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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.  

 

Sommar och sol ger inspiration till utflykter. I detta num-
mer får du tips på trevliga utflyktsmål i närområdet, både 
genom reportage och via annonser. Tänk bara så många 
fina restauranger det finns i Kolmården! Vill man ordna en 
fest själv så prova gärna Ella och Linns läckra tårtrecept.   

 

Läs om Kolmårdssanatoriet som 100-årsjubilerar, men läs 
också reportaget om vad som händer där idag. En ung 
jubilar presenteras också - ”Humlan” som firar 10 år.  
  

I serien ”Vårt vatten”, som även beskriver vårt avlopp, är 
det Stavsjös tur.   
 

Och så presenterar vi återigen ett boksläpp, och det är en 
redaktionsmedlem som gett ut sin första bok.  
 

Både vackra fåglar och fina hästar kan du läsa om, och du 
får också njuta av vackra bilder - ex. omslagsbilden... 
 

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

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

Skön sommar 
Margaretha Ericsson 

  

HUVUDSPONSOR  (över 5000 kr) 

Villa Fridhem, hotell och konferens  
 

SPONSORER  (från 1000 kr) 

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

Kontakta oss!  
 

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

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

Redaktionen granskar allt material före tryck. 
 

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

Annonspriser     

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

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

Företagsguiden        600 kr/år  
 

Föreningsguiden gratis   
 

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

Utsocknes 150 kr/år för porto. Skriv namn och adress! 
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Nästa nummer    
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Manusstopp 16/8  
 

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

Manusstopp ca 3 1/2 
vecka före utgivning. 
 

Får du inte tidningen - 
kontakta redaktionen! 

 

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

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

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

Inga-Britt Jernqvist 

Gör reportage 
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Monica Johansson 

Gör reportage 
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Monica Svensson  
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Louise T Gustafsson 
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Margaretha Ericsson  
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ansvarig utgivare  

Redigering och layout  
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Ingredienser: 

Smör och ströbröd till springform 

2 dl socker 

4 st ägg 

1 tsk bakpulver 

1 dl potatismjöl 

1 dl vetemjöl 

5 st bananer 

9 dl vispgrädde 

9 msk strösocker 

9 msk kakao 

20 g hackad mörk choklad 

Chokladströssel 
 

Så här gör du: 
1. Sätt ugnen på 175 grader. 

2. Vispa socker och ägg pösigt i en bunke 

3. Blanda bakpulver, potatismjöl och vetemjöl i en annan 
bunke. 

4. Blanda försiktigt ner mjölblandningen i äggblandningen. 

5. Häll smeten i en bröad form och ställ den i nedre delen av 
ugnen. Grädda tills kakan är torr, ca 30 minuter. Låt svalna 
och dela sedan i 3 delar. 

6. Blanda kakaon i grädde och blanda tills det inte är några 
klumpar. Ställ i kylen 1 timme.  

7. Sila bort eventuella klumpar från grädden och blanda i  
sockret. Vispa sedan grädden. 

8. Mosa 4 bananer och skiva en banan. 

9. På det första lagret ska det vara ett lager mosad banan  
och ett tunt lager chokladgrädde. 

10.På det andra lagret ska tårtbottnen mosas och blandas med 
lite chokladgrädde. Sedan ska det tryckas över det första 
lagret för att sedan bres på ett lager mosad banan med  
skivade bananer på. Bre på ett tunt lager chokladgrädde. 

11.Lägg på den sista tårtbotten och bre chokladgrädde över 
hela tårtan. Kasta strösslet på tårtans kant och spritsa  
chokladgrädde runt tårtans övre del. Lägg skivade  
bananer i mitten av tårtan. Ställ kallt innan servering. 

