jag  tackar 
och önskar dem lycka.  

 

Liten meritlista om Niklas Hellsing 
 

Flerfaldig Nobelkock 
 

Årets Östgötakock 2007 och 2011 
 

Diplomerad Hagdahlskock 
 

En av bästa sommarkrogar i White 
Guide, tillika med Sveriges bästa bord. 
 

Har varit källarmästare på Häringe Slott. 
 

Har arbetat med Gert Klötzke. 
 

Har drivit resturang Beluga i Stockholm. 
 

Har drivit resturang Köket Hellsing i Norr-
köping. 
 

Har drivit Gryts Varv Hotell & Konferens  
i Gryt. 

Text och bild: Ulla Landqvist 
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SOCKERBAGARNAS 
Delikatesser  

i Krokek 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Öppettider: 

  

 Måndag-Fredag  07.30-18.00 
 Lördag   10.00-16.00 
 Söndag    Stängt 

 

 

TOTTA LINDAHL 
SANDVIKSVÄGEN 12, 618 34 KOLMÅRDEN Tel: 011—39 26 58 

Välkomna att boka tid! 

 

     Tottas 
HÅRMODE 

Frisörerna:  

Yvonne, Malin och Totta,  
        
 LANZA 

 GOLDWELL 

 MILK SHAKE 

 ECRU 

  
 DEPEND 

 BIT AVANT 

 CULTURE MIX 

 MARC INBANE 

Märken 

Vårfika, vårluncha  
eller kom bara in  
och säg hej! . 
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 Djur– och natursidan 

Har du tänkt på att skaffa en kanin eller vill veta mer om den?  

Här kommer några tips och roliga fakta om kaniner.  

Kolla inte i ögat! 
 

I det vilda är det bara fiender som 
stirrar in i ögat. Om du gör det, kom-
mer kaninen att bli stressad. 
 
Gräva, gräva, gräva…  
 

Om du släpper ut en honkanin på 
gräsmattan, kommer hon säkert börja 
krafsa i marken.  
 
Hopp 
 

Kaniner har långa bakben för att de 
ska kunna springa fort från faror. De 
är mycket bra på att hoppa med de 
starka bakbenen. Vissa tränar sina 
kaniner till att hoppa över hinder. Det 
finns t.o.m. tävlingar för kaninhopp-
ning. 
 

Den sällskapliga kaninen 
 

Kaniner gillar inte att vara själva. Så 
det är bäst att köpa två kaniner om 
du tänkt på att skaffa kanin. Men 
INTE två hanar! De kommer att 
börja bråka hela tiden p.g.a revir-
instinkt. Helst två systrar.   
 
Inte bara snälla och kramgoa…  
 

Kaniner kan faktiskt vara aggressiva. 
Speciellt om de vill försvara sitt re-
vir. Hanar måste man kastrera annars 
börjar de bitas och rivas. Vuxna ho-
nor är noga med nykomlingar till 
reviret och försvarar reviret troget.  
 
 

Kaniner 

Text: Janelle och Jennifer Seitov 

Bild: Jennifer Seitov 

  

Vad händer i växthuset just nu? 
- Du kommer ju helt fel dag, säger Sö-
ren Bohlin på Fridsäters trädgård. Jag 
har precis åkt iväg med alla tulpaner 
som jag skar i morse. 
 

- Något har du väl? 
 

Vi går in i ett av växthusen och ser 
mängder av små krukor, alla med pyt-
tesmå penséplantor. 
 

- Jo det här förstås, säger Sören och 
drar med handen över större krukor 
fyllda med jord, här ska det bli hängpe-
largon och fuchsia. 
 

Några väl utslagna tulpaner lyser lite 
här och där i de annars stubbåkerslik-
nande tulpanodlingarna. Jag går och 
tittar till det stora öppna akvariet med 
sköldpaddorna. ”Skalman och kom-
pani” är lite blyga, några glider snabbt 
ner i vattnet när jag kommer. Det är 
utökat med en liten linbanegondol se-
dan senast jag var här. Djurparken i all 
ära, men med riktigt små barn räcker 
det att åka hit!  
 

