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Redaktionen har ordet Sponsorer  

 

Vintertid - en härlig tid! … skrapa bilrutor och skotta 

snö, bygga snögrottor, åka skidor och skridskor. Vad mer 

… jo, förbereda inför årets största högtid julen … städa och 

baka, pyssla och göra julgodis och ordna med julklappar. 
 

I Kolmårdsnytt kan du hitta recept på julgodis, och det 

finns många annonser som kanske kan vara till nytta inför 

julhandlandet. Inte så dumt att gynna kolmårdsföretagen - 

de är en förutsättning för att Kolmårdsnytt ska kunna tryck-

as och distribueras.  
 

Föreningsguiden börjar ta form och i detta nummer finns 

flera föreningar med och förhoppningsvis färre felaktiga 

telefonnummer och adresser.  Fler är välkomna!  
 

På hemsidan kan du läsa alla tidigare nummer av 

Kolmårdsnytt. 
 

God Jul önskar Redaktionen 

  

   HUVUDSPONSOR 
 

 Företagsgruppen i Kolmården 

 

    ÖVRIGA SPONSORER 
 

    PRO Krokek, Kolmårdens Byggtjänst 
     ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Lions Kolmården 
  Kolmårdens Tropicarium, Pingstkyrkan 

 

Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt 

obunden medlemstidning som ges ut i fyra 

nummer per år. Ägare är en ideell förening. 

Utgivning och tryck finansieras via annonser, 

medlemsavgifter och sponsorer. 
 

Ordförande i styrelsen:  

Jörgen Hassgård 
 

Redaktionen:  

Katrin Bjuhr 

Linnéa Gistrand 

Ingela Granqvist  

Monica Johansson  

Christina Folkeson  

Louise Tottie-Gustafsson  
 

Redaktör och ansvarig utgivare:  

Margaretha Ericsson 
 

Tryckeri: Ringqvists i Norrköping 

Kontakta oss!  

 

Kom med tankar och synpunkter på vår tidning, eller dela 

dina funderingar kring något som berör oss kolmårdsbor!  
 

Skicka idéer, synpunkter, reportage, insändare och annon-

ser till redaktionen@kolmardsnytt.se  Tfn: 0706-33 06 40 
 

Redaktionen granskar allt material före tryck. 

   

Hemsidan - www.kolmardsnytt.se 

Vi ber Kolmårdsnytts läsare att ha 

tålamod! Den nya hemsidan med 

samma namn kommer inom kort, 

men under tiden är den gamla till-

gänglig.    

 

Kontakta Hemsidan genom att 

skriva till webbredaktörerna;  

Stig Fritzell eller Maria Höög 

webbredaktionen@kolmardsnytt.se 

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 

Hel sida färg       3 000 kr 

Halv sida färg        1 600 kr 

Fjärdedel sida färg          900 kr 

 

Sista sidan 
färg 
 

Halv sida  

2 000 kr 
 

Fjärdedels sida 

1 200 kr 
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Årets Kolmårdsbo   sidan  8 

Intervju Barbro 85   sidan    10 

Företagsguiden   sidan    12-13 

Renovering Uttersbergsskolan   sidan  15 

Ny förskola    sidan  15 

Hjärta till Hjärta   sidan   16 

Glimtar från Konst och Kultur sidan   17 

Hjultomten    sidan   19 

Dä brinner!    sidan   20 
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Nästa nummer    
kommer ut vecka 10 

Manusstopp den 9/2 
 

Följande nummer 
ges ut veckorna  

21, 38 och 48    

Manusstopp:  

26/4, 23/8 och 1/11 
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         Linnéas  
       Godistips 

 Nu när julen närmar sig kan det vara 

mysigt att vara inne och baka medan 

det råder snöstorm ute. Kolmårdsnytt 

ger dig några (skapligt) lätta och 

goda julfrestelser! 

"Tant Signes kolmårdskola" 

En underbar kola som smälter i mun-

nen! En riktig godisfälla för folk som 

älskar choklad! 
 

3 dl grädde 

2 dl socker 

1 dl sirap 

3 msk kakao 
 

Blanda alla ingredienser ordentligt och 

koka kolan tills den är 120° eller kla-

rar kolaprovet (ta en liten bit av kola-

smeten och lägg i ett glas kallt vatten. 

Om du kan rulla en kula av kolan är 

den klar!)  
 

Häll sedan ut kolan på smörpapper och 

låt svalna. Skär ut kolan i den form du 

vill ha de (rutor rekommenderas). 

Rulla in i cellofan eller som vi har 

gjort i smörpapper. Sedan är det bara 

att äta eller ge bort. 

"Mumsiga muffins med cho-
kladsmak" 

Ugnstemp: 200°C, varmluft 175°C 
 

100 g margarin eller smör 

2 st ägg 

1 kryddmått salt 

2 1/2 tsk vaniljsocker 

4 msk kakao ( Oboy går lika bra ) 

2 dl vetemjöl 

1/2 tsk bakpulver 
 

Smält smöret eller margarinet och låt 

det svalna.  
 

Vispa ägg och socker pösigt. Tillsätt 

de övriga ingredienserna.  
 

Blanda sist i smöret/margarinet. Rör 

ihop och fördela smeten i formar. 

Fyll inte formarna till mer än 3/4.  
 

Grädda i ugnen i ca 10 min. 

" AnnaClaras Tokgoda Twix" 

Ugnstemp: 175oC 
 

Kakbotten:   

6,5 dl vetemjöl, 1 dl socker, 225g 

margarin. 
 

Kolasåsen:  

175g margarin, 2 dl socker, 3 dl 

grädde, 2 msk sirap. 
 

Garnering: 200 g ljus blockchoklad 
 

Blanda alla ingredienser till kakbott-

nen och platta ut smuldegen i en plåt 

med bakplåtspapper i botten. 
 

Grädda i mitten av ugnen i 20 min 

tills kakan är gyllenbrun. 
 

Blanda ingredienserna till kolasåsen i 

en kastrull och koka på svag värme i 

ca 1 timme tills såsen klarat kultestet. 
 

Bred ut kolasåsen över kakan och låt 

den stelna. 
 

Smält chokladen i t ex ett vattenbad 
 

När kolan stelnat bred då över den 

smälta chokladen. 
 

Låt stelna och skär i lagom stor bitar. 
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Kolmården Tropicarium CUP i fotboll 

Den 3/9 genomfördes Kolmården 

Tropicarium CUP i fotboll för pojkar 

födda -01 på Kullevi-planerna.  

Ca 110 gästande spelare + ledare och 

publik gjorde stämningen hög kring 

Kullevi.   
 

Deltagande lag var Kimstad GOIF, 

Vagnhärads SK, IK Sleipner, Smedby 

AIS, Stigtomta IF, Lotorps IF samt 

två lag från Krokeks IF P01. 
 

Invid planerna erbjöds lotterier, lop-

pis, chokladhjul, grillade hamburgare 

och Speedshooting-tävling. Det 

 

vackra vädret gjorde arrangemanget  

mer lyckat än någon hade kunnat 

gissa. 
 

Ett särskilt tack till våra sponsorer : 

Tropicarium, ICA Delfinen, 

El&Kylservice, ERA, Swedhandling, 

Hyttans Bygg, Norrköpings kvalitets-

bygg, Restaurang Sjöstugan, Östgöta 

Senap, Nya Åbykliniken.   
 

Även ett stort tack till våra domare 

och linjedomare som gjorde en strå-

lande insats! Ni fick mycket bra be-

röm från många av de gästande la-

gen. Bra jobbat! 
 

Vi hoppas kunna göra detta till ett 

återkommande arrangemang, så in-

bjudan kommer att 

gå ut till gästande lag 

och sponsorer någon 

gång efter nyåret. 
 

   Hälsningar 

  Arrangörsgruppen  

  Krokeks IF-P01  
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Tankar kring Julen ... 

    Kommer du ihåg syster Sigrid? 

Traditioner är trevliga och värde-

fulla att föra vidare till yngre gene-

rationer. Du som har gamla brode-

rade eller vävda bonader, sätt upp 

dem och visa barnbarnen att man 

kan ”måla” med garn. 

När nu julen närmar sig och du 

radar upp allt som måste göras, så 

tänk lite finskt: ”Jag sätter mig ner 

ett slag tills brådskan gått över.” 