 

Ingredienser: 

100 g smält smör 

2 paket Oreokakor 

6 tsk gelatinpulver 

2,5 dl vispgrädde 

900 g Philadelphia 

250 g florsocker 

2 tsk vaniljsocker 

2 st apelsiner 

100 g hallon 

100 g blåbär 
   

Så här gör du: 
1. Smula kakorna och blanda dem sedan med det smälta 

smöret. Tryck ut massan i springform med bakplåts-
papper i botten. Ställ in formen i kylen. 

2. Blanda gelatinpulvret med den mängd vatten som  
står på förpackningen och låt svälla i 10 minuter. 

3. Värm försiktigt 1,5 dl av grädden och häll i gelatinbland-
ningen. Rör om i grädden tills gelatinet har  
smält, låt sedan svalna. 

4. Vispa resten av grädden och blanda väl i en bunke med 
Philadelphiaosten, vaniljsockret och florsockret. Tillsätt 
sedan gelatingrädden och dela upp smeten i tre delar. 

5. Riv apelsinskalet och pressa ut saften i en del av  
smeten, rör om. Blanda de andra två delarna,   
en med hallon och en med blåbär. 

6. Häll apelsinsmeten på Oreobotten och ställ i frysen  
en timme. Ställ in hallon- och blåbärssmeten i kylen. 

7. Häll sedan på hallonsmeten och frys en timme för att 
sedan hälla på blåbärssmeten. 

8. Låt kakan stå i frysen tills den har stelnat ca 1 timme  
till. När kakan har stelnat tar du bort formen och  
dekorerar med halva kakor. 
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ME 

 

Krokeks Hembygdsförening 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

MARMORBRUKSMUSEET 
på KOLMÅRDEN 

 
2 juni      10-årsjubileum Marmorbruksmuseet på Kolmården 
 Talare: Lars Stjernqvist 
  Invigning av Fjärilsstigen 
  Kaffe. Lotteri. 
  Öppet 10-15 
 
24 juni      Hembygdsföreningen inbjuder till kyrkkaffe vid  
  Långa Längan efter gudstjänsten vid Ödekyrkan. 
 
4 juli   Kvällsutflykt till Timmergata Tegelbruk med omnejd 
  Tider och övrig information se vår hemsida  
  www.hembygd.se/krokeks-hembygdsforening 
 

 

MARMORBRUKSMUSEET håller öppet från 
Midsommardagen till 5 augusti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Onsd. - sönd. 11-16, tisd. 9-12, måndagar stängt 
 

Övrig sommartid  
Maj - sept., tisd. och torsd. 9-12, lörd. 11-14 
 
 

Välkommen till våra aktiviteter!
www.hembygd.se/krokeks-hembygdsforening   

 
 
 

 

Frälsningsarméns 
Loppmarknad 

 

Öppnar fredag 8/6 11-18 
Lördag 9/6 11-16 

 

11/6-11/8 
öppet månd-fred 14-18 lörd 11-16 

 

Midsommarafton stängt 
 

Kaffeservering och brödlotteri 
 
 
 
 

Ring 391892 eller 392167 eller ställ grejorna på  Frälsningsarméns veranda 
 

Välkommen! 
Nyköpingsvägen 511 Strömsfors, 61833 Kolmården 

Vi tar gärna emot prylar, kläder, 
möbler, ja allt du vill skänka. 

Hembygdsgården i Råssla 

http://www.hembygd.se/krokeks-hembygdsforening
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Prunkande trädgårdsodling på Kolmårdsanstalten 
Kolmårdsnytt fick en inbjudan att 
besöka Kolmårdsanstalten och ta 
del av verksamheten där. 
 
En imponerande satsning görs på 
odling av blommor och grönsaker, då 
framförallt till användning inom an-
läggningen. Personal och de intagna 
har möjlighet att handla av sortimen-
tet. Ett antal lokala butiker får också 
ta del av de högkvalitativa produkter-
na. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolmården var från början ett sa-
natorium för patienter med tuberku-
los. Byggnaden invigdes 1918. Kri-
minalvårdanstalten Kolmården öpp-
nade i augusti 2004. (Läs om 100-
årsjubileet på nästa sida). 
 
