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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.  
 

Hösten är här, och med den våra två marknader - 
Kolmårdsmarken och Svintuna marknad. Det blev två 
bildsidor med knallar, utställare och glada besökare. 
   

En ny serie startar - om gamla mackar. Först ut är Gulf-
macken. Serien om ordförande i Kolmården är inne på 
nummer två. Nu om Lions ordförande Sammey.  
    

Nu kommer sista rapporten om O-Ringen. Du kan också 
läsa om hur Kolmården CUP når nya höjder.  
 

Vi har fått in en fyra sidor lång artikel om Ostlänkens drag-
ning, som kan ge tankar inför Trafikverkets samrådsmöte 
senare i höst. Och så blir det information om kommunens 
fördjupade översiktsplan. 
   

Det finns mera att läsa om, bl.a. -  En 106-åring gratule-
ras, en Kolmårdsbo har gjort ännu ett boksläpp, Anita 
samlar saker till Lettland, Två lotsar i samma familj m.m. 
och så en hel del ris, men även några rosor.   
 

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

Kom med idéer och förslag på Facebook.  
     

Skön höst Margaretha Ericsson 

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: 070-633 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      gratis 
Träningsmöjligheter       gratis   
 

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

Utsocknes 150 kr/år för porto. Skriv namn och adress! 

Plusgiro: 55 79 40-4    Bankgiro: 638-4325 
  

HUVUDSPONSOR  (över 5000 kr) 
Villa Fridhem, hotell och konferens  
 

SPONSORER  (från 1000 kr) 

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Lions Kolmården, 
Kolmårdens Byggtjänst, Ekmans Entreprenad AB 
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Nästa nummer    
kommer ut den 18/11 

Manusstopp 24/10 
 

Utgivning 2019  
25/2, 13/5, 9/9, 18/11     

Manusstopp ca 3 1/2 
vecka före utgivning. 
 

Får du inte tidningen - 
kontakta redaktionen! 

Margaretha Ericsson  

Redaktionschef och 
ansvarig utgivare  

Redigering och layout  

Louise T Gustafsson 

Särskilt ansvar för 
kyrkor och äldre.   
  

Monica Svensson  

Särskilt ansvar  
för Stavsjö 

Gunnar Kryger  
Särskilt ansvar 
för sport och idrott 
 

Christina Folkeson 

Särskilt ansvar för 
förskola, skola, före-
ningsliv och hembygd. 
 

Monica Johansson 

Allmänt, företag…   

Ulla Landqvist 

Allmänt…  
 

Olle Rosén 

Allmänt…  
 

Ella och Linn Höög 
Recept och unga 

Styrelseordförande:  
Stig Fritzell  
 

Korrekturläsare:  
Katrin Bjuhr  
 

Tryckeri:  
Norrköpings 
Tryckeri 

Inga-Britt Jernqvist 

Bevakar Kvarsebo 

 

Det är vi som gör tidningen 

Christer Johansson 

Teknik mm  
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Ingredienser: 
4 ägg  
3 dl socker 
7 dl rivna morötter 
2,5 dl smält smör 
4 dl vetemjöl 
2 tsk bikarbonat 
2 tsk bakpulver 
2 tsk vaniljsocker 

Garnering 
200 g färskost 
50 g smör 
2,5 dl florsocker 
Rivna morötter       
Så här gör du: 
1. Sätt ugnen på 175 grader. 
2. Vispa ägg och socker pösigt. 
3. Rör i 7 dl rivna morötter och det smälta smöret. 
4. Blanda de resterande torra ingredienserna i en separat skål. 

5. Tillsätt de torra ingredienserna i äggblandningen och blanda 
ihop till en jämn smet. 

6. Häll sedan smeten i en smord långpanna. 
7. Grädda i mitten av ugnen i 20 minuter. 
8. Rör ihop färskosten, 50 g smör och florsocker. Blanda tills 

glasyren inte har några klumpar kvar. 
9. Låt kakan svalna, bre på glasyren och toppa med morötter. 

Ingredienser: 
300 g svarta bönor 
2 ägg 
1,25 dl kakao 
0,5 dl mandelmjöl 
1 mogen banan 
8 färska dadlar 
2 tsk bakpulver 
1 nypa flingsalt 

Garnering 
Hallon 

Så här gör du: 
1. Sätt på ugnen på 175 grader. 
2. Skölj bönorna i kallt vatten tills allt spad är borta. 
3. Blanda de torra ingredienserna i en skål. 
4. Kärna ut dadlarna. 
5. Mixa ihop alla ingredienserna till en jämn smet. 
6. Fördela smeten i en klädd form. 
7. Grädda i mitten av ugnen 17 minuter, kakan ska vara kladdig. 
8. Låt stelna i kylen. 
9. Servera med hallon. 
10. Låt svalna innan servering. 
 
 
Ingredienser: 
1 avokado 
100 g mörk choklad 
1 krm vaniljpulver 
1,5 msk kakao 

Garnering 
Kakao 
Chiliflakes 

Så här gör du: 

1. Smält chokladen i vattenbad. 
2. Kärna ur avokadon och mosa med hjälp av en gaffel. 
3. Blanda den smälta chokladen, avokadon, vaniljpulvret och 

kakaon till en jämn smet. 
4. Låt svalna i kylen. 
5. Blanda ihop kakaon och chiliflakes. 
6. Blanda smeten till bollar och rulla i chiliblandningen. 
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     Tottas 
HÅRMODE 

Frisörerna:  
Yvonne, Malin och Totta  

Märken         
 LANZA 
 GOLDWELL 
 MILK SHAKE 
 ECRU 

  
 DEPEND 
 BIT AVANT 
 CULTURE MIX 
 MARC INBANE 

Välkomna att boka tid! 
TOTTA LINDAHL 

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

Kolmårdens 
Privatklinik 

 

 

SJÖVIKSVÄGEN 51, KOLMÅRDEN  
WWW.RESTAURANGDELFINEN.SE  

011-39 73 93 011-39 11 15 

DAGENS RÄTT  MÅN-FRE 11-15 
 

INKL. DRYCK, BRÖD, 
SMÖR, SALLAD & KAFFE

ÖPPETTIDER 
 

MÅN-FRE 11.00-21.00 
LÖR-SÖN12.00-21.00 

 

Traditionsenlig  
 

 
 
 

i Kvarsebo 
 

Lördag 16 november kl 17.00 
 i Christinagården 

 
 Välkomstglögg 
 Försäljning av fika, hembakat och ostkaka 
 Lotterier 
 Dragning i listlotteriet 
 Godisstrutar och barnfilm 
 Auktion kl. 18.00 med  

Cecilia Norinder Fagrell  
och Janne Connman 

    
Alla intäkter går till välgörande ändamål! 

 

Välkomna önskar Kvarsebo Kyrkliga Syförening! 

Bio-Premiär  
15/11 kl. 18.30 

"Uträknat Söderholm"  

i Sandviksgården 

"Ausgerechnet Söderholm" spelades in i bl.a 
Sandviksgården & Marmorbruket i somras. 
Vi visar filmen & inspelningschef Fredrik Nielsen be-
rättar om inspelningen bakom kulisserna och tolkar! 

 

 

   

 

 

50:- inkl. snacks, bubbel och fika! 
 

Obs! Föranmälan till sandviksgarden@gmail.com 
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Wiwi och Inger – bästa vänner och konstnärer 
Som kolmårdsbo känner du säkert igen namnet 
Wiwi Heggblad. Hon är den som oförtrutet käm-
par för de svaga i samhället, de som inte själva 
kan göra sin röst hörd. Men Wiwi har fler 
strängar på sin lyra, hon målar härliga livsbeja-
kande figurer, eller är det människor? Välj själv! 
Målar gör även Inger Bergfeldt. De är nära vän-
ner sedan tjugofem år tillbaka. Inger har alltid 
ritat och målat. Sin första utställning hade Inger 
1997, och fler har det blivit.  
 

    

För Wiwi var det på en Våga måla kurs 
det tog fart på riktigt med måleriet, som 
främst är i akryl. Kursen var i Gryt och 
Britta Augander var kursledare. Förutom 
den kursen är Wiwi självlärd.  

Inger Bergfeldts 
målningar känns 
igen på glada 
flickor, romantiskt 
skildrade.  Växt-
hus är också ett 
återkommande 
motiv. Även Inger 
är självlärd. 

Vid ett tillfälle 
var Wiwi och 
Inger nere vid 
Åhus för att vara 
kattvakt. Där och 
då blev de inspi-
rerade av det 
vackra lite kulliga 
landskapet vilket 
går igen i somliga 
av tavlorna här. 

Text och bild: 
Ulla Landqvist  
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Kristina Svensson, Fredrik Blomberg, Margaretha Johansson, Lillemor Holm 

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 

 

 

 

            Välkommen som medlem i  
    SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården 

 

 Vi är en politiskt och religiöst obunden 
 pensionärsförening med ca 200 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 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till Gudstjänst på söndagar, vanligtvis kl. 
10, med sång, bön, predikan och kyrkkaffe. Söndags-
skola för barnen under predikan. Cafémöten kl. 15 prel. 
en gång/mån. Se predikoturer, affischer eller facebook.  
                  

Sjövikskören - Torsdagssången För dig som gillar att 
sjunga! Ring Annika Widerstedt, 072-2280609.   
      

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristen tro - något för dig? Vill du samtala med någon? 
Kom till någon av våra samlingar eller hör av dig till  
Katrin Bjuhr 073-1411562 eller Göran Skoog 070-2391463 

 
     http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan   

 

              Munkvägen 7, Krokek 

 

 

Föreläsning och samtal  
 med Sverker Wadstein om  

”KONSTEN ATT VARA VUXEN”  
Offer, räddare och förövare.  

Vem är du - vilka har du omkring dig? 
 

21 oktober kl 19 i Sjövikskyrkan  
 

Enkel smörgås till självkostnadspris.  

Välkommen! 
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Ulrika Larsson en riktig överdängare på stå upp-paddling! 
Ulrika Larsson är tjejen som växt 
upp i en idrottande familj mellan 
Åby och Krokek. Var det inte orien-
tering så var det klättring, ridning 
med egen häst, kanadensare och ka-
jak. Krokek är hemadress sedan sep-
tember ifjol.  
 
Det var 2002 som det stora äventy-
ret började. Hon och dåvarande 
mannen skulle paddla sig uppför 
hela Yukonfloden i Alaska. Hela 
blev det inte, men 120 långa mil. Jag 
ser i hennes blick att där fanns 
mycket att berätta om och  minnas. 
 
 En Svensk Klassiker hägrar fortfa-
rande, hon har försökt men alltid är 
det något som inte fungerat, som ett 
knä t.ex. 
 
Ulrika hade fått upp ögonen för 
den udda formen av paddling där 
man står på en bräda.  På vägen upp 
till Ammarnäs, vid Höga Kusten, 
strålade hon samman med en person 
som gav henne de rätta instruktion-
erna och puff i rätt riktning.  Det där 
smakade mer! Ulrika tänkte att det 
går väl att hyra en bräda som allt 
annat, men det fanns inte hemikring. 
Idag,  med många blöta mil under 
fötterna och många fall i detsamma, 
ämnar hon starta en egen uthyrning 
här på hemmaplan. 

– Men jag behöver ju ha någonstans 
att ha SUP-brädorna, helst vid vatt-
net och gärna i Sandviken. Säg 
gärna till, ni som har något lämpligt 
förråd. Jag ska förstås hålla kurser i 
hur man gör. 
 
  
 
 
 
 
Ulrika berättar att det inte är vå-
gorna som är största utmaningen, 

det är vinden. Står man upp får man 
ju ta hela vinden med sin kropp!  
 
– Det var när jag besökte en tävling 
som jag kände att jag måste vara 
med.  Det har blivit ett brons och 
två silver i SM i SUP. De olika di-
sciplinerna jag tagit medalj i heter 
distans, teknisk distans och teknisk 
sprint.  
 
Fler tävlingar väntar inom kort 
och jag kan bara säga lycka till! 
 
 Text och bild: Ulla Landqvist 

 

”Jag ska förstås 
hålla kurser i hur 

man gör!”  

Tillbaka efter drygt ett år till sjöss med S/Y Felicia 
Prick klockan femton den 4 au-
gusti är familjen Bohlin tillbaka ef-
ter sin långa segling, inte runt jorden 
men väl ända till Tobago, en ö som 
ligger strax nordost om Venezuela. 
Familjen består av Jenny, Tobias 
och döttrarna Tyra, Hulda och Ester.   
 
Familjemedlemmar, föräldrar, skol-
kamrater, grannar och vänner möter 
upp finklädda med ballonger och 
kameror på Sandvikens stora brygga. 
Efter många kramar och glädjetårar 
får jag en minut med Jenny. 
                                                                                                         
Hur har det gått, frågar jag? 
                                                                                                                                         
– Det har gått bra. Utanför 
Arkösund står en prick som kallas 
Kejsaren. Den hälsade vi på vid av-
färden och önskade oss bra väder, 
och det fick vi. På hemvägen tackade 
vi Kejsaren.   
   
 – Hur har det gått på nätterna, 
någon måste ju vara vaken?                                                              

– Jo vi har varit fler gastar ibland, 
en mönstrade på vid Kanarieöarna. 
Är man fler får man ju sova lite 
längre pass.     
                                                                                                                                                                              
– Har ni hängt över relingen och 
”matat fiskarna” mycket? 
                                                                                     
– Jovisst har vi varit sjösjuka, men 
det har inte varit så mycket. 
                                                      
Maken Tobias stoltserar dagen till 
ära i en mössa à la Bob Marley. Den 
fick han av en extra gast!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi gissar att döttrarnas första uppsatser 
tillbaka i skolan kan bli långa och in-
nehållsrika. Vilket äventyr! 
 
     Text och bild: Ulla Landqvist Här får mamma längsta kramen…  
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Sammey känner vi alla kolmårdsbor 
som en kunnig, klurig, frispråkig 
mackägare och åkare, som gärna 
hjälper andra och inte är rädd för 
att ta ansvar i olika föreningar.  
  
Sammey, alla har sin historia. Hur 
ser din ut? 
 

- Jag föddes i Norrköping för 75 år 
sedan. Skolan var obligatorisk i 8 
år, men jag gick även frivilliga 9:an, 
vilket innebar realskolekompetens. 
Sedan fortsatte jag studera på yrkes-
skolan för att bli radio- och TV-
tekniker. Parallellt med skolan bör-
jade jag köra bärgningsbil och am-
bulans och det gjorde jag även un-
der hela lumpartiden. Någon TV- 
tekniker blev jag aldrig, men däre-
mot körde jag plogbil, tidningsbil 
och kranbil under många år. Mitt 
körkort kompletterade jag 1966 till 
busskort och det var gjort på 2 tim-
mar!  
 
Sammey Björcks Åkeri? 
 

- Jag blev permitterad 1969 och då 
startade jag eget och köpte min 
första egna lastbil. Vid en körning 
till Nefa frågade jag om de behövde 
några transporter. Kan du lasta 5 
sjöfartspallar plus en liten truck har 
vi jobb åt dig. Det fixar jag blev 
svaret och åkte ner till hamnen och 
tog mått på en sjöfartspall. Min 
egen lastbil visade sig vara för liten, 
men samma dag hittade jag en an-
nan gammal lastbil på Rejmes, som 
jag köpte för 13.500:- Bilen visade 
sig vara för hög när jag skulle ner i 
garaget för renovering, men när väl 
hjulen var borta gick det bra att köra 
ner på bara bromstrummorna. 
Denna bil kompletterades senare 
först med en kranbil och senare med 
ytterligare bilar upp till ett bestånd 
av totalt 14 bilar 1992.  BP- macken 
köpte jag 1982 och drev fram till 
1992. Min sista bil sålde jag 2008. 

Du är hedersmed-
lem i Sandvikens 
Båtsällskap, varför? 
 

- Sommaren 1978 
blev vi bortkörda 
från bryggan ner i 
Sandviken där vi 
hade våra båtar och 
vi blev förbannade 
och bildade den 
13.12.1978 Sandvi-
kens båtsällskap. 
Senare i möte med 
kommunen fick vi 
löfte att disponera 
samma område som 
klubben har även 
idag. Jag kom med 
förslaget och då blev 
jag förstås ordfö-
rande och fick bl.a. 
hålla i bryggtillverk-
ning och produktion 
av bojstenar, som 
vägde upp till 3 ton.  
 
Brandkårsmuseet? 
 

- Jag var med på ett 
årsmöte 3 år efter 
grundandet år 2005 
och plötsligt valdes 
jag till ordförande, 
som jag var under 10 
år fram till 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        LIONS? 
 