God mat och välstädat är viktigt, 

men det som varar längst är sam-

varo mellan medmänniskors öppna 

ansikte och ett leende.  
 

Förra snövintern möttes jag av 

andra stora, mörka ögon. Plötsligt 

satt den där, en vit hare alldeles 

stilla bara ett par meter ifrån mig. 

Det var som flingor av mjukhet, 

som kastade sig runt och försvann. 

I barmarksvintrar lever de farligt i 

sin  vinterdräkt. Å-ja, vi har ju 

också vinterdräkter, som nu plock-

Vad några timmar kan stråla 

i månaders gråa räcka 

Vad några ord kan väcka 

och styrka allt undernärt. 

Man känner källorna sorla 

och höjer friare pannan 

- Vad några ord av en annan 

är svindlande mycket värt. 

Så skaldar Karin Mandelstam och jag 

känner, att precis så är det. Några ord 

i vänlighet till varandra kan ändra en 

hel dag. En liten gest av hjälpsamhet, 

betyder mycket mer än den kostar. 

Ge av kärlek till dina medmänniskor.  
 

När jag skriver det här är det grått 

och tråkigt ute. Dimman  ligger tät 

och luftfuktigheten är hög. Jag får 

lov att erkänna, att vädret betyder 

mycket för mig. Höstens alla färger 

gläder säkert fler än mig. Just nu har 

jag samlat in bruna löv av alla nyan-

ser. Syrenens blad blir ofta ljust 

bruna efter ett par frostnätter. Jag 

pressar dem och sparar dem för se-

nare ”komposition”.  
 

Snart kommer den första snön och 

naturen blir ljus. Gamla minnen dy-

ker upp. Har du kramat snöbollar och 

byggt snölykta? Det tillhörde min 

barndom då det var ont om stearin.  

Och värmeljus inte var uppfunna. 

 

as fram till skydd mot frost och kyla. 

Ett gammalt talesätt säger: ”Om An-

dersmäss bär hatt skall vaffenatt bära 

Luva.” Eller på ett modernare språk 

= om stubbarna är snötäckta den 30 

november, så kan man räkna med en 

köldperiod ända till Marie Bebådel-

sedag i slutet av mars.  
 

Vädret får vi ha tålamod med och 

tänka lite extra på våra bevingade 

vänner - och njuta av deras skönhet 

när de rastar vid fågelbordet. Andra 

små vänner - utan vingar - men med 

mycket spring i benen, är vi glada 

över att få ta emot i vecka 49. Då 

bjuder vi på Julvandring till Betle-

hem, för stora och små. Detta sker i 

Krokeks och Ättetorps kyrkor.  
 

Ge upplevelser som julklapp i stället 

för paket. Tillsammans på teater - 

konsert - lekhus - fotboll - hockey , 

det finns ett stort antal utbud. Njut - i 

dag kommer inte åter och är i mor-

gon förfluten tid. Det är nu vi bygger 

framtiden tillsammans och det är inte 

fel att ha goda traditioner med in i 

det nya datalivet . 

 
Med önskan om God Jul  
och ett Gott Nytt År med  
välgång för alla människor. 

    Harriette 
 

 

Hon var med och startade Föreningen 

Östergötlands barn och tillhörde cen-

tralstyrelsen. Hon var ordförande i 

Lösings härads lokalavdelning samt 

ordförande för nybildade Kvarsebo-

Lösings lokalavdelning. Var med och 

bildade Krokeks hembygdsförening 

1947 och var ledamot i styrelsen. 

Majblommekommittéen  och Röda 

Korset låg henne också varmt om 

hjärtat. Ledamot i kyrkorådet i Kro-

keks församling var hon också och 

skänkte ett antependium till altaret 

som hon själv broderat. 

På främsta raden satt syster Sigrid i 

en vidbrättad hatt och skymde sikten 

för alla barn, som var tvungna att gå i 

kyrkan när de bodde på hennes barn-

hem på villa Sandvik och senare villa 

Solåsen. Från 1920 till fram till sin 

död 1963. En bestämd dam som höll 

barnen i Herrans tukt och förmaning. 

 

Många Krokeksungdomar har jobbat 

där och har många roliga minnen. Det 

stora julgransplundringskaffet var en 

institution för de välbeställda i sam-

hället med omnejd. 

 

Du som har minnen från denna tid är 

välkommen att höra av dig till Kro-

keks Hembygdsförening, Sara Clas-

son, tel 39 24 20. Kanske kan vi fort-

sätta den berättareftermiddagen vi 

hade i Råsslastugan i september. 

Louise TG var med på träffen  

och lyssnade spänt! 

Solåsen 
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Vattenfallet i Kvarsebo försvinner? 

I Kolmården är det många som spelar inne-

bandy! I förra numret av Kolmårdsnytt 

skrev vi om en ny förening, och nu ska vi 

träffa en som funnits i 20 år i Krokek.  
 

Jag beger mig till Råsslahallen för att hälsa 

på IBF:s innebandyskola. Tänkte fota lite 

och göra några intervjuer...men det var inte 

det lättaste! Det är full fart hela tiden! Ing-

en står still - det blir bara suddiga bilder 

eller så har spelaren hunnit ur bilden innan 

jag ens har knäppt av...Pust! 
 

Jag får fatt på ett par 

grabbar som tar en 

paus, och vi tar ett 

foto. Det är Olle 5 år 

och Karl 7 år. Är det 

kul att spela inne-

bandy, frågar jag. Vi 

har inte tid - vi måste 

spela, säger Karl och 

drar iväg ut på plan med klubban i högsta 

hugg, men Olle hinner säga JA, medan han 

skiner som en sol. Det var ju en ganska 

dum fråga från mig...det ser jag väl att alla 

har JÄTTEKUL!  
 

Jag får reda på att vill man bara vara med 

och leka och träna - så får man det. Ingen 

är tvungen att vara med på matcher. Låter 

fint, tycker jag … 

Vet du om att kommunen planerar att 

ta bort det vackra vattenfallet vid 

nedre kvarndammen under nästa år? I 

stället ska där bli en liten öppen bäck-

fåra bredvid den nuvarande stenmu-

ren, för att ge havsöring och flodne-

jonöga möjlighet att vandra upp ett 

par hundra meter till fördämningen 

vid övre dammen. 

IBF-Norrköping/Krokekssektionen Text och foto: Margaretha Ericsson 

 

Fakta om IBF 
Norrköping -  
Krokekssektionen 
 

Krokekssektionen av IBF  
Norrköping firar i år 20 år! 
 

Innebandyskola lördagar mellan 
10.00-11.30 för  pojkar och flickor 
födda - 03, 04, 05 
Ledare: Fredric Almkvist, Rickard 
Ljungdahl, Malin Brolin och Anna 
Eldh 
 

Ett pojklag födda -99 
Ledare: Kaj Petersson 
 

Flick/Damlag från 15 år 
Ledare: Mats Jarmeus 
 

Samarbetar med Norrköpings 
kommun i projektet ”Idrott utan 
gränser” 
 

Vi vill gärna starta upp ett lag för 
flickor födda -00 -01    
Vid intresse kontakta: 
 

Ordförande:  Carolin Andersson    
Tel: 011-39 71 81 
carolin.andersson@spray.se 
http://www.laget.se/ibfnorrkoping 

IBF Norrköping har alltså verksamhet både 

i Norrköping och i Kolmården, och man 

samarbetar runt ett projekt ”Idrott utan 

Gränser” tillsammans med kommunen. Le-

dare går ut i skolorna på idrottstimmar och 

tränar eleverna. En förhoppning är att detta 

ska komma igång även i Krokek.  

 

Tränarna samarbetar också för att både 

stadsbor och kolmårdsbor ska lära känna 

varandra och ha utbyte,  innan de tex spelar 

i samma lag.  
 

Krokekssektionen av IBF Norrköping firar 

alltså 20 år i år! Inte dåligt!  

 

”Vi är en klubb med många eldsjälar som 

lägger ner mycket arbete”, säger Irené Fröjd 

- som engagerat sig under alla år! 

Ett glatt gäng sitter stilla en kort stund! 

Olle 
Karl 

Därmed försvinner det mesta av vårt 

kulturarv sedan över 500 år. Redan 

1377 omnämns orten såsom Qwær-

nosabodha, vilket betyder att en 

kvarn då fanns vid Kvarseboåns os. 