Kolmården är en s.k öppen anstalt 
där Kriminalvården prövar ett nytt 
koncept. Konceptet har två delar:  
De intagna på Kolmården ska ta an-
svar för sin tid i fängelse genom att 
medverka i driften av anstalten. I 
stort sett all daglig drift sköts av in-
tagna under handledning av yrkes-
kunnig personal. Verksamheten ska 
ge färdigheter och kunskaper som 
underlättar den intagnes anpassning i 
samhället.  
 
De intagna på Kolmården är 
elektroniskt övervakade genom att de 
bär fotboja. Här avtjänar nu 120 in-
tagna sina straff. Och det är friheten 
som tagits ifrån dem som är själva 
straffet. Något lyxhotell är det inte, 
även om det finns många möjligheter 
för internerna att utvecklas och ut-
bilda sig. 
 
Fem dagar i veckan är det syssel-
sättningsplikt. Det kan handla om 
kökstjänst, jobba i trädgården, 
snickra, måla och reparera byggna-
den. Men när man gjort sin plikt kan 
man spela musik, träna i gymmet, 
eller utbilda sig. Kombinationen av 
att delta i olika behandlingsprogram  
och ha sysselsättning bland blommor 
och grönsaker ger ofta en positiv ef-
fekt på de intagnas mående. 

Dagens verksamhet omfattar, utöver 
den dagliga driften, trädgårdsodling, 
snickeri och skogshantering. Till fas-
tigheten hör 54 ha skog, som an-
vänds både till att ta fram virke vid 
egen såg samt i viss del till bränsle. 
Det nybyggda ekologiska växthuset 
kommer i framtiden att värmas med 
flis. I snickeriet tillverkas alltifrån 
ostbrickor till vackra trädgårdsmöb-
ler, som kan beställas och köpas via 
nätet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trädgårdsortimentet består av 
blomsterlöksodling, hyacinter, ama-
ryllis, tulpaner, påskliljor samt höst-
odlade penséer och violer. Utöver 
detta finns ett brett sortiment av ut-
planteringsväxter och sommar-
amplar. I det ekologiska växthuset 
odlas tomater, slanggurka och små-
gurkor (blivande saltgurkor). Idag 
prunkar ca 500 gurkplantor  där. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att odla blommor är i stort sett ett 
”året runt jobb” Redan i september 
påbörjas planteringen av blomsterlö-
kar, direktimporterade från Holland. 
Lökarna ska sedan stå i kyla 8-18 
veckor för att blomman ska utveck-
las. Därefter är det dags att komma 
upp i ljuset och ca 18-20 gr C. Efter 

1,5-2 veckor är snittblomman klar. 
Tulpanerna drivs framförallt fram till 
julhelgen. Sedan finns de i olika 
skepnader under hela våren. Därefter  
kräver alla utplanteringsväxter sin 
omvårdnad i växthusen och drivbän-
karna. På frilandet odlas sedan dill, 
gräslök, purjolök, gul o röd lök, mo-
rötter mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I framtida satsning finns planer på 
biodling för att även kunna fram-
ställa egen honung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

   Vi tycker det är viktigt  
med lokalt arbete tillsam-
mans i Kolmården och att vi 
får ta del av blommor och 
grönsaker med hög kvalité 

 

  Jonny Taleman COOP Krokek 

Årets Nyhet! 
Torsdag den 7 juni kl.16-20  

anordnas en Marknad på planen 

utanför snickeriet med försäljning av 
blommor, grönsaker och snickerier.  