- Jag har varit med i Li-
ons i 37 år och vi är ett 
härligt kamratgäng på 16 
personer, som regelbun-
det träffas och har trev-
ligt. Våra aktiviteter, 
Svintuna marknad, Mid-
sommar och försäljning 
av granar, inbringar totalt 
ca 125.000:-/år och dessa 
pengar skänker vi till 
olika lokala och internat-
ionella projekt. Ca 70 % 
av insamlade pengar 

skänker vi lokalt och 30 % till  nat-
ionella och internationella projekt. 
Inget av de insamlade medlen går 
tillbaka till oss själva utan alla våra 
egna fester och aktiviteter bekostas 
av våra egna medlemsavgifter. 
 
- Vi vill gärna bli fler… och känner 
du att du vill bidra till att hjälpa 
andra och samtidigt ha lite kul är du 
hjärtligt välkommen in i vårt gäng. 
 
Samtalet med Sammy ägde rum i 
Sammys och Ingers nya enplansvilla 
ca 50 m från deras gamla 3 vå-
ningshus. Det sägs att bakom varje 
framgångsrik man finns en kvinna 
och det har slagit mig många 
gånger under årens lopp att Inger 
haft ett finger med i de flesta av 
Sammeys projekt och hela tiden  
varit en viktig stöttepelare samtidigt 
som hon själv haft en egen verksam-
het som frissa med flera anställda.  

               Sammey Björck, ordförande i Lions. 
 

 

Text och bild på Sammey: Olle Rosén 
Övriga bilder: Arkiv    BP-macken 

Nr 2 Serie: 

Ordföringar 
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Svintuna Kvarns framtid osäker… 
förstörs av maskangrepp 

Svintuna kvarn har anor sedan vikin-
gatiden och omnämndes bl.a. i Gus-
tav Vasas arv från år 1555. En stor 
renovering gjordes 1976 och sedan 
dess har hembygdsföreningen och 
LIONS ansvarat för driften och un-
derhållet i samband med olika eve-
nemang, typ Svintuna marknad.  
 
Eyvind Larsson - vad händer nu? 
 

- I vattenhjulets kugghjul finns det 
ca 100 kuggar, som alla måste ersät-
tas med nya lokalt och ideellt tillver-

kade i träslaget ek. När detta arbete 
är klart måste en ny kvarnsten install-
eras, eftersom den gamla är för dålig. 
 
Maskangrepp på kvarnen? 
 

- Vi har förgäves under ett helt år 
försökt att få kommunen som äger 
huset och marken att bespruta bygg-
naden mot maskangrepp. Detta är 
helt nödvändigt och om inte byggna-
den besprutas kommer hela byggna-
den på sikt att förstöras. Vi har fått 
medel från Riksantikvarieämbetet att Text och bild: Olle Rosén 

köpa en kvarnsten från Holland, men 
vi kan inte beställa denna kvarnsten 
förrän hela byggnaden är besprutad. 
 
Eyvind som är aktiv i både Lions och 
Hembygdsföreningen vädjar till alla 
som kan påverka kommunen att 
snarast ta sitt ansvar, så att kvarnen 
även i framtiden kan mala sin säd, 
som den har gjort ända sedan vikin-
gatiden.  

   Svintuna Kvarn     Sammey och Eyvind vid det trasiga kugghjulet 

Ingalisa 106 år firas!  

Den 6/8-19  firade Ingalisa Sköld-
bring sin födelsedag på Villa Frid-
hem. Hon blev då 106 år! 
 
Hon bor på äldreboendet Valhalla-
vägen i Krokek. Hon har i så gott 
som alla år tillbringat sina somrar 
vid Porsgata och Stenbäcken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingalisa fick tillfälle att tacka 
kungen och drottningen för tele-
grammet hon fick på sin 100-årsdag 
i samband med ett besök i Norrkö-
ping 2013. 
  God vän sedan 54 år  
 

Ett stort Grattis från Kolmårdsnytt! 

Insänt! 
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 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  

JAGR  
Janne Anderssons  

grävmaskiner 
 

Kvarsebo   Kolmården   
0705136973 

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 

Bilverkstaden i Krokek AB
Sjöviksvägen 51B

Tel: 011 - 39 21 50

Däckhotell, reservdelar med 3 års garanti och behörighet att släcka 
besiktningens 2:or. När du servar bilen hos oss ingår ett års fri assistans och 
du behåller din nybilsgaranti. Delbetala i 4 månader, ränte-och kostnadsfritt 
med Mekonomenkortet! Vi har även lånebil. Med lång erfarenhet i branchen 
ser vi varje uppdrag som unikt. Vi gör ditt BilLiv enklare!

alla bilar
Hos oss är

välkomna.
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              Vi minns 60-talet och ”Gamla Gulf” 

Året är 1965. Platsen är Sjöviksvägen 37. Där finns nu 
en rad höga granar närmast vägen. På östra sidan om 
Sjöviksvägen är det vid denna tid fortfarande åkermark, 
som brukas av Uttersbergs gård. På denna plats låg 
”Gamla Gulf”, som drevs av familjen Danielsson, Ebba 
och John, med barnen Jonne och Kicki (eg. Gerd). De 
hade flyttat hit från Småland 1954. Då övertog John taxi-
rättigheter efter Evert Andersson. Även Ebba skaffade 
körkort och taxikort sedan de kommit hit, och deltog i 
körningarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De byggde samtidigt upp en liten grön masonitkiosk och 
började sälja varm korv. Efter några år sålde de taxirörel-
sen och John övergick till att köra lastbil med dieselolja 
och fotogen åt Gulf. Två bensinpumpar byggdes upp och 
även ett tankställe för mopeder. Det var manuell betjä-
ning och man betalade kontant i kiosken, som utökades.  

Man kunde även köpa oljor i lösvikt. Kiosken byggdes ut 
ytterligare och där såldes tidningar, glass och alla slags 
kioskvaror. Men viktigast av allt för oss krokeksbor var 
deras fantastiska GRILLADE KORV! Den var så ovan-
ligt god och serverades med ett grillat, varmt bröd – eller 
med mos, om man så ville. Vi blir fortfarande nostal-
giska när vi tänker på den! Kiosken var en samlings-
punkt, och hade bord och stolar för sina kunder. Och 
kundkretsen blev ju större när samhället växte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På bilderna ser vi hur huset Sjöviksvägen 42 byggs upp 
och tas i bruk under 70-talets slut. Och så har det fortsatt, 
nya människor har kommit till – och mackarna har för-
ändrats. Familjen Danielsson flyttade från Krokek 1971 
och macken övertogs av Björn Åberg. Därefter flyttade 
macken till den plats där nu Q-Star ligger. Men det är en 
annan historia!  

Text: Christina Folkeson, Arkivbilder 

Ny serie: 

Gamla mackar 



 

 12 

KOLMÅRDSNYTT   nr 3, 2019  

PRO- Kvarsebos korvgrillning vid Nävsjön 
Andra tisdagen i augusti grillas det 
traditionsenligt korv vid Nävsjön. Ett 
35-tal PRO-medlemmar hörsammade 
inbjudan och kom fullastade med sitt-
underlag och stolar för att få njuta av 
goda korvar och trevlig samvaro med 
utsikt över den vackra sjön. Där har 
Naturvårdsverket byggt upp en stabil 
och säker grillplats. Många vandrings-
leder går också förbi platsen. 

Denna tradition har funnits under 
många år och kan bara hindras av 
”eldningsförbud” eller riktigt busvä-
der. Grillningen flyttas då till ett säk-
rare ställe för korvgrillning ska alltid 
starta höstsäsongen.  
 
Nytt för året var nya Flyers som in-
handlats för att visa ”ansiktet utåt” 

Text och bild:  

Inga-Britt Jernqvist 

Ordförande Janne Connman med nya flyers        Spänd väntan på korven 

Koncentrerad grillmästare 
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Många glada barn vid simskolan i Kvarsebo 
Under de 2 sista veckorna i juli 
samlades många förväntansfulla 
barn och föräldrar vid Kvarsebo 
badplats. 
 
Genom ett samarbete mellan Kvar-
sebo IK och Norrköpings Kappsim-
ningsklubb gavs möjlighet för barn 
från 5 år och uppåt att lära sig simma 
alternativt utveckla sina simkunskap-
er. 
 
Initiativtagare till simskolan var Jonas 
Rydberg från Kvarsebo IK, som 
tyckte att ”kan de i Arkösund så kan 
väl vi i Kvarsebo”. Kontakt togs med 
NKK och simskolan blev verklighet. 
 
För att göra det möjligt för alla som 
ville vara med sponsrade Kvarsebo 
IK stor del av kursavgiften. 
 
Intresset för simskolan blev mycket 
stor, vilket innebar att vid starten stod 
21 nyfikna barn och föräldrar och 
väntade på de två instruktörerna från 
NKK Hala och Oliver. 
 
Barnen delades in i två grupper, ny-
börjare och fortsättningsgruppen. Ny-
börjargruppen skulle visa att de kunde 
vara i vattnet utan föräldrar och vara 
med på lite olika lekar. 

I fortsättningsgruppen skulle de visa 
att de kunde simma 10 m och lite 
ryggsim.  
 
Hala och Oliver lyckades med mycket 
olika lekar och knep att få även den 
”största motståndaren” att lära sig 
”koka vatten” eller t.o.m hoppa i på 
djupt vatten. 

Speciellt för den här simskolan var att 
även föräldrar, mor- och farföräldrar 
fick delta genom att komma och ta 
märken. Ett var ”Vattenprovet på öp-
pet vatten”, som innebar hopp på 
djupt vatten så att huvudet kom under 
vatten och därefter simma 200m varav 
50 m på rygg. Alla var överens om att 
detta var något som alla borde delta i. 
 
I det varma vädret var ett besök vid 
KIKs glasskiosk ett välkommet inslag 
när simningen var avklarad. Att även 
alla bjöds på varm korv med bröd av 
KIK vid avslutningsfesten var mycket 
populärt. 

Text och bild: Inga-Britt Jernqvist 

Dags att hoppa i på djupt vatten 

      Ett hopp rakt i famnen på Hala      Även om jag fryser vill jag ha mitt märke! 

Dags att tåga ut på bryggan. 

Instruktörerna Hala och Oliver avtackas 
efter 10 dagars kurs. 
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Dofta. Smaka. Njut. 

Vi har släppt årets JAKTKAFFE som är en skogsfrisk  
och mustig kaffe rostad i en mjuk mörkrost.  

 

Begränsat antal.    250g - 95kr   500g - 170kr 

Under hösten börjar vi även med utkörning av kaffe till Kolmårds-
området. Vill du ha färskt lokalt förädlat kaffe hem till dörren? 

 
Gå in på vår hemsida för mer information om utkörning och öppettider: 

www.qvarsebokaffe.se  
 

Kvarsebovägen 159, 618 93 KOLMÅRDEN 
 

 
  

Blomsätter håller öppet året runt 
för övernattning och beställningar 

Boka gärna rum genom Booking.com eller tel. till oss direkt 
Uppdaterad kalender finns på Booking 

Reservationer mottages med bordsbeställning  
enl. överenskommelse 

Vi hjälper er att ordna möten, olika sammankomster 
Vi fixar mat, kaffe m.m. 
Fullständiga rättigheter 

Välkomna! 
                  

    Ni når oss på våra telefoner 070-618 54 47, 070-513 69 73 
Reservation för renovering 

En liten förskola  

och skola som ger barn 

utrymme att växa

En grund för att lära är en trygg miljö. Detta 
är en av styrkorna med en liten skola – att alla 
barn känner varandra och blir sedda av all 
personal – både i skolan, på fritidshemmet 

och på förskolan.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Besök 
www.kvarseboskola.se och hör av dig till oss 

för att boka ett besök!

www.kvarseboskola.se

VI ERBJUDER 

SKOLSKJUTS!
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Utseende   
Minken är ganska liten. Den kan bli 
upp till 30-45 cm lång. Hanen är oft-
ast större än honan. Minken kan väga 
upp till 3 kg. Minken har oftast mörk 
brun päls. 
 
Livsmiljö 
Där minken brukar vara är i närheten 
av vattendrag, sjöar och våtmarker.  
 
Föda 
Minkens föda varierar, den kan äta 
kräftdjur, groddjur, sjöfåglar, måsar, 
änder, fiskar och t.o.m.  en mullvad!  
 
Ungarna  
Parningstiden är i februari till april. 
Minken är dräktig i 28 dagar, men 
minken har fördröjd fosterutveckling 
så ungarna föds efter 40-75 dagar. 
Kullen kan vara upp till 4-6 ungar. 
Minkens ungar öppnar sina ögon ef-
ter en månad. När dom ska lämna 
modern är dom bara 4 månader!  
 
Minken och människan  
Minken är inte en naturlig art i Sve-
rige. De minkar som bor här i vilt 

       Djur– och natursidan, Minken…  

        Boksläpp         
 

Barn- och ungdomsfantasyn 
”Katterna och Stora Djupets 
hemlighet ”, släpps 20:e septem-
ber! 
 
Författaren Hans Olsson har skrivit  
barn- och ungdomsäventyret ”Katter-
na och Stora Djupets hemlighet”. Det 
är ett fartfyllt äventyr för barn, ungdo-
mar och alla som gillar katter. 
 
Boken har också ett underliggande 
miljötema, där vår ohållbara slit- och 
slängmentalitet presenteras på ett fan-
tasifullt och engagerande sätt. Vad 
händer med alla saker som slängs i 
onödan, egentligen? 
 
Handling: 
Från portalerna i Stora Djupet forsar 
skräpfallen ner. Det finns ingen ände. 
Ingen vet hur djupt hålet faktiskt är, 
men något verkar ändå finnas där 
nere, ruvande. Ett hot rör sig uppåt 

och sprider sig genom landet. Men en 
dag öppnas oväntat en ny portal. Ut 
från den kliver katterna Cid och 
Zelda. De har aldrig sett vare sig 
kvistkråkor eller det talande tåget 
Winston. Men ingen i landet Balam-
bia har heller sett katter förut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författaren Hans Olsson är bosatt i 
Kolmården tillsammans med sin fa-
milj. ”Katterna och Stora Djupets 
hemlighet” blir hans åttonde bok. Den 
12:e oktober kommer Hans besöka 
biblioteket i Krokek för att prata och 
högläsa ur sin nya bok. Möt honom 
där! 
 
Sagt om boken: 
”En fantastisk berättelse med katter i 
huvudrollen och varelser som häm-
tade ur Alice i underlandet. Vad kan 
man mer begära?”  
- Erik Granström, författare 
 
"Fantasieggande läsning för alla åld-
rar bland malliga katter, kvistkråkor 
och prylomantiker." 
- Marcus Olausson, författare 
 
Releasedatum: 20:e september - 2019 
Författare: Hans Olsson 
Redaktör: Jens Klitgaard 
Omslag och illustrationer: Lucas 
Svedberg 

tillstånd kommer ifrån minkfarmar 
som startade under 1920-talet. An-
tingen rymde de eller så släpptes de 
ut avsiktigt! Idag så händer det ibland 
att minkar släpps ut av djurrättsakti-
vister som tycker synd om minkarna 
som är i fångenskap. Minkarna som 
släpps ut är vana med att bli matade 
så vissa svälter ihjäl för dom vet inte 
hur man jagar, fast vissa lär sig och 
överlever. Problemet är att dom är ett 
hot mot fåglarna i skärgården.  
 

Minken kan också vara ett problem 
för människan ex kan dom ta sig in i 
båtar och förstöra saker. Vi har fått 
reda på att vissa har sett minkar som 
har suttit inne i båtar och ätit fisk 
nere i Sandviken, men minken är 
inte bara ett hot, människan vill åt 
minkens päls så människa är också 
ett hot!  
  Text Janelle Seitov 
   
Fakta är hämtat ifrån Wikipedia och 
ifrån tidningsartiklar. 
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Inför sommaren inbjuder Norrkö-
pings kommun varje år till en festlig 
utdelning av S:t Olofsmedaljen till 
trogna medarbetare. Den ges till per-
soner som varit anställda i kommu-
nen i 25 år och även till förtroende-
valda politiker som verkat i 20 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honoris Causa 
Norrköpings kommunstyrelse brukar 
till denna festlighet också ha valt ut 
några personer som gjort värdefulla 
insatser i lokalsamhället. De tilldelas 
medaljen Honoris Causa (från lati-
nets ’För ärans skull’). I år var det 
två personer som belönades. Den ene 
var Jerney Kovac, som fick utmärkel-

Text: Christina Folkeson 

Hedersmedalj till Margaretha 
sen för att ha utvecklat den lokala 
matkulturen och delat med sig av 
sina kunskaper. Den förklaringen 
gav Olle Vikmång, ordförande i 
kommunfullmäktige, i sitt tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den andra mottagaren av hedersme-
daljen var Margaretha Ericsson, 
Kolmårdsnytts redaktionschef och 
ansvarige utgivare. Vi som medver-
kar i tidningen kan bara hålla med 
om att detta var ett gott val! 