Visst har Sören lite tulpaner, i dag finns 
det fyra buketter kvar för hugade spe-
kulanter. 

Text och bild: Ulla Landqvist 
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  Nu har vi börjat med ICA matkasse! 

 

 
Ett sätt för oss att försöka 
hjälpa till i en stressig vardag.  
Recepten är både  
näringsriktiga och goda.  
 
Extra förmånligt pris på  
första kassen! 
 
Läs mer på vår hemsida:  
ica.se/butiker/nara/norrkoping/
ica-nara-delfinen 
eller på  ica.se/matkasse 

 

Ombud för: 
Öppet alla dagar 8-21 

011 – 39 11 00 

 

KONTOR NÄRA NORRKÖPING MEN TILL STAVSJÖPRIS 
 

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

 
 Kontorslokaler i STAVSJÖGÅRDEN, upp till ca 350 kvm golvyta och  

tillhörande annex på ca 200 kvm inkl gymnastiksal  
           

 Bredband/fiber finns installerat  
    

 Egen parkeringsplats  
     

 Konferens- och möteslokal för upp till 100  
personer i det närliggande Föreningshuset 
             

 Motions- och Gymanläggning i separat hus  
        

 Circle K Servicestation med närbutik 
 
                                                                                        

 Restaurang och café i vägkrogen Stavsjö Krog & Kafé  
 

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

Stavsjögården (f.d. Stavsjö gamla skola) 

http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/matkasse
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Promenadgruppen  20 år fortsätter 
Idag är det kallt och blåsigt men vad 
gör det! Det är måndag i en udda 
vecka vilket betyder att det är dags 
för promenad för våra äldre som inte 
kommer ut så ofta. Det finns inget 
dåligt väder … bara dåliga kläder, 
som vi lärt oss redan som små. De 
som kommer till denna aktivitet bor 
på och runt Valhallavägens äldrebo-
ende. 
 

Idé från Skåne 
Barbro Westlund, vår framlidna kyr-
koherde, hade en kusin i södra Sve-
rige som var diakon och nyligen 
hade startat en frivilligverksamhet 
med att hjälpa våra sjukhemsboende 
att få komma ut på promenad.  Kro-
keks församling startade för exakt 20 
år sen en liknande aktivitet. Gensva-
ret blev väldigt stort. Många ville 
hjälpa till att dra rullstolar, alterna-
tivt vara gångstöd, åt dem som var 
rörelsehandikappade. Det är ju precis 
detta som den ordinarie personalen 
har så svårt att hinna med. 
 

Karin och Gunnar 
Två av församlingens trotjänare är de 
som håller ihop det hela.  Dessa två 
vet vilka som vill/brukar gå med och 
uppskattar att komma ut. Man skall 
inte glömma att det också är en vik-
tig social verksamhet. Diskussioner-
na går höga ibland när man kommer 
ihåg saker på olika sätt. Att stanna 
och vila och prata någonstans är vik-
tigt. Några åkpåsar köptes in för att 
ha kalla dagar att stoppa in benen i, 
vilket uppskattas av vår frusna äldre. 

Idag firar vi 
Denna dag var det ju födelsedag för 
promenadgruppen och det firades 
med kaffe och tårta för alla 
”dragare”. En ros fick var och en 
med sig hem. Pensionärerna som 
varit med och promenerat kom pre-
cis lagom hem till att lunchen serve-
rades så för dem hann vi inte med 
något kaffe.  

 

Tack 
Det här är en härlig frivilliginsats 
som mellan 12 och 20 personer gör 
varannan vecka. Men det gör inget 
om det kommer lite fler yngre och 
hjälper till. De som drar börjar bli till 
åren. Välkommen att pröva och gå 
med! Ingen anmälan behövs!  

Text och bild: Louise T Gustafsson 

Skönt med en pratpaus i lä vid garagelängan... 

Det finns  

många fina  

promenadvägar  

att välja på... 

 
 

Kyrkliga Slöjdföreningen  
söker deltagare! 