Allt odlat och tillverkat inom anstalten 

” 
” 

Text: Inga-Britt Jernqvist 

Sågboden 
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Kolmårdssanatoriet 100 år 

Tuberkulos är fortfarande den mest spridda infektions-
sjukdomen i världen. Den orsakas av luftburna bakterier. I 
Sverige blev den ett problem från 1700-talet och framåt, 
när människor började bo i städer, nära varandra. I början 
av 1900-talet dog i Sverige ungefär 11.000 personer per 
år av TBC, som sjukdomen också kallas. Förutom det 
lidande som sjukdomen gav, såg de styrande det som en 
allvarig ekonomisk förlust för landet. Man insåg att den 
stora smittspridningen mycket berodde på sociala miss-
förhållanden och okunnighet om hur smittan spreds. Där-
för beslutade man uppföra särskilda sjukhus, sanatorier, 
där man kunde isolera de sjuka, informera och på bästa 
sätt försöka behandla sjukdomen. Några mediciner fanns 
då inte att erbjuda. Den behandling som man kunde ge var 
frisk luft, vila och näringsrik kost. 
 
År 1912 beslutade Landstinget i Östergötland och Norr-
köpings stad att tillsammans låta bygga ett sanatorium. 
Man letade efter en lämplig plats och fann den här i Kro-
kek. Men det blev först en hel del lokalt motstånd. Man 
var rädd för smitta. 
 
Men 1914 påbörjades bygget, först med att dra en vat-
tenledning från Torsjön. Huvudbyggnaden uppfördes med 
tegel från Timmergata. En linbana byggdes för att frakta 
upp teglet från Bråviken. Ungefär 170 man arbetade med 
bygget. Kostnaden blev 1,2 miljoner. 
 
Huset byggdes med tre våningar, med två vårdavdel-
ningar på varje plan och 186 vårdplatser. Åt söder bygg-
des balkonger och en särskild ligghall, där patienterna 
skulle få både vila och frisk luft samtidigt. Dagsschemat 
innehöll fyra obligatoriska ”liggkurer” för alla patienter. 

Sanatoriet, gammal uppställning 1921 

Vattenledningen från Torsjön 

Byggnation av Kolmårdssanatoriet 1916 
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Huset värmdes av två ångpannor som eldades med kol. 
I köket fanns två väldiga vedspisar. Där fanns eget bageri 
och eget tvätteri. På vinden fanns bostäder för sjukvårds-
biträdena, medan avdelningssköterskan hade sitt bostads-
rum som en del av avdelningen. För överläkaren byggdes 
ett särskilt bostadshus, likaså för syssloman/kamrer och 
underläkare. Hus uppfördes även för maskinist och för 
vaktmästare. Där inrymdes också en telefonväxel. Det 
fanns grönsaksodlingar, hönshus och grishus – ja, det var 
som ett helt litet eget samhälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I april 1918 kunde man ta emot de första patienterna. En 
hette Vitalis, och hon tillfrisknade, vilket sågs som ett 
gott omen. Den högtidliga invigningen hölls 26 maj 
1918. Men det var svåra tider och brist på både bygg-
material och livsmedel. 
 
Den förste överläkaren var Emerik Danielsson, far till 
”Kon-Tiki-Bengt”. Syssloman var Gunnar Waller och 
husmor hette Katie Meyer. En av de första sjuksköters-
korna som anställdes var Signe Hofflander. Hon kom att 
stanna på sjukhuset hela sitt yrkesliv. Hon beskriver hur 
de togs emot: 
 
”Vi som började 1 maj 1918 välkomnades med kaffe 
och tårta. Det låter godare än det smakade. Tiderna var 
hårda. Kaffet var någon underlig blandning och tårtan 
hade säkerligen sågspån som huvudingrediens. På något 
vis var det festligt ändå. Den första måltiden var blod-
pudding. 
 
Jag fångades in i ett arbete som gett mig stor glädje och 
som aldrig känts betungande. Över hela sanatoriet har 
från början vilat en atmosfär av hoppfullt ljus.” 

Överläkarvillan 

Underläkarvillan Läkare och sköterskor, grupp ur Agda Bergvalls album 

Golv skuras 

Sanatoriets matsalsinteriör 
Liggtur 

           Text: Christina Folkeson 
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TK 

 

braviksbuss@tele2.se   

www.braviksbuss.se 

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

Beställ din bussresa miljövänligt!  