 

 

Krokeks  
Hembygdsförening 
 
Inbjudan till 4 träffar kring  
lokalhistoriska foton 
 
Plats: Sjövikskyrkan 
Tid:     18.30 
Entré:  20 kr 
 

 Tisd. 15 okt. Det äldsta Krokek 
 Tisd. 22 okt. Det gamla Krokek 
 Tisd. 29 okt. Sandviken 
 Tisd. 5 nov. Strömsfors 

 
Liknande teman på Träffpunkten kl. 14  
fred. 13 sept., onsd. 16 okt. och onsd. 13 nov. 
 
Krokeks lokalhistoriska arkiv finns i källarplan un-
der COOP, ingång från södra sidan 
Öppet onsdagar 10-12 
 
På vår hemsida www.hembygd.se/krokekshembygdsforening   
hittar du mera information 

Vår tidning 
I sitt tal betonade Olle Vikmång just 
Margarethas insatser för vår tidning, 
som ju firar sitt tioårsjubileum i år. 
Men lika betydelsefullt för valet var 
och är Margarethas engagemang för 
barn och unga. Det har varit 
mångsidigt. Bland annat har familjen 
varit familjehem under många år. 
Och under 25 år ansvarade Marga-
retha för Café Oasen i Sjövikskyr-
kan. Det var en mötesplats för ortens 
ungdomar på fredagkvällarna. Goda 
minnen lever kvar hos många av be-
sökarna. Det får Margaretha erfara 
när hon träffar Kolmårdsbor som har 
”hängt” på Oasen, och som idag har 
familj och egna barn och ungdomar. 
 
I sitt tacktal sa Margaretha bl.a.: 
”Det ideella arbetet är viktigt! Politi-
ken eller samhället kan inte möta 
alla behov. Vi måste se varandra, se 
människorna omkring oss och bry 
oss om varandra– annars får vi ett 
både kallt och trist samhälle.” 

 

Krokeks lokalhistoriska arkiv finns i källarplan un-
der COOP, ingång från södra sidan 

Öppet onsdagar 10-12 

Inbjudan till 4 träffar kring  
lokalhistoriska foton 
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Anita samlar till ”Hjärta till Hjärta” i Lettland 
Anita Wallstedt på Stenskärs-
gränd i Kolmården samlar förnö-
denheter sedan många år till bi-
ståndsverksamheten Hjärta till 
Hjärta.  
 
Hjärta till Hjärta grundades år 1982 
av Kolmårdsborna Karin och Sixten 
Widerstedt för Lettlands behövande 
familjer ute i de avlägsna byarna, där 
nöden är som störst. Kontakt uppe-
hålls även med de kriscentran, som 
arbetar för de utsatta på olika sätt. 
Information får Hjärta till Hjärta från 
socialförvaltningarna om var beho-
vet är störst.  
 
Varje år åker Hjärta till Hjärta 
minst 2 biståndsresor per år, vår och 
höst. Då finns också möjlighet för 12 
resenärer att följa med (resa o bo-
ende kostar ca 3500 kr) Anita har 
varit med på fem av dessa resor, då 
givare och andra intresserade får 
möjlighet att se det arbete Hjärtat 
tillsammans med dess samarbetspart-
ner i Lettland bedriver.  
 
Behovet är stort av allt slags husge-
råd (grytor, porslin, glas, bestick), 
hygienartiklar som tvål, tvättmedel 
och tandborstar (för hur ska man ha 
råd att gå till tandläkaren, när man 
inte ens har råd att köpa en tand-
borste? =Moment 22). Även tapet-
rullar är önskvärt. Kläder i alla stor-
lekar, även babykläder är välkomna. 
Insatserna för Hjärta till Hjärta byg-
ger hela tiden på det behov som sam-
arbetspartners (ofta socialtjänsten) 
påvisar. 

Den 15 september reser Hjärta till 
Hjärta, med färdledare Vivi-Ann 
Ahlström, anställd på Hjärtat i Lin-
köping, till Riga, där man hyr en 
buss med chaufför och lastar för 
första dagens stopp, som är Baby-
hemmet i Tukums. Där får ensamma 
unga mammor bo i ett halvår och 
lära sig att sköta spädbarn och ett 
hushåll. Därefter kan de vid behov få 
ytterligare stöd. Bill och Dana 
Schultz driver detta hem. 
 
Hjärta till Hjärta bidrar även, ge-
nom givarna, med pengar omvand-
lade till matkuponger, som delas ut 
till behövande, vanligtvis genom 
socialtjänsten.  
 
Anita Wallstedt är en eldsjäl, som 
brinner för Hjärta till Hjärtas projekt 
och kan berätta många minnen från 
sina resor med dem till Lettlands 
många fattiga byar, ända så långt ut 
som till ryska gränsen. Hon berättar 
att när ryssarna drog sig tillbaka från 

 

Projekten innehåller:  
 Stöd till fattiga familjer, personligt och all-

mänt  
 Sommarläger för handikappade barn och 

ungdomar 
 Stöd till föräldragrupper till handikappade 

barn 
 Skolor och daghem 
 Kriscenter för utsatta barn 
 Mödrahem/baby-house för unga mammor 
 Dagcentral och gruppboende för utveck-

lingsstörda 
 Ålderdomshem 
 Blå korset, arbete bland uteliggare. Bl.a. 

ett kriscentrum för dessa, ofta alkoholise-
rade män, där de får bo och arbeta med 
skötsel av hushåll och djur och inte minst 
sig själva, en tid för ”avgiftning” och sedan 
komma tillbaka vid behov, om de är nyktra. 

 
Pengagåvor tar Hjärta till Hjärta tacksamt 
emot på ett 90-konto: BG - 900-7857  
och Swish 900 78 57 
Skriv Lettland på betalningen.  

Lettland, 
plundrade de 
kolchoserna 
på allt, föns-
ter, dörrar, 
element mm, 
så det var bara  
ett skal kvar av de stora huslängorna. 
De är fortfarande nödtorftigt lappade 
och lagade med de små medel de 
kvarboende letterna kunnat dra ihop. 
Nöden är stor och tacksamheten från 
mottagarna värmer verkligen hjärtat, 
säger Anita. 
 
Text o bild Monica Johansson 
Bilder från Lettland: Anita Wallstedt 

 

Anita med sitt garage fullpackat inför nästa hjälpsändning... 

    Nöden är stor i många familjer…   Besök hos en familj... 
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Vi vaccinerar även hästar 

 

Välkommen till 
Krokeks Veterinärpraktik 

  

Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården 
      

Öppettider måndag, onsdag och fredag veterinär 8-17 
Bokning på telefon 011-39 74 74 el. mail 
månd, onsd, fred 8-17, tisd, torsd 13-17.  
krokeksveterinarpraktik@outlook.com 

www.krokeksveterinar.se      
 

  Leg. veterinär Cesar Guevara, Leg. veterinär Louise Guevara  

Välkomna! 

 

 

 

  Öppettider 
Månd-Fred  10.00-18.00 
Lunchstängt  13.00-13.30 
Lördag  10.00-14.00 

 

 Söndagar  Stängt 

 
  

 

 

VÄLKOMMEN
TILL DIN MATBUTIK, 
COOP KROKEK!
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Bäcktorp har fått ny ägare 

 Ägare av företaget heter Tina 
Krulle Ringfoss (därav TKR i fö-
retagsnamnet). Tina har drivit Norr-
köpings Hundcenter i 20 år och har 
dessförinnan varit hundinstruktör 
sedan slutet av 80-talet och arbetat 
med hundutbildningar på heltid se-
dan 1999. Hon har således en gedi-
gen erfarenhet och sedan hon sålt 
Norrköpings Hundcenter har hon de 
senaste åren utvecklat sin verksam-
het i nya företaget. Tina är tämligen 
ensam om att utbilda OCH arbeta 
heltid med specialsökshundar. Hon 
är utbildad inom SBK och har bl a 
tränat ihop med tysk och holländsk 
polis och svensk militärpolis. 

Under en lång tid har Tina utbildat 
och arbetat operativt med narkotika-
sökhundar, arena-sökhundar och 
vägglöss-sökhundar.  För arbetet 
med narkotikasök  har Tina de 
special-utbildade hundarna Mini 
(holländsk herdehund) och Lattjo 
(springer spaniel) och för vägglöss-
sök likaledes specialutbildade hun-
darna Floyd (border collie) och Busy  
(cocker spaniel).   
 
Utbildningen 2019/2020 som Tina 
håller i, är inriktad på enbart vägg-
löss-sök. Det är en yrkesutbildning 
som är certifierad av Bed Bag Foun-
dation och uppfyller deras krav och 
fokus ligger på operativt arbete. Det 
innebär att utbildningscentret är först 
i Sverige att bli certifierat och det är 
endast två till i Europa, som blivit 

certifierade av den oberoende euro-
peiska organisationen. 
 
Dotterbolaget Vilson detect & in-
spect startades nästan samtidigt 
(Vilson = sammanslaget namn av de 
då arbetande hundarna Vilja och 
Isone). Dotterbolaget är beläget i 
Stavsjö, i den fd skolan, numera kal-
lad Stavsjögården. Vilson detect & 
inspect erbjuder alla operativa sök-
tjänster. 
 
Uppdragen för företagens operativa 
sökarbete riktar sig främst  till  be-
handlingshem, skolor, hotell, vand-
rarhem, B&B, företag och fastig-
hetsägare men även privatpersoner 
anlitar tjänsterna. 
 
Flytten till Bäcktorp är en önske-
dröm för Tina, som nu också ska 
bosätta sig där med sin familj. 
Närmast i tiden för inflyttning i ett 
hus på fastigheten är äldsta dottern 
med familj, som nyligen fått sitt 
första barn. Härligt, tycker mormor 
Tina, som redan fått nya hundburar i 
gamla ladugården och en ny trä-
nings- och utbildningslokal i fd ga-
raget. När så renoveringen är klar i 
bostadshuset är glädjen fullständig, 
då Tina Krulle Ringfoss och maken 
Nicklas Ringfoss flyttar in.  
 
Kolmårdsnytt önskar alla på Bäck-
torp lycka till! 

Nu är renoveringar i full gång på Bäcktorp! Ett företag i Kolmården, TKR Detection Dog Center, som funnits 
sedan 2013, flyttar in med sin verksamhet med bl a sökutbildningar för hund och förare.  

Tina och Mini, narkotika-sökhund 

Text och bild: Monica Johansson Busy, vägglöss-sökhund 
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www.kolmardenssnickeri.se 
     
  

 KÖK: tillverkade i Kolmården med  
skräddar- sydda lösningar. 
  

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

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

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

 OMLACKERING: av möbler och  
köksluckor. 
 

 BÅTSNICKERIER 
       

    Välkommen att kontakta oss  
            i stort som smått. 
 

     - vi hittar alltid en lösning.  
 

  
 
 
 
 

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

 

 

 ”Du vet väl att du 
kan göra det  

enkelt för dig och 
beställa matkassar 

hos oss!” 
 

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 
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Kolmårdens lotsfamilj 
Kolmårdsnytt har denna gång 
gjort nedslag hos Stig och Stefan 
Nilsson, båda boende i Krokek se-
dan länge. Det är två generationer 
lotsar som utövat lotsning i fram-
förallt Bråviken och i den öst-
götska skärgården.  
 
Stefan har varit lots hos Sjöfartsver-
ket i 25 år och helt nyligen gått i 
pension. Hans far Stig, nu 91 år, var 
lots i 39 år och har varit pensionär 
sedan 1991.   
 
Historia  
Lotsning på den svenska kusten och i 
skärgårdarna kan spåras tillbaka till 
1500-talet. Det var en naturlig 
sysselsättning för lokala fiskare och 
skärgårdsbor att visa väg för sjöfar-
ten i den närmaste omgivningen. 
 
Verksamheten började regleras i mit-
ten av 1500-talet, då flottan hade 
behov att kunna framföras i skärgår-
darna på ett säkert sätt. 
 
När verksamheten efterhand krävde 
en mer organiserad ordning, infördes 
allmän lotsplikt år 1667. Lotsarna 
själva hade då som uppgift att hålla 
sig med båtar för sin tjänst. Lotsning-
en var med andra ord privatiserad, 
där man fick ersättning för handels-
sjöfarten, medan kronans fartyg 
skulle ledsagas utan ersättning. 
 
1696 upprättades lotskontoret i 
Stockholm. Huvudman för lotsväsen-
det idag är Sjöfartsverket med 210 
lotsar  (varav 6 är kvinnor) samt ett 
antal båtmän och lotsbåtar. 
 
Lotsen anländer i en lotsbåt som körs 
av en båtman. Lotsbåten är orange 
och har beteckningen på sidan LOTS 
eller PILOT. Lotsen kliver ombord 
för att tillfälligt vägleda fartyget. I 
Sverige har alla större fartyg lots-
plikt. 
 
Stig Nilsson 
Stig anställdes som lotsaspirant 1952 
inom Kungliga Lotsstyrelsen, för att 
lära sig yrket. Blev placerad med 
tjänstebostad på Arkö, utanför Bråvi-
ken. Det innebar bl a att bevaka sjö-
farten från lotsutkiken på Arkö samt 
i alla väder vara beredd att med lots-
båt gå ut och borda fartyg. 1967 la-
des stationen ned och Stig förflytta-
des till Norrköping med ansvar för 

lotsningen i Bråviken. Han kom där-
med närmare Krokek där han fortfa-
rande bor. 
 
På frågan om särskilda minnen som 
etsat sig fast hos Stig berättar han 
följande: 
- Jag fick i uppdrag 1979 att lotsa in 
det danska kungliga fartyget Dan-
nebrogen från Hävringe och sydvart 
i skärgården. Ombord fanns den 
danska drottningen och prinsen samt 
deras två pojkar i 10-års åldern. Poj-
karna var mycket intresserade av 
navigationsutrustningen på bryggan 
(dvs i styrhytten). När jag tog en 
paus från navigationen passade poj-
karna på att gå fram till radarn och 
vrida på alla rattar de kunde hitta. 
När jag kom tillbaka såg jag till min 
förfäran naturligtvis inget på ra-
darskärmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Nilsson 
Stefan anställdes 1994 som lotselev i 
Sjöfartsverket. Stationeringsort Oxe-
lösund, men bodde redan då i Kro-
kek. 
 
Om särskilda minnen berättar Stefan: 
- Jag blev uppringd mitt i natten av  
lotsplaneringen efter en incident. Ett 
södergående fartyg i hårt väder med 
lots ombord hade närmat sig Lands-
ort, där lotsen enligt rutiner hade 
lämnat fartyget.  Efter att den ordina-
rie lotsen lämnat fartyget tappade 
befälhavaren orienteringen och gick 
på grund. Dock inte värre än att far-
tyget halkade av grundet. Befälhava-
ren rapporterade till att börja med 
inte grundstötningen. Efter ett tag tog 
fartyget in vatten och fick kraftig 
slagsida. Jag fick då uppdraget att 
med hjälp av bogserbåt få in fartyget 
till hamn i Oxelösund. Mitt i natten - 
i kolmörker och hårt väder! Men det 
lyckades! Efter en sådan bedrift kan 
yrkeskåren känna stolthet! 
 
Övrigt 
Vid en fråga om vad som varit bäst 
med yrket svarar båda med gemen-
sam stämma: 
    

- Inte en dag har varit lik den andra. 
Skiftande väderförhållanden, olika 
typ av fartyg, träffat olika besättning-
ar med många olika nationaliteter – 
kort sagt ett jobb som inneburit 
mycket stor tillfredställelse.  
       

Ingen av lotsarna Nilsson har kunnat 
haft ett bättre jobb enligt egen utsago. 
 
      Text och bild på lotsarna:  
      Christer Johansson  
      Bild på fartygsskrovet: Privat 

Stig och Stefan  

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

Patric Stubbe  
dipl.massör 

Massage  
Laserbehandlingar  
Företags massage  
Idrottsskador 
Rygg & Nack besvär 

 

 

 

 

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

presentartiklar. 
 

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

 

 

 
 
 
 

 
 
Vi utbildar hundar och förare inom specialsök,  
främst vägglöss och narkotika och är ledande i Sverige.  
    

Våra professionella instruktörer har många års erfarenhet  
av operativa sök.  
    