Söker du gemenskap, trevliga träffar, utflykter, vill 
delta i olika arrangemang, glädja andra på vår jord?  
 

Då är du välkommen till Kyrkliga slöjdföreningen! Att det 
heter slöjdföreningen beror på att herrar också givetvis är 
välkomna. Det som då tillverkas kan vara  
docksängar, dockskåpsdetaljer mm.   
 

Välkommen att höra av dig till  
Marianne Bengtsson, 070-9488613,  
om du tycker detta låter intressant.  
Alla är välkomna – gammal som ung.  
Vi behöver bli fler! 

LTG 
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TK 

 

braviksbuss@tele2.se   

www.braviksbuss.se 

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

Beställ din bussresa miljövänligt!  

Fräsch turistbuss 49 platser med alla  
bekvämligheter; Wifi, Toa, 220 volt osv  
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Ingredienser: 

250 g smör 

75 g jäst 

2,5 dl strösocker 

1 tsk hjorthornsalt 

6 dl mjölk 

1/2 burk kesella 

9 dl vetemjöl 
 

Så här gör du: 
1. Sätt ugnen på 225 grader. 

2. Smält smöret och rör ner mjölken, sjud tills det blir fingervarmt. 

3. Smula jästen i en bunke och blanda i kesellan och sockret. 

4. Blanda vetemjölet och hjorthornsaltet i en egen bunke. 

5. Häll i smörblandningen över jästen och kesellan , rör om. 

6. Blanda i lite av mjölblandningen och forma till en jämn och  
fin smet. Tillsätt så mycket mjöl som behövs. 

7. Jäs ca 30 minuter. 

8. Baka ut degen och forma till lagom stora släta bullar. 

9. Jäs ytterligare 30 minuter. 

10.Vispa kokosmjölken i en kall bunke med en kall visp. 

11.Mixa sedan hallonen och blanda i kokosgrädden. 

12.Grädda bullarna i ca 10 minuter. 

13.Smält smör till garneringen. 

14.Dela varje bulle till en botten och ett lock. 

15.Gröp ur lite av botten och fyll igen med gräddblandningen  
och lägg på locken. 

16.Pensla locken med det smälta smöret och strö på  
kokosflingor och de mixade hallonen. 

Ingredienser: 

25 g jäst 

2,5 dl mjölk 

3/4 dl socker 

0,5 tsk salt 

0,5 dl kakao 

8 dl vetemjöl 

100 g smör 
 

.  

Ingredienser: 

25 g jäst 

75 g smör 

3 dl mjölk 

1,4 tsk salt 

0,5 dl socker 

2 äggulor 

Florsocker 

5 dl vetemjöl 
   

Så här gör du: 
1. Sätt ugnen på 200 grader. 

2. Smula jästen i en bunke. 

3. Smält sedan smöret och rör i mjölken, sjud tills den 
blir fingervarm. 

4. Häll smöret och mjölken över jästen, rör tills allt är 
upplöst. 

5. Tillsätt salt, 1 äggula och ca 5 dl mjöl. Arbeta till en 
fin och jämn deg, om mer mjöl behövs tillsätt. 

6. Jäs i ca 30 minuter. 

7. Arbeta upp degen och forma till små kransar. 

8. Jäs i 30-40 minuter. 

9. Blanda 1 uppvispad gula och tillsätt lite mjölk, pensla 
sedan kransarna. 

10. Grädda mellan 10-15 minuter. 

11. Låt kransarna svalna och skär ut ett lock. Gräv sedan 
ur inkråmet och fukta med lite mjölk. 

12. Vispa äggvitorna och blanda ner de malda mandlar-
na och sockret. 

13. Vänd ner inkråmet i blandningen och fördela det i 
kransen. 

14. Vispa grädden och fördela det över fyllningen. Lägg 
sedan på locket och sikta över lite florsocker.  

Fyllning: 

Kokosmjölk 

Frysta hallon 

Garnering: 

Smör 

Kokosflingor 

Frysta mixade hallon 
Fyllning: 

2 äggvitor 

150 g mald mandel 

1 dl socker 

4-6 dl grädde 

Inkråm från  

kransarna 

Mjölk 

Garnering: 

Florsocker 

Frysta hallon 

Så här gör du: 
1.  Sätt ugnen på 210 grader. 