Fräsch turistbuss 49 platser med alla  
bekvämligheter; Wifi, Toa, 220 volt osv  
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 Naturliga kontakter 
Solen värmer så skönt mot väggen. 
Inifrån stallet hörs ljud av hästar-
na. En liten å flyter ut i Bråvikens 
vatten just här vid Djupviks gård. 
Det glittrar från den öppna viken 
utanför. Några myskänder kliver 
runt och hundvalpen Selma söker 
sig till oss vid kaffebordet. Det 
känns verkligen som en härlig 
plats att vara på.  
 
Ridterapi och hästupplevelser 
Här sitter nu Stina Sidwall och Kajsa 
Holmberg och berättar. De har öpp-
nat nya möjligheter för många andra 
att få ta del av detta fina, få uppleva 
samspelet mellan djur, natur och 
människor. Det kan vara en vila och 
en ny, läkande erfarenhet Både Kajsa 
och Stina har utbildning och lång 
erfarenhet av ”Ridterapi och häst-
upplevelser”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gedigen utbildning 
Stina är uppvuxen och nu åter bosatt 
vid Djupviks gård i Kvarsebo. Hon 
har gedigen utbildning och kompe-
tens kring både djur, turism och be-
söksnäring. ”Bo på lantgård” och 
stuguthyrning hör också till erfaren-
heterna. 

Arbetat med människor 
Kajsa är bosatt vid Örntäppans gård, 
också i Kvarsebo. Som barn var även 
hon ofta vid Djupvik och lade där 
grund till sitt stora hästintresse. Yr-
kesmässigt har hon lång utbildning 
och erfarenhet från vård, främst be-
handlingshem för människor i alla 
åldrar.  Hon har också arbetat som 
värdinna i Christinagården, med mu-
sik och körer och har nu uppgifter 
bland barn och unga i Kolmårdens 
församling. Hon har också erfarenhet 
av att öppna sitt hem för den som be-
höver en familjehemsplacering.   Där 
blev det så tydligt att en häst kan vara 
till otrolig hjälp för en person i någon 
form av kris, att kontakten med häs-
ten väcker känslor och kan ge hjälp 
till läkning. 

Vill öppna nya vägar 
 Detta vill de båda tillsammans för-
söka utveckla i företagsform. De har 
bägge gått utbildning i ridterapi och 
vill öppna nya vägar och skapa möj-
lighet för fler att få kontakt och sam-
varo med djur. Det kan handla om att 
bara närma sig en häst, att klappa lite 
försiktigt – att rida eller få möjlighet 
att åka vagn efter häst. Deras tanke är 
full tillgänglighet med ramper, liftar 
o.s.v.  För andra kan ett par dagars 
ridläger vara den bästa upplevelsen. I 
år finns även möjlighet för vuxna att 
delta. Det finns ridstigar i skogen och 
tillgång till paddock på båda gårdar-
na. Det finns både ponnys och stora 
hästar. Hästarna är lugna och vana 
vid människor. Och det gäller säkert 
även de båda företagarna Stina och 
Kajsa: flexibla, beredda att ta emot 
människor, öppet och kompetent, för 
att låta andra få läkande upplevelser 
och glädje. 

Text: Christina Folkeson 

Hagens Vanessa i centrum 

Stina och Kajsa med hästen Vilhelmina 

Så spännande att få hälsa på April Lord 

Sigrid och Wilma 
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KOLMÅRDENS NYA KURSGÅRD OCH B&B 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Välkommen till Kolmårdsgården!  

 Övernattning, konferens, privata fester, bröllop, golfpaket …  

 Välj bland våra familj/designrum. Vill du bo på Savannen  
i Medelhavet eller på Orienten? 

 Tillgång till pentry, utomhusgrillar, cyklar.   

 Vi samarbetar med Kolmårdens Djurpark och har paketpriser 
för alla som vill kombinera boende med besök i parken.  

 Vi erbjuder också picknick-korgar att ta med på utflykten.  
 