Ni är välkomna att träna enskilt eller i grupp.  
 
Tina Krulle Ringfoss Krokek Bäcktorp 1 61892 Kolmården 070-313 29 88 

        

 

 

 

 

 
 

073-417 27 26 
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Kommunens förslag till framtidsplan för  
Krokek och Strömsfors klar! 

På ett möte i Sjöstugan den 15 aug 
presenterade kommunen fördjupning 
av översiktsplan för Krokek och 
Strömsfors för en samrådsgrupp be-
stående av representanter för närings-
liv, skola, föreningar och politiker.  
 
Anders Svedberg, vad är en över-
siktsplan? 
ÖP är ett handlingsprogram som ut-
trycker kommunens vilja när det gäl-
ler användning av mark, vatten och 
bebyggelseutveckling för att nå det 

övergripande  målet att skapa en god 
och hållbar livsmiljö. Planprocessen är 
en lagstadgad process som innebär att 
du som boende har möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget under 
processen. 
 
Planprocessen, var är vi nu? 
Under 2019 har vi haft olika sam-
rådsmöten. Den 16 sept kommer en 
kortversion av översiktsplanen att 
skickas ut till alla hushåll i Kolmården 
och vi planerar också ett allmänt in-
formationsmöte i Krokek under hös-
ten. Den 15 mars 2020 kommer över-
siktsplanen att ställas ut för allmänt 
beskådande och planen är att ÖP kom-
mer att antagas av Kommunfullmäk-
tige den 15 sept 2020. 
 
Hyresbostäder har uttryckt en önskan 
att få bygga hyreshus uppe i Utters-
berg, där det tidigare fanns en ladu-
gård. Går det att bygga på 12C? 

Indelningen i A, B och C-områden 
beror på behovet av utredningar för 
att pröva om bostäder är möjliga. A- 
områden är bäst, B-områden kräver 
utredning och C-områden kan byggas 
på sikt. Ingenting är omöjligt, men 
min uppfattning är att ÖP måste vara 
antagen innan detaljplaner på bygg-
nation kan ske. 
 
Det var en positiv och trevlig atmos-
fär vid presentationen och det är helt 
klart att kommunen vill satsa på Kro-
kek. Planen är att ÖP skall antagas i 
sept 2020 och att det därefter kommer 
att kunna byggas hyreshus. En för-
hoppning är förstås att tidsplanen 
kommer att hållas och att byggnation-
en av hyreshus kommer igång snar-
ast, eftersom det finns ett stort behov 
av lägenheter i Krokek. 
 
   Text: Olle Rosén 

Johanna Bergqvist, Anders Svedberg, 
Johan Mases, Strategisk planering, 
Norrköpings kommun 

Möjlig bostadsbebyggelse 
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Bil - service mm 
 
KROKEKS BILVERKSTAD  
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården 
Tel  011-39 21 50   krokeksbil@gmail.com 
Fullständig bilverkstad, däckservice 
Service nya bilar enligt servicedator 
   
KROKEKS KIOSKEN (Bilistenmacken) 
Sjöviksvägen 93, Tel: 011-39 14 64 
krokekskiosken@outlook.com  
Full verkstad, tvätthall, däckhotell, släpvagns- 
uthyrning, div. biltillbehör, present o leksaksbutik, 
kiosk, korv, glass o mjukglass 
   
Bygg Snickeri Måleri Industri Entrepenad 
 
ANPROS AB 
Polisvägen 7, 618 30 Kolmården 
Tel: 011-39 19 75  www.anpros.se 
Försäljn., skärpning, specialtillv.  
av skärande verktyg; borr, fräsar  
försänkare mm för industrin 
     

ARÉNS Kakel och Klinker AB 
Nannavägen 14, 618 30 Kolmården 
073-417 27 26 
Allt inom kakel och klinker. 
   

 BRÅVIKENS MÅLERI KB 
Sören Sörberg, Getå 17, 616 90 Åby 
073-832 06 79 www.bravikensmaleri.se 
Målning inne och ute, tapetsering, 
renovering, underhåll, nyproduktion 
rådgivning. Använd rotavdrag  
    
BYGGTEKNIK I KOLMÅRDEN 
Ankarvägen 5, 011-39 10 81 btik@telia.com 
Allt inom renovering, om- och tillbyggnad 
Bostadsanpassning (handikappanpassn.) 
Vi utför entreprenadarbeten och 
Entreprenadtransporter 
 

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

HENNING JANSSON EMBALLAGE 
Marmorbruket, 618 92 Kolmården 
Tel 011-36 86 86, fax 011-39 16 66 
www.janssonemballage.se 
Emballagetillverkning – specialitet: 
Förpackningar i wellpapp och kartong  
 
JN BYGGTEKNIK AB 
Alfågelvägen 7, 618 35 Kolmården 
Tel: 070-335 52 26  info@jnbyggteknikab.se    
Allt inom bygg  
    
KOLMÅRDENS BYGGTJÄNST 
Munkvägen 8, 618 30 Kolmården 
Tel 011-39 73 87    www.bolist.se 
Allt för bygget och hemmet 
 

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

KOLMÅRDENS MUR & PUTS  
Anders von Sydow, 070-277 33 73 
Valhallavägen 10, 618 30 Kolmården 
anders@kolmardensmurputs.se 
www.kolmardensmurputs.se  
 
MAJSTORP ENTREPRENAD 
Stig Alexandersson Majstorp 
Sandviksvägen 62, 618 34 Kolmården 
Tel: 011-39 72 08, 070-298 14 76 
Traktor, transporter 
 

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

PRODUKTIONSBOLAGET K AB 
Karl-Johan Pettersson, 070-652 31 28 
kj@khe.se  www.khe.se 
Snickeri, inredning och bygg 
 

RYGMA Bygg & Konsult AB 
Nävekvarnsvägen 3, 618 93 Kolmården 
Tel: 079-340 05 43 www.rygma.se 
E-post: office@rygma.se.  
Byggkonsult och entreprenad    
 

SOLHAGEN Entreprenad&Hantverk AB 
Krokek Solhagen 618 92 Kolmården 
070-373 63 61, sol.hagen@telia.com 
Gräv- och markarbeten, husgrunder, avlopp,  
dräneringar. Vägunderhåll och snöröjning.  
Jord- och grusleveranser. 
     

Djur och djurvård 
      

TROPICARIUM AB 
Tel 011-39 525 9, fax 011-39 52 69 
Hajar, apor, tropisk regnskog, ormar,  
insekter, fiskar mm 
För aktuella öppettider se vår hemsida 
www.tropicarium.se    
 
KOLMÅRDENS DJURTILLBEHÖR 
Sjöviksvägen (Under COOP Krokek) 
618 30 Kolmården, Tel: 0707-52 86 57 
Foder och tillbehör för hund, katt och  
smådjur, samt tillverkning av halsband,  
koppel mm.  www.mixangels.com  
 
KOLMÅRDENS HUNDTRIM 
Emelie Aneskär, Tel. 0702-54 55 12 
Liljevägen 7, Kolmården 
Professionell hundfrisör med allt  
inom pälsvård och frisering 
horsepro81@yahoo.se 
 

El, Data, mm 
 

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

EL OCH FASTIGHETSTEKNIK I KOLM. AB 
Sjöviksvägen 22, Tel: 070-381 70 87 
elochfastighetsteknik@telia.com 
www.elochfastighetsteknik.se 
El, Tele, Data 
 

KOLMÅRDENS DATASTUGA 
Björn Malmström 011-39 123 2, 076-839 12 32 
kolmardens.datastuga@telia.com 
www.seniordata.se  
IT-support - tjänster och produkter 
Kurser för 55+ och mindre företag  
     

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

Friskvård, Hälsa, Skönhet, Hår 
 
APOTEKSGRUPPEN 
Sjöviksvägen 80, tel  011-39 29 20 
kolmarden@apoteksgruppen.se, www.apoteksgruppen.se 
Läkemedel - Naturmedel - Kosttillskott  
 

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

KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK 
Krickavägen 14, 618 35 Kolmården 
ambuso@telia.com  Tel. 070-552 33 63  
Certifierad klinik samt läkarutförd 
”Fillers och Botoxbehandling”, ”Trådlyft med V-softlift” 
    

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

MEDIWINA 
Borgmästarvägen 1, 618 35 Kolmården 
076-631 62 75 staffan.freskgard@telia.com  
Hårmineralanalys - kartläggning  
av näringsbalansen i din kropp.  
Visar ditt näringsbehov för bättre hälsa. 
 
NAPRAPAT ANNIKA BLOMQUIST 
Centrumhuset Tel 070-421 87 25 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Medlem i Svenska Naprapatförbundet 
Behandlar muskel- och ledbesvär,  
massage för allmänt välbefinnande 
 

STUBBES PRAKTIK 
Rågv. 6, Kolmården, tel 070-550 59 92, 
0703-95 45 64, 011-39 22 00 
Massagemottagning:. Patric Stubbe, 
Dipl. massör med 20 års erfarenhet  
 
TOTTAS HÅRMODE 
Sandviksvägen 12, 61834 Kolmården 
tottasodrap@gmail.com  011-39 26 58 
Frisörer, hårvårdsprodukter, smycken, och nagellack 
 
TRETTIO - 2 
Magnus Johnsson 0703-128799 
Eva Söderström 073-626 41 58 
info@trettio-2.se     www.trettio-2.se 
Hjärtlungräddning, D-HLR, första hjälpen, brandskydd. 
   

Glasmästeri, Bruksglas 
 

ANDERS APPELQVIST GLASMÄSTERI     
Sadelmakartorp, Timmergata, 618 93 Kolmården 
Tel 011-39 50 75, 070-874 82 50 
a.appelqvistglas@bredband.net 
Bilrutor och uterum   
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KOLMÅRDEN DESIGN  
Bruksglas - Ateljé o Butik 
Klövervägen 4, Tel 0708-39 11 90 
olle@kolmardendesign.se 
www.kolmardendesign.se 
Ring om öppettider.      
 
Hotell, restauranger, caféer  
 

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

DELFINENS RESTAURANG & PIZZERIA 
Sjöviksvägen 51, 011-39 73 93 el. -39 11 15 
www.restaurangdelfinen.se  
Lunch - även Husmanskost inkl. bröd,  
dryck och kaffe. Fullständiga rättigheter. 
Musik/Karaoke på lördagar 
       
KOLMÅRDSGÅRDEN KURSGÅRD och B&B 
Ingela och Bosse i Kvarsebo 
070-455 54 47, 070-981 60 10 
info@kolmardsgarden.se   
www.kolmardsgarden.se    
Övernattning, konferens, fester.  
 

KILADALENS UTVECKLING AB (svb) 
Tintomaras väg 12, 618 95 Stavsjö 
Thomas Rodestrand Tel 070-591 55 70 
thomas.rodestrand@telia.com,  
Stavsjögården- kontorshotell nära E4an. Internet, 
pentry, nära till restaurang och övernattning.  
 
OSCARSHÄLL  
Oscarshällsbacken, 618 33 Kolmården 
Tel 011-39 26 50 www.oscarshall.se 
Lunch- och kaffeservering, försäljning  
av smörgåstårtor, smörgåsar, catering. 
 

SANDVIKSGÅRDEN FESTLOKAL & B&B 
Rodervägen 1, 618 34 Kolmården 
Tel 070-739 00 31, www.sandviksgarden.com 
Vacker lokal för dop, kalas, bröllop & möte. 
Prisvärt B&B nära djurparken. 
Butik m. 50-talsmode & dansskor. 
 
SJÖSTUGANS RESTAURANG & KONFERENS 
Hamnbacken 8, 618 34 Kolmården 
011-39 11 52,  www.sjostugankolmarden.se 
Á la carte, pizza,  barnmeny,  
konferens & catering, gruppbeställningar  
  
SOCKERBAGARNAS DELIKATESSER 
i Krokeks Centrum, Sjöviksvägen 80 
Tel: 011-39 10 04 
En självklar träffpunkt mitt i centrum! 
Goda bakverk, kvalitetskaffe och smörgåsar 
serveras i en mycket inspirerande miljö. 
 

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

STAVSJÖ KROG & KAFÉ 
Stavsjö Trafikplats 2, 618 95 Stavsjö 
011-39 30 44 www.stavsjokrog.se 
Restaurang, kafé och presentbutik.  
Hemlagat & hembakat!  Hemtrevlig 
miljö. Barnvänligt samt lekplats! 

VILLA FRIDHEM 
Getå, 616 90 Åby, Tel. 011-622 00 
www.villafridhem.se, info@villafridhem.se 
Hotell, konferens, Relaxavdelning,  
bröllop, fest, dop, á la carte,  
sommarlounge, fullständiga rättigheter 
   

QVARSEBO KAFFE 
Kvarsebovägen 159, 618 93 Kolmården 
Telefon: 070-342 56 68 www.qvarsebokaffe 
Cafe & Kafferosteri vid Bråviken. Smörgåsar,  
sallader och godbitar. Allt hembakat.  
Köp hem en påse rostade kaffebönor.  
     
Inredning, Sömnad 
   
EMERENTIA 
Lilla Station Stavsjö, Anne Pettersson  
annepettersson35@gmail.com 
www.emerentia.n.nu Tel: 070-282 93 17 
Nysömnad, lagningar, ändringar.  
Möblering, Färg- och Formsättning   
    

HEMMA I STAVSJÖ Butik & webbutik 
Stavsjö trafikplats 2, 618 95 Stavsjö 
Tel: 011-39 30 50 www.hemmaistavsjo.se 
Present -& inredningsbutik  
Öppet alla dagar 7-21.  
Lantlig inredning, mycket ekologiskt.  
 

Livsmedel  
 
COOP - KROKEK 
Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården 
Tel 010-741 47 00 
Ombud för: Systembolaget, ATG  
& Svenska Spel, Östgötatrafiken   
 
ICA NÄRA DELFINEN 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Tel 011-39 11 00 
Nytt - ICA matkasse! Bra mat hela veckan!  
Ombud för Post, Schenker, DHL. Uttag  
 
ÖSTGÖTA SENAP 
Polisvägen 5B, 618 30 Kolmården 
Herbert Forster, Tel. 076-810 63 00 
info@ostgotasenap.se, www.ostgotasenap.se 
I Fabriksshopen: Gourmetsenap och såser,  
tryffeldelikatesser och lokala specialiteter 
 
VVS - Miljö, Miljövård, Trädgård 
 
ASPLUNDEN MASKIN/TRÄDGÅRD 
Nyköpingsvägen 590, 618 30 Kolmården 
070-575 34 76, 070-269 20 19 
helena@asplunden.nu, www.asplunden.nu 
Gårdsbutik - Allt för din trädgård 
Hyr maskiner - både privat och företag 
    
GODKÄNDA AVLOPP I SVERIGE AB 
Peter Jonsson, Anna Stridh 011-126800 
Kakelugnsväg 5 D, 618 33 Kolmården, 
www.godkandaavlopp.se 
Projektering, försäljning, installation 
Öppettider: Fredag 10.00-16.00 
    
JAGR Diplomerad avloppsanläggare 
Jan Andersson Tel: 070-513 69 73 
Kvarsebo Blomsätter 1, 61893 Kolmården 
janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 
Projektering, installation, försäkringsskydd.  
Tomtplanering, Poler, Vägdiken, Småvägar  

KOLMÅRDENS TRÄDTJÄNST 
Kristin Jonsson 072-993 07 02 
kristin@kolmardenstradtjanst.se 
www.kolmardenstradtjanst.se 
Trädfällning, trädbeskärning,  
trädgårdsvård, gräsklippning 
 
KOVE MILJÖKONSULT 
Kjell-Ove Söderström Tel. 070-966 86 56 
Blomstervägen 13, 618 31 Kolmården 
kjell-ove@kovemiljokonsult.se 
www.kovemiljokonsult.se  
Konsulttjänst- arbetsmiljö och miljöområdet 
   
SVENNE´S VVS 
info@svennesvvs.com    076-257 01 56 
    
ÅKLOHULTAREN JORD OCH SKOG    
Hjalmar Wärn, 070-281 68 08,  
warnhjalmar00@gmail.com 
Tjänster inom gröna näringen, trädgårdsskötsel  
och skog, försäljning av ved och grovfoder 
        
ÖSTGÖTA VÅT & MARKVÅRD 
ÖVM, 070-539 16 30 
Utför Stubbfräsning, Vassklippning  
och Stenspräckning    
                                          
Övrigt 
   
AV OLIKA SLAG 
Sjöviksvägen 75, 618 30 Kolmården 
070-361 71 91 
info@avolikaslag.se   www.avolikaslag.se 
Butik med försäljning på kommission. 
Uthyr. av fastigheter, lägenheter & lokaler 
   
BERGHORNS ALLSERVICE 
Mattias Berghorn, Stavsjö 
070-508 21 15, berghorns@hotmail.com 
        
BRÅVIKSBUSS 
Tel: 011-39 60 15, 070-218 28 88 
braviksbuss@telie2.se  www.braviksbuss.se 
Klimatsmart busstransport! Vi gör din resa  
enligt dina önskemål till humant pris.  
Alltid gratis offert. Wifi, toa, 220 volt osv. 
   