2. Värm mjölken till 37 grader. 

3. Smula ner jäst i en bunke. Häll över den fingervarma mjölken. 

4. Tillsätt socker, salt, kakao och så mycket mjöl som behövs. 
Arbeta med degen i ca 10 minuter tills den blir jämn och fin. 

5. Jäs i 40 minuter. 

6. Forma degen till bullar. Jäs ytterligare 30 minuter på en plåt. 

7. Grädda ca 5-6 minuter. Låt bullarna svalna under en bakduk. 

8. Vispa grädde. Rör sedan ner så mycket nutella som önskas. 

9. Mixa hallonen. 

10.Skär av ett lock på varje bulle och spritsa fyllningen på botten. 

11.Garnera locket med florsocker och de mixade  hallonen.   

Fyllning: 

Nutella 

Grädde 
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Välkommen till Gudstjänst på söndagar, vanligtvis kl. 
10, med sång, bön, predikan, söndagsskola för barnen 
och kyrkkaffe. Cafémöten kl. 16 prel. en gång/mån.  
Se predikoturer, affischer eller facebook.  
         
Bön för Kolmården onsdagar kl. 9 i Sjövikskyrkan 
    
Sjövikskören - För dig som gillar att sjunga! Övning 
vissa onsdagar. Ring Annika Widerstedt 072-2280609   
      

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristen tro - något för dig? Är du intresserad av  
livsfrågor, eller vill du samtala med någon?  
Kom till någon av våra samlingar eller hör av dig till  
Katrin Bjuhr 39 23 62 eller Bernt Hansson 39 14 24. 

 

     http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan   

 

              Munkvägen 7, Krokek 

 
 
 

 
 

        

            Välkommen som medlem i  
    SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården 

 

 Vi är en politiskt och religiöst obunden 

 pensionärsförening med 193 medlemmar.  
 

 Som medlem får du förutom gemenskap och  

aktiviteter en hel del rabatter, billigare försäkring  
samt vårt tidning Senioren.  

 

 Datacafé, canasta, linedans, stavgång, vinprovning,  

caféutflykter, resor är några av våra aktiviteter.  
Vi har trevliga månadsmöten med underhållning  
och/eller nyttig information. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vill Du veta mera om SPF och vad vi har för oss, gå in på vår   
hemsida: www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden, eller ring: 
Göran Tunesson 076-1252459 eller Marie-Louise Westerberg 070-5708670 

  Vårens Cafémöten - Välkommen! 
11 mars - Gäst: Kerstin Svensson. Konstnären bakom  
      almanackan ”Ro för själen” 
8 april - Påskmusikal för barn och vuxna med Annika Widerstedt  
6 maj - Bilder, dikter, sång. Kreativa gruppen och Solveig Delhag  

  Söndagar 16.00 med servering före samlingen 15.30! 

Den lilla personliga begravningsbyrån 

I Krokek kan ni efter tidsbokning träffa oss 
i Sjövikskyrkans lokaler på Munkvägen 7. 

 
 

Jourtelefon dygnet runt! 011-28 72 50 
Trädgårdsgatan 27, Norrköping 

www.ostgotabegravning 

Kristina Svensson, Fredrik Blomberg, Margaretha Johansson, Lillemor Holm 

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan
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Massage  
Laserbehandlingar  
Företags massage  
Idrottsskador 
Rygg & Nack besvär 

Ring/SMS:a för att boka tid 
011-392200, 0705-505992 
Rågvägen 6 -Välkommen! 

Patric Stubbe  
dipl.massör 

 

 

 

 

 

 
Lilla butiken med mycket 
innehåll. Kläder, scarfs, 
smycken, väskor och  

presentartiklar. 
 