Os betyder här mynning. Namnet har 

sedan följt orten i olika stavningar 

såsom, Quarsseboo, Quarsebo, 

Qwarsebo, Qvarsebo och idag Kvar-

sebo. 
 

Förutom den vattendrivna kvarnen 

som malde traktens mjöl, har där fun-

nits ett stort sågverk och t.o.m. en 

elgenerator som gav ström till ortens 

första gatubelysning. Allt detta ford-

rade att man kunde reglera dammar-

na efter nederbörden. 

Denna möjlighet försvinner nu i 

nedre kvarndammen om man river 

utloppet som planeras. Hembygds-

föreningen och flera markägare har 

opponerat sig mot detta och ärendet 

ligger nu hos Mark- och miljödom-

stolen i Växjö. Du som privatperson 

har möjlighet att säga din mening 

genom att höra av dig till handlägga-

ren Kaj Almqvist vid kommunen 

011-15 16 39 eller skicka e-post till 

kaj.almqvist@norrkoping.se 

    Insänt av Gösta Montelius 
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K R O K E K S  
bilverkstad AB 

  
 

En Mekonomenverkstad 
 

Lagar allt inom bil 
 

Släcker 2-or från  

besiktningen 
 

Servicen på topp 
 

Kunniga och noga 
 

Humana priser 
 

VÄLKOMNA 

Magnus och Andreas tel: 011-39 21 50 

 

Timmergata, 618 92 Kolmården   Tel: 011-39 50 93, 011-13 75 40 
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Louise 

 

Bengt Röken blev utsedd till 

Årets Kolmårdsbo 2011 av  

Lions Club Kolmården.  
 

För att få detta pris ska man enligt 

Lions ha uträttat något under året som 

gjort Krokek och Kolmården känt.  
 

Det är tredje året priset delas ut.  

2009 fick orienteraren Anna Forsberg 

priset, andra året var det djurparkens 

grundare Ulf Svensson som mottog 

det, och i år var det Bengt Röken som 

fick en mortel av Kolmårdsmarmor 

och en summa pengar att skänka till 

välgörande ändamål.  

 

Villa Solliden - ett smycke i vacker jugendarkitektur 

Rapport från 
medlemsmöte         

Föreningen Kolmårdsnytt, utgi-

vare av tidningen Kolmårds-

nytt, har haft sitt årliga höst-

möte i Krokek den 13 oktober. 
 

Deltagarna fick information om före-

ningens styrelse- och redaktionsar-

bete och ekonomi. Årets Kolmårdsbo 

Bengt Röken, veterinär i Kolmårdens 

djurpark sedan starten, visade bilder 

och föreläste om  sitt arbete  med 

vilda djur i Kolmården.  Mötet avslu-

tades med kaffe och hembakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Röken tilldelades priset där-

för att han med sina insatser som 

veterinär i Djurparken och i TV-

program satt Kolmården på kartan.  

 

Årets Kolmårdsbo 
  

Lotti lever sin dröm! Hon är en 

proffsig entreprenör i sitt rätta ele-

ment och som mest lycklig när det 

är full fart med många gäster och 

hög aktivitet på verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jodå, det stämmer att familjen hade 

tankar på att sälja, eftersom familjen 

(Lotti, maken Niklas, barnen 4, 9 och 

15 år) inte trivdes med att leva så 

intimt med hotellverksamheten, i 

princip dygnet runt, men nu har de 

hittat en lösning som är optimal för 

alla i familjen. Man flyttade sitt pri-

vata boende från övervåningen på 

Villa Solliden till Krokek och det 

blev lugnare så och alla blev nöjda.  
 

Villa Solliden ligger högt beläget 

ovanför Sandviken med underbar 

utsikt över Bråviken. 

Den byggdes 1908 och har bl.a. varit 

sommarbostad åt en disponent och 

senare under 35 år hälsohem med 

antroposofisk prägel. Därefter har det 

varit gästgiveri och pensionat samt 

vandrarhem. Lotti saknar historik om 

husen – det finns ju flera byggnader 

med rum, sammanlagt 13 rum och 35 

bäddar och 4 rum ytterligare ska det 

bli i övervåningen på Villa Solliden. 

Det fanns inga ritningar kvar att 

överta när Lotti köpte Villa Solliden 

och heller inget arkiverat hos kom-

munen. ”Det skulle vara roligt att få 

veta mera om husens historia och de 

som levt och verkat här sedan start”, 

säger Lotti, när jag besöker henne 

efter höstmarknaden. ”Det kanske vi 

kan efterlysa i tidningen 

Kolmårdsnytt”, föreslår jag. Det 

finns säkert någon som kan berätta 

mera om Villa Solliden, så hör av 

er till Lotti eller till redaktionen 

för tidningen. Det skulle uppskatt-

tas mycket!   
 

Villa Solliden har öppet året om och 

tar emot gäster efter bokning för kon-

ferenser, bröllop, dop, släktträffar, 

födelsedagsfirande, minnesstunder, 

och förstås även övernattande gäster. 

Sommartid är det öppet för matgäster 

på helger från 1 maj och alla dagar 

från 1 juni. Under lugnare tider ord-

nas ibland afternoon tea och marknad 

med kvalitetsprodukter och sopp-

lunch. Den goda trattkantarellsoppan 

efter höstmarknaden var jättegod, 

kan jag intyga. Mina barnbarn tyckte 

spagettin och köttfärssåsen var 

bättre.  
 

En härlig miljö är det alltid och en 

lisa för själen, så flera än jag är 

mycket glada att Lotti driver Villa 

Solliden vidare. Det ligger hårt ar-

bete bakom att sköta en sån här an-

läggning, så det vill till en eldsjäl 

för att orka. ”Maken Niklas är ett 

ovärderligt stöd och tar hand om 

hem och barn på ett fantastiskt 

sätt”, säger Lotti. ”Utan hans insats 

hade det inte gått att lägga ner så 

många timmar som behövs i verk-

samheten”. Lotti har dock lång er-

farenhet i branschen och har bl a 

drivit ett Scandichotell i Nyköping 

och jobbat på Wreta Gästgiveri. Det 

har Lotti haft stor nytta av och så 

länge hon tycker det är roligt så går 

det bra.  

Text och foto: Monica Johansson 
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KVARSEBO PRO for över Bråviken på HÖSTLUNCH 
 

Tisdagen den 11 oktober var dagen för vår sedvanliga höstlunch. I år intog vi den på Café Ro i Östra Husby till 

allas belåtenhet. Förutom mycket god mat fick vi underhållning av kocken med gitarr och sång, dessutom in-

formation om husets kulturhistoria.  Därefter informerade ordförande Jan Connman oss om nästa aktivitet som 

blir besök på Sveriges Radio TV i Norrköping 1 november. Det var nöjda 32 medlemmar som lämnade Östra 

Husby och tog färjan tillbaka till den rätta sidan av Bråviken som strålade av sol. 

Ellies  

Massage & Behandlingar 

Massage  Fotkurer 
 

Brynplock  Vaxning 
 

Hotstone  Ansiktskur 

Boka din tid på nätet el ring 

 

www.elliesmassage.se 

0705—755 626 

 

Nya ansiktsbehandlingar 

Mer info på hemsidan 

 

Krokeks Scoutkår 
 

Scoutgården, vid Syrenvägen 
går att få hyra för t.ex. familjefester. 
Plats för ca 80 personer. 
Kontakta Åsa Wisjö tel. 398090  
(äv. 0733 398091) 

  

 

 Vill du komma i kontakt med våra scoutledare? 
 Ring Eva Gideonsson  391699 el. 0703-52 16 35 
 eller Eva Söderström  397310 el. 0736-264158 

Sagoboken om PELLE och Trollungen 
” Mitt bland alla blåbär fick Pelle se en nästan osynlig 
flicka. Hon var som i en dimma. Dimman rörde sig som 
slöjor omkring henne i många blåa färger.”                                                                        
Följ med Pelle till skogen och upplev och förundras över det han får möta 

tillsammans med Trollungen och Kvitt!     
 

                                              Julklappstips 160:-                                                                           

Maivor Forster 

forster.maivor0@gmail.com 

Tel.011-39 28 87 

 

Julen är viktig för 
barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn! 