ERA BRÅVIKENS MÄKLARBYRÅ  
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
618 30 Kolmården, Tel 011-39 25 30 
www.bramak.se, kolmarden@erasweden.com 
Förmedling av villor, radhus,  
fritidshus och bostadsrätter   
   
KVARSEBO SKOLA & FÖRSKOLA 
Rektor Ann Östberg Werner 
Tel: 076-812 60 70,  Förskola, skola F-6 
rektor.kvarsebo@gmail.com 
www.kvarseboskola.se 
 
NATUR & KAJAK I KOLMÅRDEN 
Eva Söderström 072-626 41 58 
Magnus Johnsson 070-312 87 99 
Kajakuthyrning, guidade turer  
och naturupplevelser 
 
SJÖVIKEN i KROKEK AB 
Tidsbokning tel. 070-699 15 30 
sjovikenoptik@telia.com 
Leg optiker, TCM, klassisk kinesisk  
medicin.   ALLA ÖGONPROBLEM 
Reparationer, justeringar, körkorttest.  
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 OK Kolmården 
Lillsjövägen 43, 616 34 Åby 
Klubbstugor: Strömsfors och Lillsjön 
Ordf. Magnus Hedegård, 011-39 22 89 
info@okkolmarden.com  www.okkolmarden.com  
 

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

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

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

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

Krokeks Gymnastikförening 
krokeksgymnastikforening@outlook.com 
Facebook: Krokeks Gymnastikförening 
 

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

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

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

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

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

 

Friluftsfrämjandet Kolmården 
Ordförande: Mikael Arnesson, 
070-605 99 55 
kolmarden@friluftsframjandet.se 
www.friluftsframjandet.se/kolmarden 
 

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

       
Moderaterna Åby-Kolmården 
Ordf Marie Morell, 070-316 98 00 
V ordf Per Jameson, 070-839 21 80 
aby-kolmarden@moderaterna.se 

  

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

Vikbolandets Biodlareförening 
Lars-Göran Arvidsson,  Ö Stenby  
Körsbärsbacken   610 32 Vikbolandet 
011-34 40 28, 073-323 62 70 
kontakt@vikbolandets-biodlare.se  
http://www.vikbolandets-biodlare.se/ 
   
Personalkooperativet  Kolmårdstrollen 
Sjöviksvägen 46C, 618 30 Kolmården  
011-39 12 www.kolmardstrollen.se 
forskolechefkolmardstrollen@gmail.com 
 

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

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

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

PRO Krokek 
Ordf. Jan Björklund, 076-844 33 80  
Valhallavägen 1B, 61830 Kolmården     
www.PRO.se/krokek 

 

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

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

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

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

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

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

Ådalahagens Vägsamfällighet 
Ordförande Kjell Andersson,   
Kassör Kjell Asperud, Vägfogde Ingvar Jonsson 
 

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

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

Stavsjö Samfällighetsförening 
Ordf. Calle Holmlund 073-839 33 38 
calleholmlund@gmail.com 
 
Kila Hembygdsförening                                                                                                                                   
Ordf Börje Eriksson,  070 872 12 70 
Ändtorpsvägen 3, 611 90 Ålberga                                                                                    
erikssonalberga@gmail.com  www.hembygd.se/kila/ 
 

Gambia Öst - en grupp inom  
Gambiagrupperna 
c/o Anders Beckman, Oxåker G:a Holmtorp 
011-39 29 75, 070-335 19 56 
andersbeckman@hotmail.com 
www.gambiagrupperna.org  
  
Kolmårdens Tennisklubb 
Syrenvägen 33,  Ordf. Olle Classon 
info@kolmardenstk.se    www.kolmardenstk.se 
 

Qvarsebo Båtklubb 
Nils Norinder, 070-378 64 91, Kvarsebo Fågelbråten 
”Lollo” Gustafsson, 072-180 11 99 
gujenlollo@hotmail.com 
 

Kvarsebo Kultur 
Ordförande Morgan Johansson 
Kvarsebovägen 132, 61893 Kolmården 
011-39 60 41, 076-77 87 318 
gunnelmorgan@telia.com 
 

Verdandi 
Kvarsebo Sjöberga, 61893 Kolmården 
Kontakt: 070-812 24 08 
verdandi.sjoberga@telia.com 
vardandi.verdandisjoberga.n.nu 
 

KVARSEBO FRISKOLA 
Kvarsebo Friskola, ideell Förening 
Kvarsebovägen 108, 618 93 Kolmården 
ordforande.kvarsebo@gmail.com 
www.kvarseboskola.se 
 

Kvarsebo Hembygdsförening 
Ordförande Jan Moberg, 070-684 80 95 
Österhagen Kvarsebo 618 93 Kolmården 
jan.moberg.nykoping@telia.com    www.kvarsebo.nu  
 

PRO Kvarsebo 
Ordförande Janne Connman, 076-13 46 156    
Djupvik, Sjökvisten 618 93 Kolmården  
www.PRO.se/kvarsebo 
 

Kvarsebo Idrottsklubb 
Kvarsebo IK, Kvarsebovägen 133 
618 93 Kolmården 
Ordf. Johan Connman, 076-766 66 79 
j.connman11@gmail.com    www.kvarseboik.se 
 

Kvarsebo Kyrkliga Syförening 
Kontakt: Lena Johansson,  0761-624164 
lena.backen@hotmail.se  
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Basket varje onsdag kl 21 i Uttersbergshallen 
Barry Broman 070-839 29 37 eller  
Anders Wiklund  070-294 81 20 
Vi markerar närvaro med hjälp av internettjänsten DOODLE. 
Är vi är 6 eller fler så kör vi, mer än 8 så blir det avbytare. 
    
Sandviksgården  
Dans-Mix 60+ onsdag förmiddagar 
Nybörjare välkomna, start 13/2 
 
Tango-afton torsdag och lördagkvällar 
Maila för datum! sandviksgarden@gmail.com 
   
Friluftsfrämjandet  
Gymnastik i Uttersbergshallen måndagar 19 
Kontakt: Marita Fager tel. 070-714 34 68, 070-752 59 08 
      
Krokeks Gymnastikförening - Uttersbergshallen  
Pilates (med boll) måndagar 18 - 19    
Cirkelfys (Medelgympa m stationsträning) måndagar  20 - 21  
Box onsdagar 19 - 20   
Core (Funktionell träning för bålstabilitet, styrka och rörlighet)  
torsdagar  20 - 21 Startar vecka 36 
Mer information tel. 070-729 85 09 eller Facebook. 
     
Livetikrokarna 
Löpargrupper, PT-löpning, gruppträning (vardagsstark) 
och Mammaute.  Ansv. Helen Lindberg och Elin Johansson 
För mer info  ang gruppstarter: livetikrokarna@outlook.com 
alt Facebooksiada: Livetikrokarna 
    
Orienteringsklubben Kolmården 
Träning för orienteringslöpning. Info på 
www.okkolmarden.com  
      
Strömsforsstugan 
Motionsspår för löpning och skidåkning 2½  km och 5 km 
Skidspår även 7½ km och 10 km 
Elljusspår 2½ km med tryckknapp för ljus, kvällar t.o.m. 22 

Lilla Älgsjön 
Terrängspår för löpning 3 km, 7 km och 12 km 
     
Rehab Öst - Vårdcentralen  
Möjlighet att träna varje vardag. Tillgång till 3 sjukgymnaster! 
   
"Rosa Rundan" 3 km kuperat löpspår  
Start/stopp vid Villa Fridhem's parkering 
Alexander Fogel   
   

 
 

  

 

Råsslaskolan 
Motionssim på badet. Öppettider och bokning se 
www.rasslafritidsgard.se 
   
Styrketräning på gymmet Råsslaskolan 
Öppettider och bokning se www.rasslafritidsgard.se 
  
Kolmårdens Tennisklubb 
Tennisklubben har två fantastiska grusbanor  
vid Syrenvägen 33.  
Information och bokning via 
www.kolmardenstk.se 
 
Zumba Toning -  Dans till medryckande musik  
samtidigt som vi ökar muskelträningen och tonar  
kroppen med hjälp av Toningsticks (Zumbahantlar).  
Prova på första gången gratis! 
Zumba Toning i Krokek (Scoutgården)  
Tjejernas Athena, söndagar kl 18.00, Tel: 011-18 22 60  
 
 

   

Krutvägen 
Styrketräning, när man vill. 
Ansvarig Marlena Törnström tel. 076-426 95 96  
 
Stavsjö Föreningshus     
Hatha Yoga, måndagar 19-20. 
Ansvarig Pia Bork tel. 070-353 88 63 
   
Zumba, söndagar 18-19 
Ansvarig Pia Bork 070-353 88 63 
   
 
 
Löpargrupp i Kolmårdsrundans spår 
Christer Tollén 070-391 73 09 och  
Johan Connman tel: 076-766 66 79 
    
Löpträning söndagar ojämn vecka 10.30  
på Klintvallen. Stefan Franzén tel: 070-982 25 03 
    
Gubbgympa måndagar kl. 09.30 på Klintvallen 
Kontakt: Jan Connman tel: 076-134 61 56  
(se KIK:s annons)  

 
 

 Uppmaning! 
Alla som är ansvariga för de olika träningsmöjligheterna 
på denna sida, har också ansvar att höra av sig till  
redaktionen@kolmardsnytt.se, om någon aktivitet ska 
ändras eller tas bort!                       ansv. utg. M Ericsson 
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  Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! 
   Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla 
   åtgärder under sommaren, hösten och även vintern kan rädda liv.  
 

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

  

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

 

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! 
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla  

åtgärder under sommaren, hösten och även vintern kan rädda liv.  

Vid utfart bör Du se till att dina 
växter inte är högre än 80 cm från 
gatan inom markerad sikttriangel. 
Sikten skall vara fri minst 25 m från 
gatan eller gångbanan. 

Om din tomt ligger intill en gång- 
och cykelväg eller gata bör du se till 
att dina växter inte är högre än 80 cm 
i en sikttriangel som sträcker sig 
minst 10 m åt vardera hållet. 

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde. 
Om du har buskar eller träd som 
sträcker sig ut över gata eller gång- 
bana bör du se till att det finns fri 
höjd för trafikanterna. 
Den fria höjden som krävs är: 
 över gångbana: minst 2,5m 
 över cykelväg: minst 3,2 m 
 över körbana: minst 4,6 m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tänk på att barnen ska synas! 

 

Ordf.  Jan Åberg   070-58 91 213 aberg.jan@telia.com 
V. ordf. Inger Negendanck 076-10 79 405 negendanck@yahoo.se 
Vägansvarig  Gert Erixon 072-51 48 785 gert.erixon@gmail.com 
Kassör Ola Lindgren 070-39 13 911 ola.lindgren@moretime.se 
Sekr. Henrik Sköld  henrik.skd@gmail.com 
Ledamot Mikael Andersson  micke@kolmardssnickeri.se 
Suppleant Peter Jonsson 073-361 17 83     vikboik@hotmail.com 

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

För mera information, se hemsidan  
www.kolmardensvagforening.se 

  

 

 TIPSA OSS! 
    

Maila frågor eller tips på häckar som 

skymmer sikten ”eller som inte följer  

anvisningarna” till oss via hemsidan! 

   

    www.kolmardensvagforen
ing.se/kontakt/ 

    Eller maila direkt till:   

    kolmardensvagforen
ing@gmail.com 
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Kolmården CUP på väg mot nya höjder 
Kolmården Cup startade 2011. Det var då några ledare 
och en föräldragrupp för ett pojklag ville att ungdomarna 
skulle få spela en egen cup på hemmaplan. De två första 
åren var 8 lag anmälda. År 2013 inleddes samarbetet med 
First Camp Kolmården och en övernattningscup inleddes. 
Detta var en viktig del av den utveckling, som sen skedde, 
och antalet deltagande lag ökade snabbt. Under åren 2016
-2018 var c:a 60 lag på plats, men i år steg antalet lag till 
82. 
 
Ett stort problem var hur man skulle kunna locka fler 
flicklag till Cupen. Man är på god väg eftersom man i år 
har 3 flickklasser av 7. Målet är att nästa år ha lika många 
flickklasser som pojkklasser. 
 
Cup ledningen har gjort en fantastisk arbetsinsats för att 
få ihop allt till en mycket populär turnering där föräldrar, 
ledare och spelare trivs. 
 
NÅGRA SIFFROR 

 Det finns 950 spelare och 240 ledare på plats. 
 246 matcher spelas under 10 dagar. 
 Det serveras 2400 luncher, 1200 middagar och  

1500 frukostar. 
 Det görs 1600 övernattningar mestadels i stugorna  

på First Camp. 
 200 ideellt arbetande vuxna och ungdomar ser till  

att cupen fungerar. 
 
CUPENS EKONOMI 
Denna cup genererar naturligtvis en bra slant till förening-
en. En del av vinsten går tillbaka till ungdomarna och 
medför att KIF har en av regionens billigaste medlemsav-
gifter. Detta möjliggör att många ungdomar har råd att 
börja spela fotboll. I fjol byggdes en fotbollsplan i anslut-
ning till Uttersbergsskolan och det var en del av vinsten, 
som användes där. 
 
FÖRENINGSDOMARE 
KIF har satsat på att utbilda sina ungdomar, så att de kan 
döma matcherna. Både flickor och pojkar är med och dö-
mer, och detta imponerar på andra klubbars ledare. Ung-
domarna har fått massor av beröm av både ledare och spe-
lare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN YNGSTE DOMAREN 
Yngst bland domarna är Lucas Bot-
heim. Han är född 2006 och visar en 
härlig pondus på planen. Han fick 
några frågor om sitt jobb som do-
mare. Då berättade han att han 
tyckte att det hade gått bra. Han 
hade gått en kort klubbutbildning, 
men han hade också lärt sig genom 
att titta på andra. Han såg ut att ha 
roligt på planen och det tyckte han 
också att han hade haft. Lucas vill 
gärna utbilda sig vidare som domare 
och han vill satsa på att döma all-
svenskan.   
 
Intervju med en ledare, Mattias Dahlgren 
Reymersholms IF 
 

- Berätta om dina intryck 
från turneringen. 
- Eftersom det är mitt 5:e 
år här, så säger det ju allt 
om hur det fungerar och 
vad jag tycker. Ungdomar-
na, som kommer från 
Stockholm, upplever det 
som ett paradis att få 
komma hit. Allting är så 
nära, som t.ex. samlat bo-
ende, fotboll, bad, um-
gänge och nya vänner. Det 
kan inte bli bättre och där-
för vill vi komma tillbaka. 

 
Mattias tycker att domarinsatsen är jättebra. Framför allt 
tycker han om att det finns tjejer som också dömer. Detta 
vill han ta med sig  till den egna klubben. 
 
Mattias tycker att infon, logistiken, boendet, maten och 
turneringens genomförande varit perfekt. Det är ett gott 
betyg till KIF och och dess medarbetare. 
 
 Text och bild: Gunnar Kryger 

 

Lycka till Lucas! 

 

Några av domarna har också andra uppgifter 

KIF:s duktiga P-07-lag 
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Så var då världens största oriente-
ringstävling O-Ringen genomförd. 
Ännu en gång har Norrköping fått 
stå värd för denna gigantiska täv-
ling och precis som förra gången 
med ett mycket lyckat resultat. 
 
Drygt 21000 deltagare tog sig runt i 
skogarna runt Arena Grosvad i Fin-
spång och Arena Yxbacken. Dessu-
tom har ett stort antal ”påhejare ” följt 
tävlingarna. I en artikel i NT stod föl-
jande ord att läsa: 
                                                                   
O-Ringen är en mäktig manifestation 
för föreningslivet och gemenskapen. 
Lika genialiskt som golfens handicap-
system är det med klasser för olika 
åldrar och nivåer. När samtidigt 
Kolmårdens västra delar bjuder på 
sin magiska natur blir skogen balsam 
för själen.  
 
Tävlingsgeneralen Tomas Öberg har 
planerat dessa tävlingar under 3 år. 
85000 arbetstimmar har det gått åt för 
1400 ideella funktionärer. 
 