Strandvägen 277, 070-6832378 
lena.kuntze@telia.com 

 På gång i Krokek 

    Apoteket Eken flyttar till Krokeks centrum 
Apoteket Eken, som ägs av Pelle Lar-
sson genom Apoteksgruppen, kom-
mer under hösten att flytta till cent-
rum av Krokek, närmare bestämt till 
det sk Centrumhuset. En tillbyggnad 
har påbörjats av Söderstadens Bygg-
entreprenad  AB för detta ändamål.  
 
Nya fräscha lokaler 
Anledningen till flytten beror på att 
lokalen är för liten på nuvarande 
plats. Man räknar med att få större 
tillströmning av kunder intill övriga 
affärer i centrum, där även turister 
stannar till. För oss kolmårdsbor är 
det ju angeläget att få behålla ett apo-
tek på orten, även om det för många 
vore önskvärt att apotek och vårdcen-
tral finns nära varandra. Enligt apo-
tekschefen Jenny Lind är målsättning-
en dock att underlätta för kunden, 
eventuellt med hemtransporter. De 
nya lokalerna kommer att bli fräscha 
och mer ändamålsenliga och ha ett 
större sortiment. Vår förhoppning är 
att alla våra kunder ska känna sig väl 
tillrätta i vår nya butik och uppleva att 
de får en god service, tillägger Jenny. 
 
Euro Apoteca 
Inom kort kommer kedjan Apoteks-
gruppen övergå till ny ägare av Apo-
teksgruppens 185 apotek, varav ca 30 
apotek fortfarande kommer att vara 
ägda av privata franchiseföretagare. 
Företaget som övertar Apoteksgrup-
pen heter Euroapotheca, ett internat-

ionellt före-
tag med bl a 
450 apotek 
i Baltikum, 
Polen och 
Ukraina. 
Pelle Lars-
son kom-
mer därmed 
att lämna 
Apoteks-
gruppens 
fyra butiker 
i Norrkö-
pings kom-
mun, som 
han drivit i 
snart åtta år.  
 
Pelle driver 
sedan tidigare även företaget Acrilex 
Egenvård AB som verkar inom häl-
sokostbranschen, vilket han kommer 
ägna all sin tid åt i framtiden. Perso-
nalen kommer inte att beröras av äg-
arbytet, säger Pelle.    
 
Pelle tackar för sig! 
Pelle talar om att han är mycket nöjd 
med Apoteket Eken och dess perso-
nal och att det är och har varit ett 
välskött och trivsamt apotek. Ett be-
kymmer är att bristen på utbildade 
farmaceuter gör det svårt att nyrekry-
tera personal med önskad behörighet, 
tillägger han. Pelle har också trivts 
här med kolmårdsborna och hoppas 

 

Mer på gång! ABF och PRO:s 
kansli har flyttat till Centrumhuset 
och det kommer in ny verksamhet 
i källarplanet i ”Konsumhuset” 

Text och bild: Monica Johansson 

 

att man även i fortsättningen ska 
handla på Apoteket Eken, så att vi 
får ha kvar vårt apotek här.  Han häl-
sar och ber redaktionen framföra 
hans TACK  till kolmårdsborna för 
alla goda relationer under åren här i 
Kolmården.   
 
 

 

Feras Fattalah (apotekare), Jenny Lindh (apotekschef) och Pelle 
Larsson. Camilla Holmsköld (farmaceut) ej i tjänst för tillfället. 
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Tack för allt stöd vi fått under året som gått! Tack till er som köpt  
lotter, skänkt saker till Kupan, handlat där, suttit där och pratat,  
deltagit i grupper och aktiviteter – och varit medlemmar! 
Vi vill gärna bli ännu flera, som kan delta och hjälpa till att sprida  
Röda Korsets budskap om medmänsklighet och gemenskap. 

   
 

Mötesplats KUPAN Valhallavägen 2A 
Öppet onsdagar kl 14-18, lördagar kl 11-14 
    

I vår lokal kan man slå sig ner för en pratstund över kaffe och hembakat bröd. 
Många av besökarna passar på att fynda bland våra second-handvaror. Och  
vi tar tacksamt emot skänkta varor – men också dig som vill hjälpa våra duktiga 
frivilliga som jobbar där! 
   