Varför är Julen viktig? 

Birger 

mailto:forster.maivor0@gmail.com
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         Intervju Barbro 85  

Har dina föräldrar, mormor, mor-

far, farmor, farfar eller någon an-

nan du känner sagt att det var 

bättre förr? Jag har intervjuat 

Barbro Källholm, född i maj 1926, 

som har bott i Sandviken nästan 

hela sitt liv, för att få reda på hur 

det var att vara ung i Kolmården 

för ungefär 70 år sedan. 

Vad gjorde ni på helgerna?  

Det var på sommaren som vi hade 

som roligast. Vi badade i Bodavi-

ken, korna gick där så dom fick vi 

akta oss för. Oftast var det där man 

var. Ibland åkte jag båt. Vi var fyra 

barn som oftast umgicks, två pojkar, 

en flicka och jag.  

 

Men det bästa med sommaren var 

dansbanan nere i 

Sandviken. Jag 

har alltid älskat att 

dansa.  

 

På vintern var vi 

ute och sportade, 

jag tyckte om att 

åka skidor. Men vi 

åkte även spark 

och kälke. Vinter-

tid fick vi även vara med och träna 

in en revy. Vi sjöng om saker som 

hände i Sandviken och om personer 

och sånt. Lokalen där revyn spelades 

hette IOGT (f.d Sandviksgården). 

 

Fanns det några fritidsaktivite-

ter? Typ fotboll och inne-
bandy? 
Fotboll fanns men det var bara för 

killar. Det var aldrig några flickor 

som spelade. Men i skolan var det 

ju handboll och fotboll. Men jag var 

aldrig intresserad av det, det var 

skidor och skridskor som gällde för 

mej. 

 

På den tiden var Kolmården och 

Sandviken två olika saker. När det 

var skidtävlingar på vintern så tävla-

des det mot varandra. Det var väl-

digt kul. Då stod man och hejade 

fram den man tyckte skulle vinna. 

 

Fanns det något mode? 
Nae, inte direkt. Men om man såg 

film hände det att man såg något 

och tänkte ”Det skulle vara fint” 

men annars - nej. Men när man se-

dan blev tonåring ändrades det. 

 

Vad lyssnade ni på för musik? 
Vi lyssnade och gick och sjöng på 

Alice Babs 

och Vårat 

gäng. Det 

tyckte vi 

väldigt 

mycket om. 

Det var det 

som spelades på radio och absolut 

det som gällde när man var 12 -13 

år. Det var något man såg fram 

emot. 

 

Brukade ni åka in till Norrkö-
ping? 
Ja det hände väl ibland när jag var 

cirka 15. Det var oftast en söndag 

på vintern som man åkte in och gick 

på bio. Sedan åkte vi hem med tå-

get. 

 

Vilka filmer tyckte du bäst 
om? 
 Dem jag tyckte mest om var 

"Djungelflickans sång" och" Tar-

zan". Det som var så speciellt med 

dom var att det var så vackra filmer. 

Tarzan svingade sig i lianer och det 

var djur och djungelflickan sim-

made, henne glömmer jag aldrig.  

Fanns det friskolor?  

 

Nej, det var bara en kommunal 

skola. Men dom som sedan ville 

fortsätta ( dom som hade råd) fick 

åka in till stan. Men jag hade ingen 

lust att fortsätta, jag ville jobba och 

känna pengar. 

 

Hur länge gick ni i skolan? 
Vi gick från kl 9 till kl 14, men när 

det var slöjd fick vi ju gå längre. Vi 

flickor gick på syslöjd och killarna 

på träslöjd. 

 

Men vad gjorde ni efter sko-
lan? 
Jo, det var bio en gång i 

veckan på vintern.  Det 

var på IOGT det med. 

På den tiden fanns ingen 

gatubelysning i Sandvi-

ken. men just utanför 

biosalongen fanns det en 

lampa så man samlades gärna där. 

Det blev en naturlig mötesplats för 

oss ungdomar. 

 

Använde ni smink? 
Nej, vi hade inte smink, det dröjde 

tills jag var 17 år. men då hade jag 

bara läppstift och puder. Jag fick ont 

i huvudet av parfym så det hade jag 

inte. Pojkarna hade saker i håret 

som luktade gott,  det tänkte jag ofta 

på. Jag vet inte vad det hette men 

dom hade det för att lukta gott. 

 

Åkte ni på språkresor? 
Nej, men jag åkte till Göteborg själv 

när jag var ca 16 år. Det tog 6 tim-

mar dit med tåget. Jag visste inte 

vem som skulle möta mig men det 

var jag inte så orolig för. Jag skulle 

hjälpa några i Göteborg att flytta. 

Det var stort. 

Text och bild: Linnéa Gistrand 
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Ditt lokala städföretag sedan 2004 

För mer info kontakta: 
Linda Eklund 
0701-420860 
merja.stjarnborg@serviceteamet.se 

 

JULEN i KVARSEBOJULEN i KVARSEBOJULEN i KVARSEBO   
   

Julafton   kl. 11  

Vid krubban. Sång av barn.

 
 

Julafton   kl. 23  

Julnattsmässa. Gitarr och sång. 
  

Juldagen kl. 7  

Julotta. Kyrkokören. Trumpet. 
 

Annandag Jul kl.18  

Christmas Gospel. Kvarsebo 
Gospel o musiker. 
 

      VarmtVarmtVarmt   
   

      VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!   

 

Alla ljus är ett här-
ligt avbrott i den 
mörka perioden! 

Varför är Julen viktig? 

Ingegerd 
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Bank 
 

SWEDBANK 
Box 48, 616 21 Åby 

Besöksadress: Nyköpingav. 30, Åby 

Kjell Olsson                 011-32 93 72        

Stefan Andersson         011-32 93 760 

Pernilla Hederström     011-32 93 71 

Linda Stenbom             011-32 93 74 

Företagsrådgivare:        011-19 91 28   
 

Bilverkstäder 
 

KROKEKS BILVERKSTAD  
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården 

Tel  011-392150 

krokeksbil@gmail.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  

info@lindebladsblommor.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.    
 

BYGGTEKNIK i Kolmården 
Ankarvägen 5, KOLMÅRDEN 

Tel 011-391081 

btik@telia.com 

Allt inom renovering, om– o tillbyggnad 

Bostadsanpassning (handikappanpassn) 

 

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 

Hajar, apor, tropisk regnskog, ormar, 

insekter, fiskar mm 

För aktuella öppettider se vår hemsida 

www.tropicarium.se    
 

KOLMÅRDENS DJURTILLBEHÖR 
Listvägen 8B, Strömsfors,  

618 33 Kolmården 

Tel 011-397436, 070-604 26 14 

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 Skönhetsvård 
 

APOTEKET EKEN 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 

Tel  0771-760760 

www.apoteksgruppen.se 

apoteket.eken.kolmarden 

@apoteksgruppen.se 

Läkemedel - Naturmedel - Kosttillskott    
 

HYGIENISTHÄLSAN  

Leg. tandhygienist Inga-Lill Björn 

Repslagaregatan 3, 602 22 Norrköping 

Tel 011-137071 

www.hygienisthalsan.se 

hygienisthalsan@telia.com 

HÅRDESIGN 
Helena Lind  

Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 

Tel 011-391454 

Frisör   
   
KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK 
Krickavägen 14, 618 35 Kolmården 

Tel. 0705-523 363 

ambuso@dof.se 

Certifierad klinik samt läkarutförd 

Restylane och Botoxbehandling.     
 

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 

Massagemottagning:. Patric Stubbe, 

dipl massör med 20 års erfarenhet 
 

TOPGOOD  

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 FÖNSTER- 
HANTVERK I KOLMÅRDEN 
Verkstad och butik, Sandviksgården, 

Rodervägen 1, 618 34 Kolmården 

Tel 011-391139, 0709-391139 

ola@landstrom.nu 

Renovering och underhåll av fönster/

dörrar, glasning, kittning, trälagningar  

målning - även av inredningssnickerier  
 

Förlag & Filmbolag    

 

PEHR HASSELROT AB  
Tel 0705-233364 

www.hasselrot.nu 

Produktion av informations– och 

dokumentärfilm i www.stiernfilm.se 

Bokproduktion, PR och marknadsföring, 

reportage-, porträtt– och reklamfoto. 
 