Efter stora arrangemang brukar det 
oftast bli en enorm massa skräp där 
husvagnar och tält har stått, men detta 
var det stora undantaget. Området var 
rensat från i stort sett allt skräp efter 
att alla åkt därifrån. Man måste säga 
att det var en magnifik uppvisning i 
hur det bör vara. 

INVIGNINGEN 
Denna gick av stapeln i Himmel-
stalundshallen med Marcus Fyrberg 
som konferencier. Det var en trevlig 
musikunderhållning, men tyvärr var 
ljudvolymen något hög. Den tvingade 
en hel del åhörare att gå därifrån. 
 
Invigningen avslutades med en ung-
domsstafett, Bagheerastafetten. 151 
ungdomslag ställde upp med 4-
mannalag. Detta var den enda tävling, 
som Kolmårdsorienterarna fick ställa 
upp i. Det gjorde man med sina ung-
domsstjärnor och de gjorde det med 
den äran. De placerade sig som 3:a. 
Avsikten var egentligen att lagen 
skulle bestå av 2 tjejer och 2 killar. 
Men Ok Kolmården ställde upp med 
Linnea Lundh på en av killsträckorna.  
Som ni säkert förstår gick detta allde-
les utmärkt. Vi gratulerar er till fram-
gången.  

STADSSPRINTEN 
Onsdagens etapp bestod av en stads-
sprint i Folkparken och i Universitets-
området. Många var på plats i det 
vackra vädret och de flesta hade nog 
kommit för att se vår världsstjärna 
Tove Alexandersson. Hon gjorde ing-
en besviken utan vann lätt. För övrigt 
kan nämnas att hon vann alla etapper i 
tävlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORTER 
Det behövdes bussar för att transpor-
tera löpare och åskådare till tävlings-
arenorna. Totalt 120 bussar gick i 
ständig trafik under dagarna. Många 
chaufförer hade tagit ut semester för 
att vara med om detta. 

genomförd 

Text och bild: Gunnar Kryger 

Tove Alexandersson 

Från målområdet 

Bild  
inifrån  
Himmelsta-
lundshallen 

Frv. vänster: 
Sverre Röjgård, 
Yrsa Röjgård, 
Annie Lundh, 
Linnea Lundh 

Bild på laget! 
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Kuriöst från O-Ringen i Kolmården 
Kolmårdsnytts reporter Ulla Land-
qvist, deltog själv i O-Ringen. 
 
Jag talar med Maria Nordvall, ban-
läggare tillsammans med Bengt  
Schwartz, för fredagen vid Yxbacken. 
Hon berättar att de lagt hela 133 ba-
nor och 175 kontroller plus fyra väts-
kekontroller, för just fredagen. Då är 
inte miniknat (kul snitslade banor för 
de allra minsta) och mountainbike 
inräknat. Det är två år sedan plane-
ringen för banorna påbörjades. Den 
äldsta klassen var H 90, alltså herrar 
90 år! Orientering är en idrott för alla 
åldrar och förmågor. 
 
Maria berättar vidare om ”klassen 
inskolning”. Där kan barn från 6-8 år 
klara att springa själva. Kontrollerna 
ligger alltid vid stig och stigkors. Gör 
man rätt val möts man av en symbol 
av en glad gubbe och fel av en ledsen 
gubbe. Den osäkre får ha skuggning 
av någon kunnig. 
 
Jenny Källman heter tjejen som var 
sjukvårdsansvarig. Hon berättar att 
allt har gått bra. Visst var det några 
värmeslag, lite skrubbsår och stukade 
vrister. Region Östergötland bistod 
med en lättakut som till och med 
hade röntgen och möjlighet att gipsa, 
och det kom till användning! 

En akutinsats fick göras när arran-
görerna fick klart för sig att Nordra 
AB inte kunde förse tävlingarna med 
tillräcklig mängd duschvatten och 
samtidigt förse de omkringboende 
med vatten. Brandslang från Brand-
kårsmuseet i Simonstorp kopplades 
till den ledning som går från Ågel-
sjön till snökanonen vid Yxbacken. 
Det använda duschvattnet, faktiskt 
uppvärmt, samlades upp i en ned-
grävd tank för vidarebefordran till 
reningsverket. 
 
Den bäck, en känslig biotop, som 
klyver tävlingscentret, skyddades 
nogsamt från både trampande och 
kissande. Länsstyrelsen var mycket 
bestämd här! Det var inte heller nå-
gon brist på toaletter. 
 
Jag intervjuar elvaårige Algot Nor-
gren från Horndal i Dalarna. 
                                                                                  
– Har du hållit på med orientering 
länge?   
                                                                                                          
– Nej, bara sedan i maj. 
                                                                                                                                       
– Vad var bäst och vad var svår-
ast? 
                                                                                                                                     
– Bäst var att jag kom i mål och hit-
tat alla mina kontroller. Svårast var 
att läsa in sig exakt var man var. Det 
var kul med så mycket folk i skogen, 
för man kunde träffa på någon man 
kände! 
  

OK Kolmårdens veteraner svarade 
för en makalös arbetsinsats på alla 
fronter. 25 veteraner mellan 65-82+ 
bidrog starkt till den succé som O-
Ringen blev, allt enligt generalsekre-
terare Tomas Öberg. 
 
Några siffror.                                                                                                                                                   
Projekt bygg: terräng, broar, spänger 
samt röjning - 987 timmar                                                          
Projekt bygg: Arena Yxbacken, 
Arena Grossvad - 1900 timmar 
 
 

Trångt och trevligt på Grossvad. Med flaggors hjälp hittar vi våra klubbar. 

Text och bild: Ulla Landqvist 

Ylva Töllborn får hjälp av morfar Algot Norgren  
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 Festlokal i Kiladalen  

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

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

 

 Stavsjö Herrgårdsflygel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bo eller genomför dina affärsmöten och privata  
arrangemang i en klassisk historisk miljö med  
moderna facilliteter. 
Övernattningar, mindre konferenser, säljmöten,  
jubiléer, familjefester och dop eller boende för  
besökande gäster. 
   
Salong och lounge tar 30 personer för dagsprogram. 
Boendet består av 6 generösa rum med dubbelsäng. 
Enkel frukost går att beställa. Fullständig frukost, lunch 
och middag kan intas på Stavsjö Krog & Kafé 
          Öppet året runt 

          Störings väg 7, 618 95 Stavsjö 
          Tel: 070-454 74 75 
          Mail: info@stavsjoherrgardsflygel.se 
          www.stavsjoherrgardsflygel.se 

 

KONTOR NÄRA NORRKÖPING  
MEN TILL STAVSJÖPRIS 

 
 
 

 
 
 

 
 Kontorslokaler i STAVSJÖGÅRDEN,  

upp till ca 350 kvm golvyta   
    

 Bredband/fiber finns installerat  
 

 Egen parkeringsplats    
 

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

      

 Motions- och Gymanläggning i annex     
  

 Circle K Servicestation med närbutik   
                                                                          

 Restaurang och café i vägkrogen Stavsjö Krog & Kafé  
 

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

 

Stavsjögården (f.d. Stavsjö gamla skola) 

 

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

 

 

Är ett företag som kan hjälpa dig med 

 Snöskottning 
 Fönsterputsning 
 Städning 
 Gräsklippning 
 Träd & buskklippning 

 

    Vi hjälper dig…    Företag som privat 
Mattias Berghorn 070-508 21 15 

berghorns@hotmail.com 

 Montering 
 Trädgård 
 Röjning 
 Bud 
   Med mera 



 

 33 

KOLMÅRDSNYTT   nr 3, 2019  

Stafsjö Bruksmuseum arrangerade 
en väldigt trevlig minnesfest till 
minne av en mycket otrevlig hän-
delse, som inträffade för 300 år 
sedan 1719. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryska kosacker kom då till Stafsjö 
Bruk för att plundra och bränna och 
den 30 juli i år uppmärksammades 
denna händelse vid Stafsjö Bruksmu-
seum. 
 
Museet invaderades av intresserade 
besökare, som guidades runt i bruks-
miljön och på muséet och i Labbit 
och serverades kaffe vid det intillig-
gande hotellet Stafsjö Herrgårdsfly-
gel. Lasse Lindberg passade på att 
spela och sjunga visor av Bellman i 
det sköna sommarvädret. 
 
På kvällen samlades folk vid Stavsjö 
Föreningshus för mingel och minite-
ater av Lasse Lindberg som gestal-
tade landshövdingen i Nyköping vid 
detta tillfälle. Han gjorde en slät fi-
gur, som mest var intresserad av att 
rädda sitt eget skinn och egendom. 
Staden Nyköping brändes ner. Göran 
Hedin gestaltade olika personer i 
hans närhet. Detta teaterstycke avslu-
tades med en kanonsalut. 

Årets Fest i Stavsjö 

Festen kunde börja med middag för 
ett drygt 90-tal gäster.  Rysk soppa 
med tillbehör (dock ingen vodka), 
som tillagats av Stavsjö Krog och 
Café till allas belåtenhet. Lasse Lind-
berg underhöll med ryskinspirerad 
sång under middagen och därefter 
höll Göran Hedin ett mycket upp-
skattat föredrag om ryssarnas härj-
ningar i trakten. 
 
Text och bild: Monica Svensson 

Leif Almberg i päls från 1700-talet 

   Trubaduren Lasse Lindberg sjunger Bellman. Jubileumsfesten samlade ett hundratal till rysk rödbetssoppa med tillbehör. 
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Från Stavsjö Horisont 
Stavsjö badplats med bryggor 
I mitten av maj var det isättning av 
bryggorna vid Stavsjö badplats. Ett 
gäng tuffa killar från Fixargruppen, 
som ser till att det händer saker i 
Stavsjö, gav sig iklädda fiskarbyxor i 
Stavsjön för att få ihop bryggdelarna. 
Vattnet var kallt och det var kallt i 
luften och byxorna fylldes med vat-
ten. Ja, det var en cirkus. Man fick ta 
av sig allt genomblött och åka hem i 
kalsonger. Bryggorna kom på plats 
till slut och det smakade bra med 
varm korv och kaffe. 
 
Pilgrimsvandring  
Kristi Himmelfärdsdag 
Kila kyrka med kyrkoherden Carl-
Olof Falk ledde en traditionsenlig 
pilgrimsvandring med ett 20-tal per-
soner från Stavsjö till Krokeks Öde-
kyrka. De gick den gamla vägsträck-
ningen över skogen som funnits sedan 
äldre tider och som nu skall bli en del 
av kyrkans pilgrimsled genom Kila-
dalen. Vid ödekyrkan hade ett stort 
antal personer samlats för en frilufts-
gudstjänst, som genomfördes, trots 
den närmast stormliknande blåsten 
utanför kyrkoruinen. 

Bruksmuséet 
Bruksmuséets medlemmar gjorde en 
tuff vandring, i obanad terräng, i bör-
jan av juni, till det gamla ödetorpet 
Mosens. Arrendetorp nr 50 under 
Stafsjö Bruk, som beboddes in på 
1940-talet. 

 
Styrelsen genomför under året en 
uppskyltning av de fornlämningar, 
som finns i skogarna vid Stavsjö av 

dammar, sprängda och grävda kana-
ler, som anlagts på 1600-talet för att 
säkra jämn vattenkraft vid Stafsjö 
Bruk.  Rolf Berggren från Norrkö-
ping har som sakkunnig hjälpt till  
med att dokumentera och redogöra 
för  vattensystemet. Länsstyrelsen 
har sedan tagit beslut och infört 
dessa på kartor som fornlämningar. 

 
   Text och bild: Monica Svensson  

Lennart Egeskog och Johnny Ahl vid 
uppsättning av skylt vid fornlämning. 

Gänget som besökte ödetorpet nr 50 Mosens 

PERFEKT

UTFLYKTSMÅL

för hela familjen!

RESTAURANG • KAFÉ • PRESENTBUTIK
Varmt välkomna alla dagar 7-21!
stavsjokrog.se
webbutik: hemmaistavsjo.se
Stavsjö trafikplats 2
618 95 STAVSJÖ
011- 39 30 44 • info@stavsjokrog.se
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Målningar från Nunnebanans tid i vägtunneln i Stavsjö 
För 35 år sedan när vägtun-
neln under gamla E4:an bygg-
des 1984, målade skolelever 
vid Stavsjö skola historien om 
Nunnebanan på tunnelväg-
garna. 
 
Lärarna i Stavsjö skola vid den 
tiden var Bengt Hedström, Gu-
nilla Holstensson och Ulla 
Lawergren. Målningen kom till 
på initiativ av Ove och Clara 
Brandels. 
 
Skylten med alla elevers namn 
börjar bli litet ankommen, men 
målningen håller sig fräsch och 

fin. För några år sedan var det 
några ungdomar, som tyckte 
den skulle prydas litet extra 
med kludd, men de var kända 
och fick ta bort efter sig (med 
rätta).  
 
Det känns bra för Stavsjöborna, 
att litet av historien på detta sätt 
synliggjorts och att målningen 
får vara ifred. 
 
Några av eleverna finns fortfa-
rande verksamma i samhället, 
nu i 45-års åldern. 
 
    Text och bild: Monica Svensson 

 

Mattias Berghorn 
Jonas Fransson 
Anders Johansson 
Hjalmar Wärn 
Jessica Strömberg 
Anna Öresjö 
Pontus Bruhammar 
Lennart Andersson 
Dennis Molinder 
Oscar Prytz 
Robert Fransson 
Hanna Eriksson 

Linda Johansson 
Catrin Carlsson 
Åsa Franzén 
Bente Skavik 
Henrik Haukilahti 
Malin Strener 
Victoria Johansson 
Björn Thyrberg 
Bert-Ola Haukilahti 
Fredrik Johansson 
Johanna Henell 
Hampus Bruhanmmar 

Oscar Eriksson 
Bengt Hedström 
Ulla Lawergren 
Gunilla Hallstensson 
Helena Gren 
Rickard Johansson 
Jenny Strömberg 
Peter Franzén 
Jonas Carlsson 
Fredrik Pettersson 
Ted Thyrberg 
Bengt Holke 

Målningen är ett sammarbete mellan Vägverket och 
elever och lärare i Stavsjö skola 1984. 

Målningen av Nunnebanans historia har utförts av: 



 

 36 

KOLMÅRDSNYTT   nr 3, 2019  

 

 

Frisk och nyttig söndagsförmiddag för alla åldrar i alla väder 

Kolmårdstipset 
Tipspromenader vid Strömsforsstugan 

söndagar från 10:00 (start 29 september)  
Ta med egen penna eller svara med mobil 
Lottade vinster & pris till bästa tips  
Tipskuponger styckvis eller i flerpack 
Säljs i stugan och hos ICA Delfinen     
 
 
20 oktober 2019        okkolmarden.com 

 

Smycken av kirurgiskt stål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allergitestade, med egenskaper, som gör materialet  
avsevärt tåligare och billigare än guld och silver. Går aldrig  
sönder, repas ej och färgen (guld eller silverfärg) tappar  
aldrig sin glans. Med dessa kvalitetssmycken kan du sola  
och bada på alla breddgrader, utan att smycket påverkas.  
         

Sortimentet f n är: Örhängen, armband, halsband, vristlänk  
(även vristlänk och örhängen för barn) 
(ringar och armbandsur i specialsortiment). 
        

För bilder och priser se vår Facebooksida.  
Maila eller ring vid frågor om de smycken du är intresserad av! 
Möjlighet till personlig specialbeställning finns.  
Då gäller 20% i förskott. 
       

Leverans och betalning: 
Alt. 1: Personligen varje dag efter överenskommelse vid Krokeks  
station eller en gång i veckan i Norrköping om så önskas. 
Swisha eller överför/betala via internetkonto eller kontanter. 
Alt 2: Utskick mot postförskott. 
     

Välkommen till Wiola Janicka Wójcik 
W&W SHINY PARADISE 
Mailadress: wiola.wojcik79@gmail.com 
Telefon: 0704760689 

 

Krokeks Hembygdsförenings Smideskurs hösten 2019 (20:e kursen) 
”Provapåkurs” i Järnsmide  
 Omfattning: 1 informations– och teoriträff 
 5 smidestillfällen. Kvällstid i Svintuna smedja 
 Dagtid i smedjan vid Marmorbruket  
 Möjlighet att själv välja tid för kurstillfälle 

Kostnad: 1000:- kursavgift plus 100:-  
medlemsavgift Krokeks Hembygdsförening 
Info och samordning: Leif Elovsson, 
073-442 77 20, leif.elovsson@outlook.com 
Intresseanmälan senast 15 september 
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Lions Club Kolmården  
har utsett  

Christina Folkeson 
till  

Årets Kolmårdsbo 2019 
 
 

Motivering:  
Många är de ungdomar som haft nöjet 
att under åratal stifta bekantskap med 

Christina inom Scoutrörelsen,  
i Friluftsfrämjandet och inte minst  

som lärare i skolan.  
Christina har helt utan egen vinning lagt 

ner många år av sitt liv i ideella  
organisationer såsom Röda Korset  

och Kolmårdsnytt.  
I Röda Korset verkar hon även  

som extraresurs i  skolan.  
Christina är mycket uppskattad i  

Krokeks Hembygdsförening, där hon 
bl.a. haft ett flertal mycket välbesökta  
föreläsningar om Kolmårdens historia. 