  Upplev den härliga Kolmårdsnaturen!  
 

Varma hälsningar Ingela och Bosse 
011-39 60 10, 070-455 54 47 

 info@kolmardsgarden.se, www.kolmardsgarden.se                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

ALLSÅNG på kajen i Kvarsebo 
Onsdag den 4 juli kl 18.30 
 

Kom o sjung med Cecilia Norinder,  
Mats Gripenblad med musiker.  
Fika finns att köpa. 
 
 
 

Låna en segelbåt gratis!  
Båten ligger vid badplatsen i Kvarsebo.  
 

Kontakta Morgan på 076 7787318  
 

 

 VÄLKOMNA! 

 

 

Stafsjö Bruksmuseum 
 

Visar ortens och brukets historia från  
grundandet 1666 till nutid. 

 

Guidad visning maj – september  
söndagar klockan 11.00 – 14.00. 
Visning vid annan tid bokas på  

011-39 31 69 eller 0708-43 43 71. 
 

Bli medlem och få fortlöpande information  
om museet i kvartalsrapporter. 

 

Medlemsavgift är 75 kronor  
till pg 166 75 36-5. 

 

ÄNGBY  GÅRDSBUTIK & CAFÈ    
 

BJÖRKVIK 
 

En bondgård med Bullerbykänsla!  
 

I hagarna betar massor av får.  
Det finns också alpackor,  

grisar, höns, kaniner  och katter.  
Här kan man ta en fika med hembakat  

i lugn och ro.  
Gårdsbageri, kött, ägg  

och fårskinn från gården.  
Presentbutik, Loppis, Minilivs  

och Gårdsmuseum.  
 

Öppet alla helger!    Lör, sön, helg: 11-15 
Midsommar - Skolstart: Alla dagar 

Vardagar11-17      Helger 11-15  
 

VÄLKOMMEN! 

www.angbyull.snabber.se  
 070 2377796 

http://www.angbyull.snabber.se
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Kolmårdsgården en oas i Kolmårdsnaturen  

Kolmårdsgården i Kvar-
sebo byggdes år 1936. 
Byggnaden har under åren 
fungerat som dagis, konfir-
mandgård, läger för ung-
domar m.m. 
 
År 2011 köpte  Ingela & 
Bosse gården av Kyrkan 
och har totalrenoverat den 
till ett lite annorlunda 
B&B med olika rum, så 
gästerna ska  få en fin upp-
levelse varje gång de besö-
ker gården. 

”Vi tröttnade på arbetet 
som lärare och började 
leta efter ett B&B men 
alla ställen vi hittade var 
redan färdiga. Vi ville 
forma vårt eget ställe efter 
våra egna idéer med tema-
rum där man känner sig 
hemma. Det ledde oss till 
Kolmårdsgården!” 
 
Inför sommaren 2014 
stod Kolmårdsgården klar 
att öppna upp dörrarna i 

sin nya skepnad. Idag har 
Kolmårdsgården tio rum 
alltifrån dubbelrum till 
designade dubbelrum. Alla 
rum har eget tema och är 
inredda som namnet anger. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cityrummet är till exem-
pel inrett med motiv från 
New York och Paris, me-
dan Fjällmossen, med 
namn från bygden är utrus-
tat med skogsmotiv, stenar 
och grenar. I Gläntan, ett 
litet fristående hus med 
fyra bäddar och fin ute-
plats, kan gästerna leva 
vandrarhemsliv med stora 
husets faciliteter nära inpå. 
 
Utöver övernattande gäs-
ter förlägger många före-
tag och föreningar sina 
konferenser till gården. 
Tystnaden och den lugna 
naturen bidrar till lyckade 
möten.  
 
För de lokala föreningar-
na är det mycket populärt 
att lägga sina årsfester på 
Kolmårdsgården och då 
även få njuta av de före 
detta restauranglärarna 
Ingela och Bosse goda 
mat. Även  författarkvällar 
och olika musikevenemang 

har blivit succé! Detta 
kommer förhoppningsvis  
att fortsätta varje år. 
 