Glasbutik 
 

KOLMÅRDEN DESIGN 
Ateljé o Butik,  

Klövervägen 4, 618 32 Kolmården 

Tel 011-391090, 07708-391190 

www.kolmardendesign.com 

Ring om öppettider.    

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

 

F    Ö    R    E    T    A    G    S    G    U    I    D    EF    Ö    R    E    T    A    G    S    G    U    I    D    EF    Ö    R    E    T    A    G    S    G    U    I    D    E   
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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 rättighet-

er. Dagkonferenser/Möten  
 

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 

www.firstcamp.se/kolmarden 

Stuguthyrning, campingplatser, butik,  

restaurang, café. Bliixbarnklubb varje 

dag under högsäsong. Minigolf  och 

vattenrutschbana  
 

GETÅ HOTELL & KONFERENS 
Getå, 616 90 Åby 

Tel 011-62050, fax 011-62058 

www.getahotell.se 

Det naturliga besöksmålet! 

Café, restaurang och hotell   
 

OSCARSHÄLL  
Oscarshällsbacken, 618 33 Kolmården 

Tel 011-392650 

www.oscarshall.se 

Lunch- och kaffeservering, försäljning 

av smörgåstårtor, smörgåsar och  

catering. 
   
VILLA SOLLIDEN 
Galärvägen 13, 618 34 Kolmården 

Tel 011-39 15 30  

www.villasolliden.se    

info@villasolliden.se.  

Pensionatet med konferensmöjlighet 

över dagen eller med övernattning . 13 

rum. Vi arrangerar bröllop, dop, släkt-

kalas, födelsedagsfest. Även 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 011-391152 

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   
 

Livsmedel   

 

ICA NÄRA DELFINEN 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 

Tel 011-391100 

Vi satsar på hög kvalitet och brett  

sortiment 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 
 

AVLOPP & KRETSLOPP AB 
Mörkhult 5, 618 92 Kolmården 

Tel 011-392780 

www.avloppet.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. 

Endast tidsbokning - gäller även  

reparationer. Välkommen att ringa!  
      

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 

info@kolmardenssnickeri.se 

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 
  
Maskiner 
  
SWEAZY Maskin AB 
Susanne Mattsson, 011-444 14 60 

www.hyr-maskin.se 

boka@hyr-maskin.se 

Maskinuthyrning för företag och  

privatpersoner 

 

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

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

Kontaktperson Kolmårdens Företagsgrupp: Thomas Andersson  Kolmårdens Snickeri     
Tel: 011-39 71 64    E-post: info@kolmarden.net     Hemsida: www.kolmarden.net 

http://www.villasolliden.se/
mailto:info@villasolliden.se
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 Järnmalmsvägen 1 Kolmården 
 

 011-39 74 32, 070-759 62 54,  
 070-584 19 00 

Gamla och nya kunder  

hälsas Välkomna! 
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  Renovering av Uttersbergsskolan 

 

Det var hösten 1976 som Utters-

bergsskolan invigdes: så fin, så ända-

målsenlig, så välrustad. Skolan var 

byggd för 10 klasser. Förskoledelen 

hade fyra avdelningar – minns ni? 
 

 Nu har skolan 15 klasser, 346 elever 

och är fritidshem från 6 till 18. Det 

ställer nya krav på lokalerna. Hösten 

för två år sedan togs en annexbygg-

nad i bruk. Den används av arbetslag 

B, som detta läsår har en förskole-

klass och en klass av vardera 1och 2 i 

dessa lokaler. Alla tre arbetslag har en 

extra klass och i framtiden kommer 

det troligen att finnas fyra klasser i 

varje årskurs. Då måste skolan ha 

mera utrymme. 
 

Därför påbörjas nu ganska stora för-

ändringar. Hela förskoleverksamheten 

flyttar till Tintomara, den nya försko-

lan. Och i februari påbörjas en rivning 

av väggarna i förskoledelen av huset, 

så att bara bottenplattan blir kvar. På 

den byggs sedan nya lokaler för skola/ 

fritidshem upp. Där kommer ett ar-

betslag att ha fyra klassrum med till-

hörande grupprum och en större s.k. 

hemvist.  
 

Denna ombyggnad beräknas vara klar 

till höstlovet. Därefter påbörjas en 

renovering av nuvarande skolans lo-

kaler. Även här får varje arbetslag 

fyra klassrum med grupprum och en 

hemvist. Entréerna görs  mera rym-

liga och praktiska. 
 

Och hur blir det för barnen under ti-

den? Ja, redan nu efter jul kommer åk 

3:s elever att få använda lokaler på 

Råsslaskolan.  För kommande läsår 

pågår planering för ersättningslokaler 

under byggtiden. Så visst kommer det 

att vara extra utmaningar för elever 

och personal, men därefter  kommer 

Kolmården att ha en ”skola för vår 

tid”. 
 

Uppvärmningen kommer att vara ge-

nom bergvärme. Och en upprustning 

av skolgården med nya lekredskap 

ingår också i projektet. Elevrådet har 

fått se ritningar för hur skolgården är 

tänkt att bli – och det verkade bli nå-

got att se fram emot. 

  Ny Förskola i Krokek     

   Text och foto:  

   Christina Folkeson 

-  Välkomna 

till Tinto-

mara, säger 

Margaretha 

Backström, 

och öppnar 

dörren till 

den ny-

byggda  

förskolan. 
 

Vi har ju under året kunnat se den 

växa upp, där intill Torsvägen. Och vi 

har väl alla undrat över taket...Vad är 

nu detta? Ett blommande tak? 
 

-  Jo, man har valt en gammal beprö-

vad metod, att plantera sedum på ta-

ket. Ett sådant tak absorberar regn på 

ett annat sätt än nutida tak gör – och 

så är det ju vackert att se på! 
 

Även träarbetena ser lite ovanliga ut, 

och jag får veta att det är cederträ 

som använts. Tillsammans med det 

danska, lite mörka  teglet ger det  hu-

set en tilltalande exteriör, tycker jag 

själv.  
 

När man kommer in ser allt praktiskt 

och trevligt ut. Barnen sitter just runt 

småbord och äter lunch i den gemen-

samma matsalen som ligger mitt i 

huset. Och maten är tillagad i köket 

precis intill. 

Där träffar jag 

Camilla, som 

är husets ko-

kerska. Fru-

kost, lunch 

och mellanmål 

– allt lagas på 

plats. 
 

Huset har tre delar, som utgår från 

matsalen. Det är avdelningarna Vitt-

ran, Älvan och Vätten. De är upp-

byggda med två symmetriska delar 

för vardera ca 18 barn. Där finns toa-

lettrum med skötbord, sov/vilrum, 

flera mindre lekrum och en gemen-

sam ateljé med utgång till gård. 
 

I huset mitt finns förutom matsalen 

ett samlingsrum med braskamin, en 

liten scen och rum för faktabibliotek 

och föräldrasamtal. Moderna perso-

nalutrymmen finns också. 
 

Utanför huset finns en stor gård, med 

lekytor och redskap, men också be-

varad natur. Runt gården går förstås 

ett staket, och det finns bara en enda 

grind in till förskolan, för barnens 

säkerhet. En skog ligger nära, och 

den kommer säkert också att bli en 

uppskattad plats för lek. En trottoar 

anläggs utanför, och fartbegränsning 

kommer att gälla vid förbifart. 

Tintomara har plats för ca 120 barn 

– och alla platser är välbehövliga . 

Här finns nu alla barn från Utterns 

förskola, eftersom lokalerna där ska 

byggas om och ingå i skolan. Vidare 

finns barnen från Topphult och från 

den paviljongförskola, som tidigare 

kallades Tintomara. Den kommer att 

döpas om till Grodan, när den åter 

öppnar efter nyår. För så stort är be-

hovet av barnomsorgsplatser. Det 

verkar som storken gärna söker sig 

till Kolmården! 

Text och foto: Christina Folkeson 
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    ”Hjärta till Hjärta” Text och foto: Margaretha Ericsson 

 

 

I Kolmårdsnytt har vi 

tidigare skrivit om den lilla orten 

Aizpute i Lettland, en ort som vi 

kolmårdsbor haft vänskapsutbyte 

med under många år - mellan sko-

lorna, Fritidsgården och kyrkorna. 