SY & Stick-café, Valhallavägen 2A 
Kl 15.00 -17.00 första och tredje tisdagen varje månad:  
13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5 
 

En grupp för Återbruk kommer att starta under våren. 
 

Tisdag 27 feb kl 18.30 Kretsstämma på Träffpunkten Valhalla,  
Valhallavägenvägen 1C. Program, mötesförhandlingar, servering, lotteri 
 

Torsdag 29 mars kl 10 Påskmarknad med lotterier i Krokeks centrum 
 

Torsdag 10 maj kl 14 Friluftsgudstjänst i Krokeks Ödekyrka. Röda 
korset ordnar kyrkkaffe. Behöver du hjälp med skjuts, ring 011-392230 
 

Kretsen anordnar utbildningar i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning.  
Besök gärna vår hemsida www.redcross.se och klicka fram Norrköping,  
Kolmården. Du kan också kontakta ordf. Inger Karlsson,   
011-392230  alt. 073-827 85 00 eller via mail krokeksgard@telia.com 
 

Välkommen till våra aktiviteter! 

Kolmårdens Rödakorskrets 2018 

Röda Korset 

 

 

 KÖP FÖR 300 KR 

 VI BJUDER PÅ 2L COLA! 

EXTRA ERBUDANDE ! 

  NU HAR VI ÄVEN  

HUSMANSKOST 

http://www.redcross.se
mailto:krokeksgard@telia.com
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Bättre än så här kan  
man inte ha det! 

 

Så säger en av gästerna. Att få vara 
här några gånger per vecka ger en 
pigg och glad person. Här på Gläntan 
känns det harmoniskt, tryggt och väl-
digt trevligt, för att inte tala om den 
fina personalen. ”Flickorna” har ett 
unikt bemötande som gör att alla trivs 
så bra. Gästerna har också omsorg 
om varandra. När någon uteblir und-
rar de var personen är. Den frånva-
rande är alltid saknad.  
 
Vad är dagverksamhet för per-
soner med demenssjukdom? 
    

Viktigt att personen får sin demens 
diagnostiserad, vilket görs bl.a på 
Vårdcentralen. Ibland remitteras man  
till Geriatriska kliniken. En bistånds-
handläggare gör sedan en utredning 
och fattar ett myndighetsbeslut uti-
från socialtjänstlagen, att bevilja dag-
verksamhet ett visst antal dagar per 
vecka. En del får komma varje var-
dag i veckan, andra två eller tre dagar 
per vecka. Man bor i eget boende 
hemma. Ibland är insatsen beviljad 
som en avlastning för anhöriga i 
hemmet. 
 
Vad gör man på dag-
verksamheten? 
    

Här är man mycket flexibel. Det går 
inte att ha några fasta scheman på 

vad man skall göra. Dagsläget avgör 
vad man hittar på. Det kan vara tid-
ningsläsning, högläsning ur någon 
bok och ofta har man samtal kring 
något intressant som upplevts tidi-
gare i livet. Detta tränar ju upp talet 
också. Mat och kaffe är ju livsviktigt 
och givetvis äter man inne på Glän-
tan. Ibland går man ut på en prome-
nad för att få frisk luft, och det är 
mycket uppskattat. Några gäster föl-
jer med Promenadgruppen varannan 
måndag, en frivilligverksamhet som 
Svenska kyrkan ansvarar för. Fysisk 
aktivitet som lite lätt gymnastik bety-
der att man ofta kan behålla den rör-
lighet man har. Alla gäster säger att 
det är viktigt att göra reklam för 
denna fina verksamhet så att alla som 
behöver den också får den. 
 
Hur många kan man ta emot? 
   

På Gläntan tar man emot max 7 gäs-
ter samtidigt. Många har ju olika an-
tal dagar så antalet gäster varierar.  
De som jobbar här har alla underskö-
terskeutbildning samt viss utbildning 
av Demensteamet i Norrköping. 
Framför allt är det personlig lämplig-
het som krävs, och sunt förnuft... 
 
Personal 
    

Sussie Forsberg, Gittan Andersson 
(som snart går i pension) och Pernilla 
Johansson som har börjat lite grand. 