Maj är den stora bok-
ningsmånaden för somma-
ren. Under perioden slutet 
av april till september är 
Kolmårdsgården nästan 
fulltecknad. Därmed kan 
inga konferenser bokas 
under den perioden. 
 
Typiska gäster är familjer 
med barn mellan 5-7 år, 
som köpt ett 2-dagars kort 
på Kolmårdens djurpark 
och vill vila ut en skön 
natt. För dessa familjer är 
erbjudandet om picnicpa-
ket med goda smörgåsar, 
frukt och dryck mycket 
populärt. Andra ofta åter-
kommande gäster är fri-
luftsfolk från både bl.a 
Göteborgsområdet och 
Småland, som vill uppleva 
naturen inpå knuten. 
 
För att förlänga säsongen 
och även få gäster under 
vinterhalvåret kommer 
Kolmårdsgården att synas 
i Magasinet, som riktar sig 
till ca 25 tusen företag runt 
om i landet. Även på Fa-
cebook och Twitter görs 
reklam.  
 
I framtidsplanerna ingår 
även att sprida information 
på den tyska marknaden 
och därmed locka upp fri-
luftsmänniskor och vand-
rare därifrån. 
 
 

Cityrummet 

Fjällmossen 

Gläntan 

Text: Inga-Britt Jernqvist 
Bilder: Privata 

 Vi ville forma  
vårt eget ställe  
efter våra egna 

idéer med temarum 
där man känner 

sig hemma. 
 

Ingela o Bosse  

” 

” 



KOLMÅRDSNYTT   nr 2, 2018  

 

12 

 



KOLMÅRDSNYTT   nr 2, 2018  

 

13 

De flesta av oss kolmårdsbor har nog 
träffat Irena och Caroline, våra vägle-
dare på återvinningscentralen. De 
finns där både på vardagar och på 
helger, beredda att ge anvisningar. 
För det är inte så enkelt att veta hur 
vi ska sortera på rätt sätt. Att fråga 
dem är betydligt bättre än att chansa! 
 
De tycker båda att det är ett roligt 
jobb och de är ute i alla väder. Många 
stannar och pratar med dem eller med 
grannar och bekanta. ”Det känns som 
alla känner alla. Vi skulle kanske ha 
ett café här också!” 
 
 
 
 
 
 
Men det finns problem, bl.a. är retur-
punkterna utsatta för stölder. Men 
Norrköpings kommun, som ansvarar 
för driften av återvinningsverksam-
heten, har nu beslutat sätta upp kame-
ror och rörelselarm. Företaget Suez, 
som Irena och Caroline är anställda 
av, sköter det praktiska med retur-
punkterna på entreprenad åt kommu-
nen. Här lämnar man också ut påsar 
för hushållens kompost. 
 
Att lämna 
Returpunkterna tar emot grovavfall, 
elavfall och farligt avfall.  Det man 
inte tar emot är t.ex. mediciner, som 
ska lämnas på apotek. Man kan inte 
heller lämna asbest, eternit eller ensi-
lageplast. Där finns andra alternativ. 
 
Kretslopp 
För allt som lämnas på Returpunkten 
finns en fortsatt planerad väg: för 
brännbart hörs det ju vad som händer, 
likaså för deponi. Men ris och träd-
gårdsavfall tas om hand på två olika 
sätt, därför är det viktigt att placera 
det rätt från början.  Elektronik 
plockas isär och sorteras upp ytterli-
gare –ja, det är en hel kedja av olika 
system som följer efter att vi lämnat 
vårt avfall - allt för att återvinna så 
mycket som möjligt och skapa ett 
kretslopp. 
 