Många vänskapsband har knutits. 

Men hur många kolmårdsbor kän-

ner till att Sixten och Karin Wi-

derstedt, grundarna av hjälporga-

nisationen ”Hjärta till Hjärta” bor 

i Kolmården, och att de arrangerar 

resor med hjälpsändningar flera 

gånger om året, ända längst bort 

mot ryska gränsen – trots att båda 

två är över 80 år…  
 

Nu skulle det äntligen bli av – Lasse 

och jag ska följa med på ”Hjärta till 

Hjärtats” hjälpsändningsresa till Lett-

land med Sixten som reseledare. Jag 

såg fram emot resan, men när jag såg 

den vita norrländska Postbussen åka 

in vid Krokeks station, ska jag er-

känna att jag tänkte; ”Ska vi ta oss 

ända fram mot den ryska gränsen 

med detta fordon?” 
 

Men ack vad jag bedrog mig – den 

gamla fullastade bussen tog oss 14 

personer under fem dagar många mil 

runt om i Lettland.  Alla tog emot oss 

med en sådan glädje och tacksamhet 

över de paket med kläder, rollatorer 

och annat som vi i Sverige inte längre 

vill ha. Det var svårt att se en sådan 

nöd i ett land så nära oss. Det kändes 

som om vi var så långt borta. 
 

Trots små resurser blev vi bjudna på 

festmåltider, och det var så fascine-

rande att se kreativiteten i skolor och 

förskolor. Barnen sjöng och dansade, 

och allt i naturen användes för de 

mest fantastiska konstverk. I Lettland 

går barnen med glädje till skolan.     

En resa med mersmak! 

 
Grundmotivet i arbetet är överty-

gelsen om alla människors lika 

värde och tron på att vi med små 

medel kan hjälpa ett barn, en fa-

milj eller en gammal människa ur 

fattigdom och misär. 
  

    

   Fakta om Hjärta till Hjärta: 
 

 Är en allkristen ideell förening för bi-
ståndsinsatser 

 

  Har funnits registrerad i 20 år, men har   
 fungerat i biståndsarbete i 30 år 
 

  Grundare: Sixten och Karin  Widerstedt 
 

  Arrangerar för närvarande hjälpsändning-
 ar till Estland, Lettland, Ryssland, Rumä-
 nien, Albanien, Afganistan och Indien 

 

  Samarbetar med Blå Korset i Lettland 
 och andra enskilda föreningar 
 

  Stödjer  förskolor, skolor, äldreboenden, 
    mödrahem, härbärgen, dagverksamheter  
 

  Ett 150-tal familjer i Lettland får stöd 
 

  Finansierar verksamheten genom 
   Second hand-verksamhet och gåvor 

Barnen i skolan hade klätt sig i sina finaste 
kläder, och sjöng så vackert för gästerna! 

Det behövs inget dyrt material för att göra fina 
konstverk - men hållbarheten är kort ;-) 
Förskolan hade bra standard och skolbar-
nens böcker var ungefär som i Sverige, men 
en del barn fick bo på skolan. De hade för 
långt hem, eller så hade de en svår social 
hemsituation. Jag såg upp till åtta sängar i 
samma sovsal. Rent men tomt på saker. 

Vi fick följa med några barn hem efter sko-
lan. Mamma och pappa och åtta barn bodde 
i ett litet fallfärdigt hus. Vedspis i köket och 
utan vatten och avlopp. De var arbetslösa… 
Hjälpen från Hjärta till Hjärta och dagarna i 
skolan betyder mycket för dessa barn! 

Sixten i sitt esse! Alla barn vill hjälpa till, och 
då dirigerar den gamle rektorn. ”Ställ er i kö!” 

På ett nybyggt ålderdomshem hittade vi tre 
små  systrar. De bodde där utan föräldrar. Vi 
såg inga leksaker. Bröderna lekte på gården. 

Tre 
rara, 
fina 
tan-
ter! 

Vi möttes av ett glatt, ”Hej Sixten”, när vi kom 
till dagcentret för funktionsnedsatta ungdo-
mar. De sydde, vävde, målade och sjöng. 

Sixten tillsammans med ansvariga för Blå 
Korset, med bl.a. härbärget för bostadslösa 
tidigare fängelsekunder. 128 män får plats. 
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Välkommen på Alpha-kurs! 
 

10 kvällar med start den 24 januari 2012 
 

Prova-på-kväll i Pingstkyrkan, Krokek, 
tisdagen den 10 januari, kl 18.30 
På programmet: Enkel måltid, föredrag, 
information om Alphakursen 
 

Arrangörer: Frikyrkoförsamlingen och 
Pingstförsamlingen 
 

Frågor och anmälan: 
Senast den 8 januari till; 
Gunvor Hansson, tel 39 14 24 
Berit Wall, tel 39 19 45 
 

e-post: info@kolmarden.pingst.se eller 
missionshuset.kolmarden@kyrktorget.net 
 

 

 

 

 
 

Vi slaktar mellankalv i vårt eget gårdsslakteri  

Djuren som är födda på gården är utfodrade 

med egenproducerat ekologiskt grovfoder  

(garanterat GMO-fritt) 
  

1 Köttlåda ¼ djur, ca 27-30 kg à 85 kr/kg 
 Köttdetaljerna är finstyckade och märkta. Fram och 
  bakdelskött delas upp så att alla köttlådor blir lika.  
  – Detta är vår mest sålda produkt –  
  

2 Finlåda, ca 9 kg à 150 kr/kg 
 Filé ca 500 gr. Fransyska ca 1 kg, Innanlår ca 1 kg, 
  Rostbiff alt. Ryggbiff ca 1 kg, malkött ca 5,5 kg 

  

3 Vardagslåda, ca 12 kg à 85 kr/kg 
 Bogstek ca 2 kg, Högrev ca 2 kg, Ytterlår ca 1 kg, 
 malkött ca 7 kg 

  

Välkommen med beställning eller förfrågan till  
  

Inger eller Åke Karlsson tel. 011-39 22 30 
e-post krokeksgard@telia.com 

 

 Glimtar från höstens Konst- och Kulturdagar 

Sextonåriga 
Kristiana, från 
Aizpute i Lettland, 
fångade allas 
hjärtan med sin 
sång och sina 
glada ögon. Un-
der Konst- och 
Kulturdagarna 
såldes kaffe och 
bröd, och hela 
intäkten gick till 
sociala behov i 
vår vänort 
Aizpute. 

”Kolmården i mitt 
hjärta” - det var äm-
net för Kolmårdstom-
ten, Håkan Thor-
nell, en av kvällarna. 
Intressanta minnen 
från barndomen, 
spetsfundiga iaktta-
gelser från dagens 
Kolmården, gjorde 
att många lyssnade, 
skrattade och själva 
mindes. 

Christer Eriksson, 
primus motor för 
mycket av det som 
händer kring marmor-
brottet idag, belyste 
brottstycken ur  den 
300-åriga marmorbryt-
ningens historia i 
Kolmården. 

Så kom hon då, Fru Ce-
cilia på Sonstorp, i Bar-
bro Westlunds gestalt. 
Året var 1473 och hen-
nes berättelse ingår i det 
fascinerande Kro-
keksspelet. Vi som fick 
se hela föreställningen, 
som 2004 och 2005 spe-
lades vid Ödekyrkan, 
skulle bra gärna vilja se 
den igen! 

Foto: Berit Wall 
Text:: Katrin Bjuhr 

mailto:info@kolmarden.pingst.se
mailto:missionshuset.kolmarden@kyrktorget.net
mailto:krokeksgard@telia.com
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ÖPPETTIDER 

Måndag - Fredag    07.00 - 18.00 

Lördag         09.00 - 13.00 

Söndag        STÄNGT 
 

Munkvägen 8, Kolmården 
 

Tel: 011-39 73 87 
 

kolmardens.byggtjanst@telia.com 
www.kolmardensbyggtjanst.com 
 

VÄLKOMMEN! 

  Vi erbjuder 
 

 Ring eller maila din order 
till oss! Vi plockar fram 
och den finns klar för 
avhämtning dagen efter!  

 

 Vi kan även ombesörja 
leverans till din adress! 

 

 Fönster, Dörrar, Tak eller 
Uterum. Vi kommer hem 
till Dig och mäter för 
kostnadsfri offert! 