Den underbara verksamheten på Gläntan 

Alla har lång erfarenhet av att jobba 
inom äldreomsorgen. En bra perso-
nalkombination där alla passar ut-
märkt för jobbet.  
 
Anhörigas upplevelser 
   

Det som är så väsentligt för den an-
hörige är att gästen blir tryggt motta-
gen. Att bli bemött med ett varmt 
välkomnande och värdighet är väl-
digt viktigt. Det är tryggt för den 
anhörige att veta att gästen på Glän-
tan har det bra och trivs. 

                                                                   

När dörren öppnas och  
vi inte bara möts av ett glatt 
välkomnande, utan också av 
doften av nybakad sockerkaka 

- då lämnar jag min livskam-
rat med ett lättare hjärta! 

 Anhörig 

” 

” 

” 

” Text och bild: Louise T Gustafsson 

Under kaffestunderna har man många intressanta samtal.  

 

För information om stöd för perso-
ner med demenssjukdom kontakta: 
Vård- och omsorgskontoret  
Norrköpings Kommun 
Mottagningsgruppen Tel: 011-15 27 37 
Måndag - fredag 8-11 samt 13-15 
E-post: info.vom@norrkoping.se  
Hemsida: www.norrkoping.se 
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Villa Liden hundra år 2018 

 

I Stavsjö finns  ett stort fint bostads-
hus öster om Stavsjön, som började 
byggas samma år, som stora Herr-
gården i Stavsjö brann ner 1915. Det 
är Villa Liden, som byggdes åren 
1915-18. Det byggdes som förvaltar-
bostad till Otto Nilsson. Han var 
Stafsjö Bruks förvaltare och samti-
digt trafikchef på Nunnebanan till 
1924. 
 
Ägaren till Stafsjö Bruk, Jacob Wah-
ren, beställde förvaltarbostaden av 
arkitekten  Isak Gustaf Clason, som  
då gjorde en skiss till byggnaden. 
Han hade ritat ett antal byggnader 
tidigare åt Jacob Wahren i Norrkö-
ping och dessutom en hel del andra 
kända byggnader bl a Hults Bruks 
herrgård och Mårbacka i Värmland 

samt Nykyrka komministerboställe i 
Västergötland. Det har samma arki-
tektur och är snarlikt Villa Liden.  
Ritningen på Villa Liden är sedan 
signerad i maj 1915 av arkitekt C. 
Alb. Collett i Stockholm, som var 
Isak Gustaf Clasons närmaste medar-
betare och senare delägare i firman. 
Jacob Wahren,  beställde senare även 
en ritning av en herrgårdsbyggnad i 
1700-tals stil, i stället för den som 
brann ner.  Någon ny herrgårdsbygg-
nad blev aldrig uppförd.  Jacob Wah-
ren kom i ekonomiska svårigheter 
och Stavsjö Bruk togs över av ett 
bankkonsortium år 1924. Holmens 
Bruk förvärvade skogen och Stavsjö 
skogsegendom där Liden ingår. 
 
Jägmästare Gunnar Norén, som 

även var trafikchef 
för Nunnebanan 
bodde på Liden 
1924-1936. 
 
Villa Liden består 
av 10 rum och hall 
och kök med högt i 
tak i två våningar 
och en stor trädgård. 
Utsikten över Stav-
sjön är bedårande 
och skiftar ständigt.  
 

När sedan Holmens Bruk köpte 
skogen blev Villa Liden sommarbo-
stad åt Holmens bruks chef Christian 
von Sydows familj 1937. I början av 
1940-talet flyttade familjen von 
Sydow in i Villa Liden, som då 
byggts om till åretruntbostad. I slutet 
av 40-talet tillbyggdes sidoflyglarna 
på huset. Von Sydow bodde kvar till 
sommaren 1970. 
 