 
 

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

Ett rejält Tvärdrag! Alla utrymmen utnyttjas 

Yvonne och Maggan, nya utställare och Bosse som 
     alltid är med. 

   En liten kille håller koll på utställarna :-) 

Leif håller ställningarna på ”Frälsis” loppis! Här snickras det  fågelholkar med Kent... 

 Senap från Krokek….                      Must från Kvarsebo….       och ny Barnbok av Krokeksförfattare...  

Nyttigt och onyttigt ! 
Gott och vackert ! 

  Berit och Katrin med en besökare…  PRO finns alltid på plats…      Glada Lena står för Kalenderflickorna            och Louise lyssnar på läsarna...  

Text och bild:  
M Ericsson 
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Kolmårdsnytt har fått in en artikel 
från Böksjö vägsamfällighet med 
synpunkter på Ostlänkens drag-
ning. Ett inlägg som kan intres-
sera fler Kolmårdsbor.      

Ansvariga på Trafikverket, Läns-
styrelsen och Norrköpings kom-
mun har fått möjlighet att kom-
mentera artikeln.     

Trafikverket meddelar att de 
kommer att genomföra samråd 
och öppet hus senare i höst, för 
att samla in synpunkter och kun-
skap. Tid och plats kommer i 
nästa nummer av Kolmårdsnytt 
och på: 
www.trafikverket.se/ostlänken 
 

           Ansv. utg. M.Ericsson 

 Insänt!
 

Ostlänken skär genom 
Kolmårdens naturområde 

vid Böksjö och Lilla Älgsjön 
Porten mot Kolmården kallas den lilla 
väg som leder till friluftsområdet vid 
Lilla Älgsjön. Strax innan man kom-
mer fram passerar vägen genom Bök-
sjö gård. Namnet Böksjö lär komma 
från “Böke” som betyder bokbestånd 
eller bokskog. Det är här som landets 
nordligaste bestånd av vildvuxen bok 
går att finna. Böksjö gård har anor 
som sträcker sig århundraden bakåt i 
tiden.  
 
Böksjö gård  
Gården är från 1500-talet och upptas 
som ett krononybygge i 1576 års jor-
debok. Böksjö gård är bland de äldsta 
gårdarna i Krokeks socken och finns 

med som en av socknens 72 torp och 
gårdar på sockenkartan från 1706. 
Men historien visar att gården har 
betydligt äldre anor än så.  
 
Höjden över havet varierar mellan 
70 och 95 meter. Det var här strand-
linjen gick för ca 10 000 år sedan 
efter att inlandsisen dragit sig till-
baka.  

Namnet Böksjö kommer från “Böke”, 
som betyder bokbestånd eller bokskog. 
Det sägs att Sveriges nordligaste vild-
vuxna bokbestånd finns just här vid  
Böksjön. Bilden är tagen norr om sjön i 
juli 2019 och föreställer små bokplantor.  

Vid Böksjö öppnas porten till Kolmårdens 
orörda skogar.  I stället för att gå på ban-
vall över fälten bör Ostlänken förläggas i 
en tunnel, anser Böksjö vägsamfällighet. 
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Det är också här man finner de första 
boplatserna från den tiden, tidig sten-
ålder. Något som man kanske inte all-
tid tänker på under ett kvällsdopp i 
Lilla Älgsjön. Detta är ett unikt natur-
och kulturområde, värt att skyddas.  
 
Reservvattentäkt  
1968 anhöll dåvarande Kolmårdens 
kommun hos Kungl. Maj:t om till-
stånd att förvärva rätten till reglering 
av de tre sjöarna för att ”bortleda vat-
ten till en kvantitet av 1 040 000 ku-
bikmeter per år i och för tryggandet 
av vattenförsörjningen för Kolmår-
dens samhälle”  
 
I Norrköping kommuns översiktsplan 
för landsbygden (antagen av kommun-
fullmäktige 19 juni 2017) anges att 
kommunen ska verka för att dricksvat-
tenförsörjningen även på lång sikt ska 
klaras genom att framtida vatten- och 
reservvattentäkter identifieras, utreds 
och skyddas. I översiktsplanen ingår 
sjöarna Böksjön, Åksjön och Lilla 
Älgsjön då en kommunal vattenför-
sörjningsplan tas fram.  

Åksjön är en vacker skogssjö omgiven av fina strövområden. Avrinningen från 
Lilla Älgsjön går via Åksjön, Böksjön, Svintunasjön och mynnar till slut ut i Bråvi-
ken vid Svintuna kvarn. 

Friluftsområdet vid Lilla Älgsjön har ett mycket stort rekreationsvärde. En vacker sommardag kan det komma 
över 600 gästande bilar, ofta med barnfamiljer som vill bada och leka i sjön med det klara och rena vattnet.  
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Madeleine Wester och Lasse Ljungberg är bekymrade. Oron är stor över att de kanske 
måste flytta från gården. Hela fältet där deras hästar går och betar i bakgrunden 
kommer att försvinna om den planerade sträckningen av Ostlänken blir av. Om tåg-
tunneln under Kolmården istället förlängs med 2 km - från 8 till 10 km - blir vi av med 
alla miljöproblem, säger Lasse Ljungberg. Trafikverket har tagit fram ett sådant för-
slag, men förkastat det pga att det kostar för mycket.  

Johan Karlsson är granne med familjen 
Ljungberg. Även Johan Karlssons 
vackra hästhagar kommer att för-
svinna. Enligt Trafikverket skall Ost-
länken  gå på en 8 - 10 meter hög bank 
tvärs över vägen i bakgrunden.  

Ostlänken  
Familjen Ljungberg är ägare av Bök-
sjö gård. De är bekymrade över Tra-
fikverkets beslut att inte vilja för-
länga den 8 km långa tunneln under 
Kolmården, som är planerad att bygg-
gas.  
 
 På gården bor också en dotter och ett 
barnbarn med familjer i var sin av-
styckad fastighet. Lantmäteriförrätt-
ningen för de avstyckade tomterna 
blev klar så sent som 2018. För att 
avstyckningen skulle godkännas anla-
des två nya reningsanläggningar och 
en ny gemensam djupbrunn.  
 
 Om järnvägsplanerna förverkligas 
försvinner det mesta av beteshagarna. 
Djuren kommer inte gå att ha kvar.  
 
 - Det finns en risk att det inte heller 
går att bo kvar i huset, säger Lasse 
Ljungberg. Särskilt under byggnadsti-
den. Lasse är själv grävmaskinist och 
har jobbat vid stora väg- och järnvägs-
byggen, runt om i landet.  
 
 - Jag vet vilket oväsen, damm och 
buller ett sådant här stort byggprojekt 
drar med sig. 10 000-tals dumperlass 
kommer att behöva köra på fälten och 
tonvis med berg ska krossas. Byggti-
den kommer att pågå under flera år.  

Lasse Ljungberg tycker att det borde 
vara fullt möjligt - då alla entrepre-
nadmaskiner redan finns på plats - att 
istället förlänga den planerade 8 km 
långa tunneln med 2 km. Den beslu-
tade tunneln börjar vid Åby/
Stenkullen och ska komma ut på 
Böksjö gård.  
 
En förlängd tunnel skulle enligt Tra-
fikverkets beräkningar innebära en 
merkostnad från 400 miljoner och 
uppåt, samt en ökad risk av att på-
verka ett vattenskyddsområde norr 
om Strålen.  
 
Lasse Ljungberg säger att det inte är 
fråga om en merkostnad. Det handlar 
om en investeringskostnad som ska 
ingå i Ostlänkens planerade budget. 
Samhällsplanerarna måste se lite 
framåt i tiden och tänka på att natur- 
och kulturlandskap också har ett pris. 
Värden som aldrig går att återställa. 
Järnvägen kommer att skära ett 
spikrakt sår genom landskapet. Till-
sammans med E4:an bildar Ostlän-
ken en svårgenomtränglig barriär för 
växter och vilda djur. På en sträcka 
av 400 meter måste två hästgårdar 
läggas ner då vacker betesmark får 
lämna plats för järnvägsspår.  

Böksjöbäcken har en unik 
fauna och flora. Här finns be-
stånd av salamander och bäck-
forell. Bäcken börjar vid Lilla 
Älgsjön och mynnar så små-
ningom ut i Bråviken. Den går 
på sina ställen i en 6-7 meter 
djup ravin. En järnvägsbro ska 
byggas över bäcken.  

Fler geologiska under-
sökningar behövs
Lasse Ljungberg är även tveksam till Tra-
fikverkets planering och anser att den är 
förknippad med byggnadstekniska risker, 
som kan komma att visa sig bli mycket 
dyrare än vad man tänkt sig. Trafikver-
ket bör därför ta fram  en genomgripande 
geologisk undersökning, som grund för 
sitt beslut. 

I stället för att förlänga den blivande 
tunneln väljer Trafikverket att bygga en 
bro över Böksjöbäcken, riva den gamla 
bron över E4:an, och ersätta även den 
med en ny, samt bygga en tredje bro över 
järnvägen. Dessutom behöver man bygga 
två övergångar, en vid Strålen och en vid 
Skinnarbovägen norr om Gullvagnen. 

Risken är överhängande att mångtu-
senåriga fornlämningar och ovärderliga 
natur- och kulturvärden kommer att för-
störas för all framtid på sträckan  Böksjön 
- Stålen - Gullvagnen, om Ostlänken blir 
verklighet, avslutar Lasse Ljungberg.   ☐

Text och bild: Böksjö vägsamfällighet

Böksjö vägsamfällighets ordförande Franck Goralski pekar ut en alternativ 
plats för tunnelöppning. Tunneln bör inte komma ut precis på den plats där 
folk  lever, bor och verkar. Vägsamfälligheten kräver att Trafikverket genomför 
grundliga provborrningar för att undersöka  möjligt tunnelpåslag i berget vid 
Gullvagnen, som här på bilden eller ännu bättre närmare länsgränsen (punkten 
3 på kartan ovan).

P1. Trafikverkets planerade tunnelöppning
P2. Röd markeringen visar den preliminära markyta som Ostlänken behöver ta i anspråk  för banvall, broar, servicevägar mm. 
P3. Böksjö vägsamfällighet föreslår att tunnelöppningen flyttas hit

Lilla Älgsjön

Karta: Riksantikvarieämbetet
Illustration: Böksjö vägsamfällighet

1

2

3

Böksjön

Böksjöbäcken
OSTLÄNKEN



 

 41 

KOLMÅRDSNYTT   nr 3, 2019  

P1. Trafikverkets planerade tunnelöppning  
P2. Röd markering visar den preliminära markyta som Ostlänken behöver ta i anspråk för banvall, broar, servicevägar mm.  
P3. Böksjö vägsamfällighet föreslår att tunnelöppningen flyttas hit  

Fler geologiska under- 
sökningar behövs  
Lasse Ljungberg är även tveksam till 
Trafikverkets planering och anser att den 
är förknippad med byggnadstekniska 
risker, som kan komma att visa sig bli 
mycket dyrare än vad man tänkt sig. Tra-
fikverket bör därför ta fram en genom-
gripande geologisk undersökning, som 
grund för sitt beslut.  
 
I stället för att förlänga den blivande tun-
neln väljer Trafikverket att bygga en bro 
över Böksjöbäcken, riva den gamla bron 
över E4:an, och ersätta även den med en 
ny, samt bygga en tredje bro över järnvä-
gen. Dessutom behöver man bygga två 
övergångar, en vid Strålen och en vid 
Skinnarbovägen norr om Gullvagnen.  
 
Risken är överhängande att mångtusen-
åriga fornlämningar och ovärderliga na-
tur- och kulturvärden kommer att förstö-
ras för all framtid på sträckan Böksjön - 
Stålen - Gullvagnen, om Ostlänken blir 
verklighet, avslutar Lasse Ljungberg.  
 
Text och bilder: Böksjö vägsamfällighet  
 

Böksjö vägsamfällighets ordförande Franck Goralski pekar ut en alternativ plats 
för tunnelöppning. Tunneln bör inte komma ut precis på den plats där folk lever, 
bor och verkar. Vägsamfälligheten kräver att Trafikverket genomför grundliga 
provborrningar för att undersöka möjligt tunnelpåslag i berget vid Gullvagnen, som 
här på bilden eller ännu bättre närmare länsgränsen (punkten 3 på kartan ovan). 

Fler geologiska under-
sökningar behövs
Lasse Ljungberg är även tveksam till Tra-
fikverkets planering och anser att den är 
förknippad med byggnadstekniska risker, 
som kan komma att visa sig bli mycket 
dyrare än vad man tänkt sig. Trafikver-
ket bör därför ta fram  en genomgripande 
geologisk undersökning, som grund för 
sitt beslut. 

I stället för att förlänga den blivande 
tunneln väljer Trafikverket att bygga en 
bro över Böksjöbäcken, riva den gamla 
bron över E4:an, och ersätta även den 
med en ny, samt bygga en tredje bro över 
järnvägen. Dessutom behöver man bygga 
två övergångar, en vid Strålen och en vid 
Skinnarbovägen norr om Gullvagnen. 

Risken är överhängande att mångtu-
senåriga fornlämningar och ovärderliga 
natur- och kulturvärden kommer att för-
störas för all framtid på sträckan  Böksjön 
- Stålen - Gullvagnen, om Ostlänken blir 
verklighet, avslutar Lasse Ljungberg.   ☐

Text och bild: Böksjö vägsamfällighet

Böksjö vägsamfällighets ordförande Franck Goralski pekar ut en alternativ 
plats för tunnelöppning. Tunneln bör inte komma ut precis på den plats där 
folk  lever, bor och verkar. Vägsamfälligheten kräver att Trafikverket genomför 
grundliga provborrningar för att undersöka  möjligt tunnelpåslag i berget vid 
Gullvagnen, som här på bilden eller ännu bättre närmare länsgränsen (punkten 
3 på kartan ovan).

P1. Trafikverkets planerade tunnelöppning
P2. Röd markeringen visar den preliminära markyta som Ostlänken behöver ta i anspråk  för banvall, broar, servicevägar mm. 
P3. Böksjö vägsamfällighet föreslår att tunnelöppningen flyttas hit

Lilla Älgsjön

Karta: Riksantikvarieämbetet
Illustration: Böksjö vägsamfällighet

1

2

3

Böksjön

Böksjöbäcken
OSTLÄNKEN
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VÄGGFÄRG
Original G20 10 L En klassisk väggfärg som ger en behaglig yta 
till dina väggar hemma. Avsedd för målning inomhus på puts, 
betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m. 700158256

989:-

LÄTTSPACKEL
Original Vägg- och Takspackel 2,5 L Ett högfyllande lätts-
packel av allroundtyp som passar utmärkt för skarv- och breds-
packling inomhus. Finns även i 10 L. 2,5 L 700156707, 10 L 700157266

149:- Rek. pris 179:-

TAK- & VÄGGFÄRG
Original helmatt 10 L ger släta och helmatta tak och väggar. 
Den är avsedd för målning inomhus. 700160693

799:-

vägg- & takfärg

TRAPPSTEGE PROFFS
Stabil, robust trappstege i aluminium. Godkänd en-
ligt RS-gruppens Bra arbetsmiljöval nivå 2. Svensk-
tillverkad. 700168773

VÄGGFÄRG
Original 2,5 L En matt och avtorkningsbar väggfärg avsedd för 
målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glas-
fiberväv, m.m. 2,5 L 700157405. 10 L 700157863

199:- Rek. pris 249:-

HANDLA PÅ BOLIST.SE OCH HÄMTA I BUTIK!