 

STÄMNINGSFULL 

JULMARKNAD 
PÅ   ÄNGBY  GÅRD  I  BJÖRKVIK 

10 – 11 December 

10.00 – 16.00 

Lammskinn, tovade tomtar 

Julblommor, granar 

 Hembakat, julgodis, honung 

Lokala hantverkare 

                        Lotteri 

Glögg, korv, hamburgare, kaffe 

                       Hälsa på Tomten 

                   Titta på gårdens djur 

V Ä L K O M M E N ! 
Monika Wallén  070-237 77 96    www.angbyull.snabber.se 
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Marie tillsammans med Ulf Svensson 

På vägarna runt Krokek har man 

ibland kunnat se en vitskäggig gam-

mal man i blå cykelhjälm fara fram 

på en blå Crescent utrustad med 

backspegel. Enligt honom är detta 

ett oumbärligt tillbehör när man 

cyklar på smala landsvägar. Cykel-

turerna körs vanligtvis på morronen 

och ofta passerar han då små grup-

per med skolungdomar som står vid 

vägkanten och väntar på sin buss. 

 

Några av barnen står tysta och ver-

kar lite blyga men många är väldigt 

frimodiga och morsar artigt med en 

vink och ett hej när farbrorn kom-

mer trampande. Sånt ger lite extra 

energi till hans motionerande och 

det kanske är vad ungdomarna in-

sett att han nog behöver. Tyvärr har 

han däremot tvingats konstatera att 

den här typen av spontanitet är en 

bristvara i de vuxnas värld. 

 

För ett par år sen hade ett sådant 

litet gäng vid ett flertal tillfällen 

visat speciellt intresse för hans cy-

kel och t.ex. ropat: ”Vilken fin cy-

kel du har!” Några har sprungit 

fram, pekat mot cykeln och ställt 

frågor som: ”Vad är det där för 

konstigt?” eller ”Varför har du den 

där reflexen?”  

 

Det dröjde ett tag innan gamlingens 

lite skrumpna hjärna hade kopplat 

att deras frågor avsåg den 

”stingpinne” han har på cykeln. När 

han väl insett detta, kände han att 

ungarna naturligtvis borde få en för-

klaring, men med tanke på hur lätt 

man tyvärr kan bli uppfattad som 

”ful gubbe” var han, trots att han så 

gärna ville, ändå lite tveksam till att 

stanna och prata. Denna kanske nå-

got överdrivna försiktighet, resulte-

rade i att han satte sig vid datorn och 

skrev ett brev som överlämnades i 

farten, nästa gång han passerade det 

till synes något förbryllade gänget. 
 

            _________________  

 

Ni har tydligen funderat över var-

för jag har en konstig pinne med 

reflexer som sticker ut från paket-

hållaren på min cykel. Den mys-

tiska grejen kallas ”stingpinne” 

och uppfanns på 60-talet därför 

att många cyklister tyckte att om-

körande bilar passerade alldeles 

för nära armbågen. Finns att köpa 

även nu och kostar typ 45 spänn. 

 

Min fru fick denna av våra gran-

nar för att hon skulle vara tryg-

gare när hon cyklade på Strand-

vägen till bussen och jobbet. Ef-

tersom hon tyvärr har flyttat till 

himlen, behöver hon den inte mer 

så därför har den hamnat på min 

blåa cykel. Jag blev både glad och 

lite generad när någon av er sa 

att jag har en fin cykel, fast det 

tycker jag själv också. Den är jätte-

bra. 

 

Att ni får en bra dag i plugget, 

hälsar och önskar…. 

 

”Tomten” med blåa cykelhjälmen. 

 

 

 

PS - Heter egent-

ligen Bosse och 

tycker det är 

jättetrevligt när 

glada ungdo-

mar utefter 

vägen hejar till 

en gammal far-

bror som mot-

ionerar för att 

må gott i kropp 

och knopp. Det är lätt att glömma 

att vi har kompisar som inte har 

den för oss så självklara förmågan 

att kunna röra sig obehindrat. Det 

är en fin gåva som vi tacksamt bör 

nyttja på ett sunt och välgörande 

sätt. 

 

Håll igång för fin 

form och bra betyg! 

 

Nu i höst och vinter 

blir nog mina cykel-

rundor lite senare eller övergår till 

jogging så vi kanske inte ses så 

ofta. Jag kommer att sakna era 

glada nunor, men:  

 

Snart blir det vår! - DS 

 

När den brevskrivande ”tomten” 

ett par dagar senare åter cyklade 

förbi, kom det ett glatt ”Tack för 

brevet!” från den lilla gruppen. 

Han förstod då att han uppfattats 

på rätt sätt och det värmde gott i 

hans morfars/farfars-hjärta. 

 

Den här typen av små episoder kan 

synas triviala, men håll med om att 

de har en underbar förmåga att ge 

våra liv ett välbehövligt tillskott av 

glädje och värme. Hur våra barn 

och ungdomar spontant visar sitt, 

såväl sociala som materiella enga-

gemang, inger hopp om mänsklig-

hetens framtid, trots allt elände. 

  

 /En som känner ”Tomten” 

 

Hej alla glada och trevliga skolungdomar! 

Brevet 

Hjultomten 

Epilog 
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Kolmårdens Frikyrkoförsamling 
Trymvägen 5,  011-397252         

Per Wall, 0703-391160 

missionshuset.kolmarden@kyrktorget.net 

 

IBF Kolmården, Wild Animals 
Torbjörn Ekholm, Sandviksvägen 28 

618 34 Kolmården 

011-392535, 0706-659323 

tobbe.ekholm@bredband.net 

www.ibfkolmarden.se 

www.ibf-kolmarden-wild-animals.com 

 

Kolmårdens Vägförening 
Jan Åberg, Valhallavägen 5 

618 30 Kolmården 

011-39213, 0705-891213 

 

Friluftsfrämjandet Kolmården 
Martin Fransson, Duvbergsvägen 17 

618 92 Kolmården 

070-338 83 24 

kolmarden@friluftsframjandet.se 

 

Pingstförsamlingen Kolmården 
Munkvägen 7, 011-397414 

Bernt Hansson, Hagtornsvägen 13 

618 30 Kolmården,  011-391424 

info@kolmarden.pingst.se 

 

Krokeks OK Kolmården 
Åsa Lindström, Odenvägen 11 

618 30 Kolmården 

011-391960 

info@okkolmarden.com 

 

Krokeks Gymnastikförening 
Sara Classon, Skottsäter 1, 618 33 Kolm. 

011-39 24 20, 070-729 85 09 

sara-classon@telia.com 

  Föreningsguide - Kolmården 
SMK Kolmården 
Pelle Mattsson, Idunvägen 70 

618 30 Kolmården 

0735-178716 

smk-kolmarden@live.se 

 

Krokeks Skytteförening 
Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10 

618 95 Stavsjö 

011-393117, 0705-459315 

info@krokeks-skf.se 

www.krokeks-skf.se 

 

Kolmårdens Båtklubb KBK 
c/o Anders Beckman,  

Oxåker G:a Holmtorp 

011-157905, 011-392975,  

0703-351956 

andersbeckman@hotmail.com 

 

IBF Norrköping/Krokeksektion 
Ordförande: Carolin Andersson 

011-397181 

carolin.andersson@spray.se 

www.laget.se/ibfnorrkping 

 

Krokeks Hembygdsförening 
Råsslastugan Råsslav. 22,  011-392667 

Stig Danielsson   011-105707 

sara.classon@telia.com 

www.hembygd.se 

 

Krokeks Kyrkliga Slöjdförening 
Barbro Westlund, Orrekullagården  

618 31 Kolmården 

011-391533, 0705-362136 

barbro.k.westlund@telia.com 

 
 

 

Bli medlem! Kom med i Föreningsguiden! 

Sätt in 300 kr på vårt post– el. bankgiro.  