Under hösten genomfördes en om-
byggnad av huset, då bl a två nya 
fönsterkupor tillbyggdes på övervå-
ningen ut mot trädgården och Stav-
sjön. Lagom till julen 1970 övertog 
Karl-Erik Önnesjö Liden, såsom vd 
för Holmens Bruk. År 1984 i sam-
band med sin avgång,  förvärvade 
Karl-Erik Önnesjö Liden och bodde 
där fram till 2002 då den såldes. 
 
De nya ägarna var Anders Gollne 
och Fernando Ruiz som genomförde 
vissa renoveringar. 
 
Redan år 2005 köpte sedan Kerstin 
och Gunnar Casserstedt Villa Liden. 
De genomförde omfattande renove-
ringar av huvudbyggnaden och samt-
liga övriga byggnader, garage, bastu 
och ateljé. De lät bygga nytt inglasat 
uterum och renoverade swimming-
poolen. För att hålla rent från sly  
mm och för trevnaden har de skaffat 
två får, som får sköta delar av den 
stora fastigheten. 

Text:Monica Svensson 
Bild: Gunnar Casserstedt 

 

Utsikt över trädgården och Stavsjön i äldre tider 

Gunnar Casserstedt med sina får 

Ny serie 
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JAGR  
Janne Anderssons  

grävmaskiner 
 

Kvarsebo   Kolmården   
0705136973 

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 

 

 Björkviks Marktjänst AB  
är ett entreprenadföretag som utför  

de flesta förekommande markarbeten,  
t.ex. anläggning av husgrunder,  

avloppssystem, skogsdikning osv. 

Vi har även en grustäkt med både  
naturgrus och bergkross med de  

flesta förekommande grusfraktioner, 
samt matjord.  

Vill ni ha hjälp med transport  
så ordnar vi det med någon av  

våra lastbilar eller dumper 

mailto:janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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En dag på jobbet 
SVEA ISOL är ett företag som ägs 
och drivs av Mattias Eriksson, som 
är infödd Kolmårdsbo.  Hans företag 
har sedan sex år tillbaka sin hemvist 
på Hydraulvägen i Åby. Mattias har 
flera strängar på sin lyra. Förutom 
att arbeta med isolering av fastighet-
er är han även certifierad kontrollan-
svarig och arbetar med att ta fram 
ritningar och konstruktioner av 
byggnader. Huvudsysselsättningen 
är dock isolering. Vi har valt att 
följa honom och hans kollega Su-
sanne under några timmar på ett 
jobb i Åby. 

MJ 

Ny serie 

Mattias berättar att det finns två 
huvudtyper av isoleringsuppdrag, 
tilläggsisolering av befintliga bygg-
nader och isolering av nybyggda fas-
tigheter. Företagets huvudsakliga 
sysselsättning utgörs idag av isole-
ring av nybyggnationer, där en bygg-
nad kan vara allt ifrån ett litet uthus 
till skolor och hyreshus på flera tusen 
kvadratmeter. 
 
Hur går det till? 
 

För några år sedan handlade isolering 
främst om att man använde isole-
ringsmattor till både väggar och tak. 

Mattorna används fortfarande i väg-
gar, men när det gäller takisolering 
arbetar man nästan uteslutande med 
insprutning av en isolering, som till 
utseendet påminner om bomullstus-
sar. Isoleringen kommer i stora ba-
lar, som matas in i en maskin, vil-
ken finns på bilen. Här luckras iso-
leringen upp och sedan sprutar man 
in den med hjälp av en lång slang. 
Det går fort att göra detta och man 
hinner i gynnsamma fall med 3-4 
hus per dag. 

Text och Bild: Gunnar Kryger 

Så här ser balarna ut när de lastas på bilen. Andningsmask är en 

nödvändig utrustning 

för Mattias. 

Den långa utmatningsslangen är nu på plats. 

Här matar Susanne in isoleringen. Hon får 

inte vila eftersom Mattias sprutar i 1 kubik-

meter per minut. 

Att ta sig in mellan läkten är inget 

för en person, som är något fyllig. 

Då kan det bli svårt att komma upp. 

Är man höjdrädd eller har cellskräck 

ska man inte göra Mattias arbete.  

Det är tidvis väldigt ont om plats för 

att utföra sprutningen. 