VÄGG- & TAKGRUNDFÄRG
Original Grund 2,5 L En grundfärg för väv, fiberduk, gipsski-
vor och andra tak- och väggytor som ska målas inomhus. Finns 
även i 10 L. 2,5 L 700156750, 10 L 700158085

249:-

FOGPISTOL 
D-881 700097064

99:90 Rek. pris 129:-

FOGMASSA 
504 300 ml Vattenbaserad plastoelastisk 
fogmassa för fogning vid foder, lister, skarvar 
m.m inom- och utomhus. Kan övermålas. 
700143022

42:90

MEDIUMSPACKEL
LS 104 235 gr Ett högfyllande lätts-
packel av allroundtyp för tapetskarvar, 
puts, betong och skivmaterial inomhus. 
Lämplig även för iläggning av skarvrem-
sa. 700162100

62:90

 

VI BRYTER 
TILL VALFRI 

KULÖR!
KOSTNAD  

TILLKOMMER

1 690:-
Rek. pris 1 890:-

 

989:-

149:-   Rek. pris 179:- 799:-

199:-   Rek. pris 249:-

249:-

99:90   Rek. pris 129:- 42:90 62:90

1 690:-
Rek. pris 1 890:-
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     KOLMÅRDSMARKEN 

Kul för barnen! 

Trevligt med alla ”Garageloppis”! 

Glada försäljare! 
Härlig ”Nostalgi”! 

Nöjd förstagångsförsäljare! 

Billigt ska det va´! Utställare som kompletterar varandra…  

Ingen marknad utan tofflor, väskor osv 
 

Bilderna visar endast ett litet axplock 
av allt som fanns på 2019 års 
Kolmårdsmarken, den femte i ordning-
en. Det var många knallar och loppis-
försäljare, foto– och konstutställningar, 
caféer och mat av olika slag, många 
föreningar fanns på plats och företag 
visade sin verksamhet.  

Text och bild: M Ericsson 
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Kvällen/natten mellan den 4-5/8 har ett 
gäng ungdomar återigen förstört utsikts-
platsen vid Oskarshäll. Denna gång har 
hela platsen rivits och sparkats sönder. 
 
Under påsklovet eldades bänkar upp.  
Och flera träd och buskar bröts sönder 
och eldades. Vid båda tillfällena har ung-
domarna kommit med EPA traktorer och 
mopeder. 
 
Det är dags att föräldrarna i Kolmården 
tar reda på vad deras barn gör på nätterna! 
 
    Ta ansvar! 
 

Olagliga  
Soptippar! 

Insändare &   

 Debatt 
              Trist 

skadegörelse! 

Det verkar som folk tror att man får 
kasta ris, fallfrukt och annat träd-
gårdsavfall utanför sina tomter. 
( Det är ju någon som äger den mar-
ken också). Det både luktar, ser 
skräpigt ut och drar till sig skade-
djur, såsom råttor och till och med 
vildsvin. 
 
Utmed t.ex. Hyttavägen finns det ett 
antal ”tippar” på bl.a. kommunens 
mark, eller i diket utanför den egna 
tomten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är faktiskt olagligt. Vi har ju en 
jättefin Returpunkt där allt träd-
gårdsavfall, som du ej kan ta hand 
om själv, ska lämnas. 
 
  Upprörd Kolmårdsbo 

Årskort till Kolmårdens Djurpark 
har jag köpt även i år.  
 
Eftersom vi har flera bilar har jag 
aldrig på parkeringsbiljetten fyllt i 
reg.nr på bilen, men alltid haft parke-
ringsbiljetten fullt synlig i vindrutan 
fram.  
 
Vid mitt 1:a besök på parken i år 
fanns en parkeringsbot på 400:- på 
vindrutan. Djurparken informerade 
om att det numera är  parkeringsbo-
laget, som bötfäller om inte alla upp-
gifter är korrekta. Detta är en ändrad 
policy, som tyvärr inte bara har drab-
bat mig utan även många andra som 
har köpt årskort. Dålig kundpolicy…  
 
SKÄRPNING DJURPARKEN!!!!! 
 
  Besviken Kolmårdsbo 
 
 

RIS till  
Djurparken! Även om sten kan ses som en natur-

lig del i skogen, så tycker jag det är 
skamligt att någon tippat av detta 
lass med sten vid skogsvägen till 
Lövsjön. Skäms på er latoxar! Gör 
ni så med allt ni vill bli av med?  
 
Vi har ju en fin returpunkt med av-
fallshantering i Krokek! Använd 
den och skräpa inte ner i naturen! 
Jag brukar plocka upp skräp i natu-
ren, men detta lass är mig övermäk-
tigt! 

   Naturälskare 

Skamligt! 
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Upprop - Samåkning! 
De flesta Kolmårdsbor reser till sina jobb,  
antingen med buss, tåg eller med egen bil.  
Att samåka är bra både för miljön och  
ekonomin. Dessutom lär man känna nya 
Kolmårdsbor! 
 
Är du intresserad av samåkning? 
Gå in på facebookgruppen: 
 

”Samåkning i Kolmården” 
 
   En som söker 

 Har ni plats för mig? 

 

       

Information från Kolmårdens vårdcentral 

       

www.regionostergotland.se 

 

Kolmårdens vårdcentral har tidsbokad TBE-
vaccination varannan tisdag under hösten. 
 
Bokning sker via ”Mina sidor” på 1177.  
Välj ”boka tid direkt”. 
 
Dessa datum finns att boka på: 

 24/9 

 8/10 

 22/10 
  
Linda Andersson, vårdadministratör 

TACK! 
Det börjar bli tradition att få komma 
till Krokeks Gård i slutet på maj för att 
njuta av vårens blomning, dofterna, äta 
gårdens egna hamburgare, dricka kaffe 
och hembakt.  
 

Hembygdsföreningen säljer givetvis 
lotter och några gäster blev glada vin-
nare. Vädret var inte de bästa men 
många var det som trotsat vädret.  
Tack för en lyckad dag! 
 

        En som trivdes  

     Dagens Rosor! 

TACK ALLA! 
Att få njuta av så mycket vacker 
musik som framförts i Krokek och 
Kvarsebo Kyrkor är en ynnest!  
 
En fin vår/sommarkonsert som 
framfördes av Krokeks Kyrkokör på 
vår Nationaldag var helt fantastisk.  
 
Midsummer Gospel Night i Kvar-
sebo kyrka avnjöts av en fullsatt 
kyrka.  
 
Allsångskvällen vid Orrekullagår-
den på onsdagen efter Midsommar 
är en traditionsbunden kväll när alla 
får vara med och sjunga gamla pär-
lor. Kyrkliga slöjdföreningen hade 
ordnat kaffe och gott bröd samt ett 
lotteri med många fina vinster.  
 
Den 7 juli kom vår orgelmästare, 
Ulf Tellin, till Kvarsebo och hans 
fingrar och fötter verkligen dansar 
över tangenter och pedaler. Konser-
ten avslutades med en improvisation 
på sången ”En vänlig grönskas rika 
dräkt”.  
 
Den 4 augusti kom en av alla duk-
tiga sångare i Kvarsebo, Anna    

 

Tyck till! Ge ris och ros!  
Fatta pennan och skriv!  
Du kanske irriterar dig på något, eller så är glad 
över något som fler kan få glädjas åt. 
    

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

Skicka till: redaktionen@kolmardsnytt.se 
eller ring 0706-33 06 40       Ansv. utg. M Ericsson 

Törnqvist, med ett program 
”Musikhistoriens dolda guld-
korn”, tillsammans med David Ri-
chardson, gitarr/bas. 
 
 ”Mognande körsbär och sprud-
lande sommarsånger” med grup-
pen Lullaby Ladies  (Ann, Helena, 
Karin och Charlotta) skulle haft sitt 
framträdande på Sandvikens brygga 
men vädret tyckte vi skulle vara i 
kyrkan. Sången kompletterades 
några gånger med sakral dans vilket 
verkligen förhöjde njutningen av 
musiken. 
 
Tack alla som fixat till så fint pro-
gram och lyckats få ihop allt till en 
så blandad och väl avvägt program 
som kan passa alla. Ett stort fång 
med rosor är ni alla värda! 
 

Välkomna alla nästa sommar!  
 

        Det var njutbart!!! 

  TACK! 
Stort tack Margareta ”Maggan”  
Berglund för kakor och Tosca till 
KOLMÅRDSNYTTS avslutningsfest. 
                   

  En nära vän  
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DETTA HÄNDER I SVENSKA KYRKAN I KROKEK OCH KVARSEBO  
22 september - 17 november  

                                  

Söndag         22/9 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Kvällsmässa, Kvarsebo kyrka 
                                                                                                                                                 

Torsdag        26/9 13.00 Torsdagsträffen, Christinagården                                                                                       

Söndag         29/9 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka.  
   Skördemarknad i kyrkan efter mässan till förmån för Act Svenska kyrkan 
  18.00 Kvällsgudstjänst, Kvarsebo kyrka 
  19.00 Bio i Christinagården 30 kr inkl. fika 
   Samarrangemang Svenska kyrkan och Kvarsebo kultur                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      

Söndag       6/10 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
                                            18.00 Kvällsmässa,  Kvarsebo kyrka 
                                                                                                                                                                                   

Söndag  13/10 11.00 Tacksägelsegudstjänst, Krokeks kyrka. ViN-kören under ledning av 
   Henrik Bergion. Kyrklunch för anmälda i Orrekullagården 
  11.00 Skördegudstjänst, Kvarsebo kyrka. Sång av alla körer. Efter gudstjänsten, 
   kyrkkaffe och auktion på skänkta gåvor i Christinagården 
                                                                                                                                                  

Torsdag  24/10 13.00 Torsdagsträffen, Christinagården 
                                                                                                                                                                                  

Söndag  27/10 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Kvällsgudstjänst, Kvarsebo kyrka 
  15.00 och Bio i Christinagården 30 kr inkl. fika 
  19.00 Samarrangemang Svenska kyrkan och Kvarsebo kultur 
                                                                   

Lördag    2/11 11.00 Högmässa, Krokeks yrka 
  11-15.00 Kvarsebo kyrka är öppen för ljuständning och enkel kaffeservering 
  12-18.00 Krokeks kyrka är öppen för ljuständning och enkel kaffeservering 
  16.00 Allhelgonamässa med minnesandakt, Kvarsebo kyrka 
   Sång av kyrkokören 
  16.15 Minnesandakt, Krokeks Ödekyrka                                                                                  

Söndag    3/11 16.00 Minnesgudstjänst, Krokeks kyrka 
                                                                     

Söndag  10/11 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  17.00 Musikgudstjänst, Kvarsebo kyrka 
   Krokeks och Kvarsebo kyrkokörer under ledning av Nadja Eriksson 
                                                             

Lördag  16/11 17.00 Kvarsebo kyrkliga syförenings höstförsäljning, Christinagården 
   Välkomstglögg, lotterier, dragning i listlotteriet. Kaffeservering med 
   hembakat, ostkaka med sylt. Godisstrutar & barnfilm. Auktion kl. 18 med 
   Cecilia Norinder Fagrell och Janne Connman. Välkommen till en givande 
   kväll. All behållning skänks till välgörande ändamål.  
                                                            

Söndag   17/11 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Kvällsmässa, Kvarsebo kyrka 
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Samhällsinformation 
 

Vårdcentral: 010-105 92 40 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 
 
Distriktssköterska: 010-105 92 40 
 
Hemsjukvård: 011-15 68 00 
 
Apoteksgruppen Kolmården:  
011– 39 29 20 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 
Öppet vardagar 09.00-17.00  
 
Tandvård, jour: 1177 eller 011-10 76 00  
 
Sjukvårdsupplysningen: 1177 
 
Giftinformation: 08-331231 
 
Polis 
Polisen (icke brådskande fall): 114 14 
 
SOS Alarm: 112  (vid fara för liv) 
 
113 13  (om du vill ha eller lämna information  
om allvarlig olycka eller kris) 
 
Krokeks veterinärpraktik   011-39 74 74 
Öppet måndagar och fredagar 
krokeksveterinarpraktik@outlook.com 
www.krokeksveterinar.se  
 
Veterinär (Åby) Jour dygnet runt 
Anders Lager 0705-30 32 51 
 
Bankomat:  
Utanför COOP Krokek och inne på ICA  
 
Krokeks bibliotek: 011-15 77 00 
Råsslavägen 20 
Öppettider: 
Måndag: 14-16 

Tisdag: 10-12, 13-19 
Onsdag: 10-12, 13-15   
Torsdag: 10-12, 13-16 
Fredagar: Stängt 
Meröppet alla dagar 7-22 
E-post: krokeks.bibliotek@norrkoping.se   
 
Bad: Bad och Gym på Råsslaskolan 
Råsslavägen 20  
För öppettider se www.rasslafritidsgard.se 
För bokning ring Fritidsgården 011-39 25 80 
 
Fritidsgård: 011-39 25 80 
Råsslavägen 20 
 
Kolmårdens Familjecentral: 011-15 53 26 
Råsslavägen 20 
E-post: kolmardens.familjecentral@norrkoping.se 
Facebook: Kolmårdens Familjecentral 
 
Returpunkten: 011-15 15 30 
Öppet: tisdag och fredag kl. 10-18  
lördag och söndag kl.9-16 
 

Här hittar du Hjärtstartare! 
 

 Centrumhuset Krokek 
 Brandstationen Krokek 
 COOP Krokek 
 Krokeks Kyrka 
 Orrekullagården Krokek 
 Returpunkten Strömsfors 
 Råssla Fritidsgård 
 Sjövikskyrkan Krokek 
 Vårdcentralen Kolmården 
 Marmormuséet 
 Henning Jansson Emballage 
 Tropikariet  
 Brandstationen Kvarsebo 
 Bråviksbuss Kvarsebo 
 Christinagården Kvarsebo 
 Kvarsebo Kyrka  
 Verdandi Sjöberga lägergård 
 och kollektivboende 
 Stavsjö Bruk 
 Stavsjö Krog & Kafé 
 Dambroängen Ålberga 

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

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

 

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se 
Ansikte - kan personen inte le och visa tänderna? Hänger mungipan? 
Kroppsdel arm - Kan personen inte lyfta armarna och hålla dem i 10 sekunder?  
Uttal - Kan personen inte upprepa en enkel mening? Sluddrar personen? 
Tid - Varje sekund räknas…  
Tveka aldrig! Ring 112 direkt om svaret är ja på någon av frågorna! 

 

 

 KOLMÅRDENS RÖDAKORSKRETS 

Röda Korset Tack för allt stöd vi får för vår verksamhet! 
    
Du är alltid välkommen till Röda Korsets MÖTESPLATS KUPAN,  
öppen onsdagar kl. 14-18 och lördagar 11-14. Här kan du sitta ner för en 
pratstund över en kopp kaffe. Du kan göra fynd bland vår second-hand-
artiklar eller lämna in varor som vi kan sälja. Kontaktpersoner är Kristina 
Johansson 076-391 71 69 och Mona Palmqvist 073-362 52 18.  
Adressen är Valhallavägen 2 A.  
    

Har du tänkt bli medlem i Röda Korset? Kom in så ordnar vi det! 
 

Torsdag 26 september kl. 18.30 MEDLEMSMÖTE i Sjövikskyrkan  
Munkvägen 7, information, trevlig samvaro, musik, servering och lotteri. 
 

Torsdag 24 oktober kl. 18.30 MODEVISNING i Sjövikskyrkan med  
Parant och Regnkedjan som visar kläder och accessoarer.  
Servering och lotteri. Entré 60 kr. 
 

Lördag 7 december kl. 14 JULSTUGA på Träffpunkt Valhalla med  
servering av julgröt, skinksmörgås och kaffe samt lotterier, dragspelsmusik, 
luciatåg och utdelning av vinster från höstens listlotteri. Entré 50 kr. 
 

HANRVERKSGRUPPEN träffas i Kupans lokal första och tredje tisdagen i 
varje månad: 20/8, 3/9, 17/19, 1/10, 15/10, 19/11, 3/2 kl. 15 -17. Kontakt: 
Margaretha Minsér 070-543 37 23 och Kerstin Sandström 076-823 38 51  
  

Vi hjälper gärna till att ordna kurser i Första Hjälpen eller  
Hjärt- lungräddning. Kontakta Inger Karlsson, tel. 011 392230 

 
VARMT VÄLKOMNA TILL HÖSTENS AKTIVITETER! 
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HÖSTEN PÅ VILLA FRIDHEM

SKALDJURSLYX 18-20 OKTOBER

Njut av havets läckerheter och alla dess goda tillbe-
hör. Under två kvällar bjuder vi in dig som älskar 
skaldjur att njuta av vår läckra buffé, god dryck 
och övernattning i sköna sängar. 

I mån av plats går det att ta del av buffén 
utan övernattning.

NYHET - TOKIG TORSDAG

I år utökar vi vårt rysligt populära halloweenfiran-
de med att erbjuda skrämmande god afternoon 
tea-buffé och rusktigt roliga aktiviteter redan på 
torsdagen. Boka din plats redan idag!

Varmt välkomna!