Krokeks Scoutkår 
Gamla Stockholmsvägen 511 

Christina Folkeson,  011-391829 

christina.folkeson@gmail.com 

www.ssf.scout.se/kolmarden 

 

Kolmårdstrollen Sjöviksvägen 46 

Föräldrakooperativ, Föräldraföreningen 

Ordf. Petra Gärdqvist, 011-131945 

ordforandekolmardstrollen@gmail.com 

www.kolmardstrollen.se 

 

Lions Club Kolmården 
Box 97, 618 22 Kolmården 

Solveig Almkvist, 011-397086 

www.lionsclubkolmarden.se 

 

SPF Bråviken Kolmården 
Nils Nilsson, Gjutarvägen 46 

618 30 Kolmården, 011-391681 

nils.nilsson@swipnet.se 

www.spfpension.se/bravikenkolmarden 

 

PRO Krokek 
Ordförande Stig Fritzell, 070-3381731 

Gruvstugevägen  4, 618 32 Kolmården  

prokrokek.ordf@gmail.com 

www.PRO.se/krokek 

 

Kvarsebo Hembygdsförening 
Ordförande Jan Moberg, 070-684 80 95 

Österhagen Kvarsebo 618 93 Kolmården 

jan.moberg.nykoping@telia.com 

www.kvarsebo.nu 

 

Krokeks IF 
Sjöviksvägen 80, 618 31 Kolmården 

Lokal: 011-391977 

Ordf. Magnus Arosin, 070-204 50 96 

kif@krokeksif.se   www.krokeksif.se 

En lektion i kommunikation 

  

Frivilliga Brandkåren i 

Qwarsebo fick per telefon bud 

om en eldsvåda .  

Samtalet återges här i sin ur-

sprungliga form. 
 

- Hallå, hallå! Ä dä hos brankårn? 

- Ja! 

- Dä brinner … 

- Var nånstans? 

- Hos Johanssons! 

- Vilken Johansson? 

- Bre’ve Petterssons. 

- Men var? 

- Här! 

- Men vilket hus brinner det i? 

- Dä brinner på taket i boningshuset. 

- Hur kommer vi dit då? 

- I kan väl ta eran röe bil! 

 

Tänd ljus i helgen, koppla av 
och njut tillsammans!  Men 
tänk på säkerheten! Det är 
så lätt att slumra till . . . 
Somna inte vid tända ljus!  
Påminn varandra! God Jul! 

Denna lilla historia 

kom från    två olika 

personer boende i 

Qwarsebo…  



KOLMÅRDSNYTT   nr 4, 2011  

 

21 

Sara Classons 46 år i Kolmården! 

 

 

 

 

 

 

 

Något ljus var Sara aldrig i skolan. 

Efter studentexamen blev det en 

brevvänskontakt som resulterade i en 

tid i Frankrike för att lära sig språket. 

För ”att det skulle bli någon ordning 

på flickan” så ordnade Saras pappa 

med både 2-årig kontorsutbildning 

och guide-utbildning. 1965 hade då 

Kjell kommit in i bilden och flyttlas-

set gick till Kolmården och Ander-

sons Snickerifabrik (numera PEAB). 

Huset byggdes på Skottsätter nr 1.  

 

Hur började intresset för 
hembygden? 
Troligen genom att guida. En kom-

pletterande utbildning i Norrköping 

blev ett bra komplement till kon-

torsanställningen på Fabriken. Ju 

mer hon lärde sig ju mer intressant 

blev det. En av Saras egna projekt 

blev en kartläggning om de gamla 

affärer som funnits i Strömsfors, 

Avås´, Hannings och Kämpes. Hos 

Avås´ fanns t o m silltunnor kvar i 

källaren när huset såldes!  

 

Hembygdsföreningen 
Att bli eldsjäl i en förening är inte 

svårt när intresse finns. Sara har 

varit både ledamot, sekreterare och 

ordförande. De stora projekten har 

varit Nunnebanans upprustning, 

Marmormuséets startande och arbe-

tet med Franciskanerklostret på 

Ödekyrkogårdens marker. Där hop-

pas Sara det blir verklighet av målet 

att göra en  modell av kyrkan och 

klostret som skall stå nere vid grin-

den till Ödekyrkan. Problemet är 

vad man skall kunna göra detta i 

för material så att det inte stjäls! 

 

80 år har Sara nu uppnått 
Som tur är, är huset helt handikap-

panpassat sedan hennes make Kjell 

levde. Det är bra för Sara nu när 

åren går och krämporna kommer 

smygande. Mycket arbete inom 

hembygdsföreningen och i Före-

ningen G:a Norrköping. Att tekni-

ken nu gått så mycket framåt gör ju 

också att gamla kontakter kan tas 

upp igen via mail o.d. 

 

Här i Kolmården vill Sara bo kvar 

och kunna få njuta av vår fina na-

tur och fortsätta utveckla alla pro-

jekt! Vi kan bara önska henne 

lycka till! 

Louise TG pratade med Sara 
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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- 760 760 

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 (Åby) 
Anders Lager 011-39 13 70, mobil 0705-30 32 51 
 

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 
 

Returpunkten 
Öppet: tisdag och fredag kl. 10-18  
lördag och söndag kl.10-16 
 

    
 

Kom med tankar och synpunkter omkring sådant 

som du tror att fler kan vara intresserade av…       

     Redaktionen 

 

 
 

"En kolmårdsros och ett tack från 
oss med silverfärgade Passaten 
för hjälpen när vi kom på kant 
med vägen vid hundutställningen 
i Sandviken" 

 

Svar från redaktionen ... 
… på frågan från förra numret av Kolmårdsnytt: 
Varför har personer som bor på äldreboenden inte egna 
brevlådor? Varför måste de dela samhällsinformation 
med andra människor?  
 

Svar: På Vård- och omsorgskontoret berättar en tjänste-

man att alla nya äldreboenden numera får egna brevlå-

dor. (Det har inte Valhalla! Reds anm.) De personer som inte 

har egna brevlådor ska få samhällsinformation ändå. Per-

sonalen ska distribuera till alla.  
 

Ansvarig på Posten uppger att äldreboendet Valhalla bett 

att få bara tre Kolmårdsnytt - en för varje avdelning. 
 

Valhalla har ny chef från 1 oktober. Hon har ingen in-

formation om hur det varit, men tycker det är viktigt att 

varje enskild person får sin egen samhällsinformation.  
 

Vård- och omsorgskontoret har kontaktat Posten. 

Ett upprop! 
 

Kolmårdsbor! Nu måste vi alla 

ställa upp som en man för Svin-

tuna Kvarns bevarande.  Ett 

gammalt kulturarv bryts ner av 

svampinvasion! Hjälp till medan 

tid är! Vänd dig till Lions Club 

med idéer  och tankar om hur vi 

ska gå tillväga med detta rädd-

ningsprojekt!  
 

OBS! 
En uppmaning till alla Kolmårdsbor! 
Ni som har reklam: 
Släng inte Svepet! I det ligger Kolmårdsnytt! 
Påminn andra om det!  
Ni som sagt: ”Reklam nej tack!”!  
Vi har beställt på posten så att ni ska få tidning-
en ändå! 

Får ni inte tidningen! Hör av er till redaktionen! 
0706-330640, redaktionen@kolmardsnytt.se 

 

Medlemsavgift  
 

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

 
 

Postgiro 55 79 40-4   /  Bankgiro 638-4325 

 

Tack för en härlig jazz- och pubkväll i 

Christinagården! Barnen och ungdo-

marna imponerade med sin jazzmu-

sik. De lokala vokalisterna bjöd på 

skönsång och proffsen, Nisse Sand-

ström med trio, var i sitt esse. I pau-

sen bjöds på underbara pajer med 

sallad och kaffe med kaka. Allt 

i kyrkorådets och Kvarsebo Kulturs 

regi och ideella insatser. Ser fram 

emot nästa arrangemang! 

 

 
 

    Jazzdiggare 

 

 

TACK!                 

Vi ger alla Kolmårdsnytts läsare en Julstjärna! 

Tack alla sponsorer! Tack alla ni som annonse-

rat! Tack alla medlemmar! Tack alla ni som 

skickat in artiklar, bilder och idéer! Allas ert stöd 

gör det möjligt att ge ut  
Kolmårdsnytt!  

Harriette 

Tänkvärt! 
 

I dag är första dagen på resten av 
ditt liv . . .  
 

Funderar man länge på en sak, 
blir den ofta ogjord!  
 

Fantasi ger livet vingar ;-) 

Styrelsen och redaktionen 

 

 
 

Dagens RIS! 
 

Dagens Ris går till den eller 

dem som anlade branden på 

ENZO:s Pizzeria! 
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