Mängden avfall 
 Man vet att varje person i Sverige 
åstadkommer 500 kg avfall per år! På 
kommunens hemsida finns många 
förslag på hur man kan bidra till en 
minskning, som att först tänka: Behö-

ver jag verkligen köpa det här? Kan 
jag i stället låna det jag bara behöver 
en enstaka gång? Kan vi köpa och 
sälja mera begagnade saker? Kan jag 
låta reparera? Att använda tygkassar 
för inköp och välja kranvatten i stäl-
let för flaskvatten är andra förslag. 
 
I linje med detta finns på vår återvin-
ningscentral en särskild container 
avsedd för gåvor till tre olika organi-
sationer: Myrorna, Hela människan 
och Bra & Begagnat. De tre turas 
om, en vecka i taget, att hämta sådant 
som vi bedömt vara användbart för 
andra och för bra för att kasta. 
 
 

Besök på Returpunkten 

Att tänka på 
Men när vi sedan ändå står där med 
vårt avfall, har Caroline och Irena 
hunnit se vad vi bör tänka på: 
 
 Försök sortera upp avfallet på din 

släpvagn från början  
 Ta med bärhjälp, det är inte per-

sonalens uppgift  
 Tänk på att det är en riskabel 

plats för barn  
 Överfyll inte containrarna  
 Sopa efter dig  
 Ingen tomgångskörning  
 Kör försiktigt, följ anvisningspi-

larna 
 Det som personalen säger gäller. 

Text och bild: Christina Folkeson 

Irena och Caroline, glada arbetskamrater som trivs med sitt arbete. 

Ängeln på sjunde trappsteget,  
En irländsk barndom 
Utgiven på Bonniers förlag 1997.  
Skriven av Frank McCourt. 
 
”Det är en fantastisk skildring av hans  
uppväxt i Limericks slumområden. Famil-
jen lever i yttersta fattigdom, men berättel-
sen flödar ändå av humor och värme.”  

Christinas boktips 

 

Öppettider och kontakt: 
 
Tisdag och fredag 10 - 18 
Lördag och söndag 9 - 16 
 
Tel. 011 15 15 30 
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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 före och under sommaren och även hösten kan rädda liv.  
 

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

För mera information, se hemsidan  
www.kolmardensvägförening.se  

       

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

 

Ordf.  Jan Åberg   070-58 91 213 aberg.jan@telia.com 
V. ordf. Inger Negendanck 076-10 79 405 negendanck@yahoo.se 
Vägansvarig  Conny Johansson 070-81 09 933 connylena5@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 

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! 

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 

 

Och Du...  
Klipp dina träd och häckar! 

Tänk på att barnen ska synas!  
Underlätta för transporter  

och snöröjare! 

> 4,5 m 

 Annons 

 

OBS! 
Blir det inte en  
förändring där 

häckarna klipps 
enligt reglerna så 
kommer det att  

finnas förslag på 
höjning av avgiften 

på Årsmötet! 

Styrelsen

http://www.kolmardensvägförening.se
mailto:henrik.skd@gmail.com
mailto:micke@kolmardssnickeri.se
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Kolmårdens cykelfest   
År 2005 arrangerades Kolmår-
dens cykelfest för första gången. 
 
Ballonger vid cykeln 
Vad handlar detta om? Jo, många 
av oss har kanske sett ett antal cy-
klister med ballonger fästade vid 
cykeln och detta någon gång under 
augusti månad. Parvis genomför 
man en cykelfest, där man cyklar 
från matbord till matbord. Dagen 
avslutas sedan med ett festligt party 
med dans till livemusik. Var detta 
skall gå av stapeln i år är ännu så 
länge hemligt. 

Tre rätter 
Det hela handlar om att alla cyklis-
ter äter en hel middag med tre rätter, 
förrätt, varmrätt och efterrätt. Det 
finns dock ett stort MEN, och det är 
att rätterna ätes på olika ställen och 
tillsammans med olika personer. 

 

Vill du delta i cykelfesten 
lördag den 18 augusti? 
 

Anmälan:  
Bindande anmälan skall ske senast 
den 3 juni. Anmäl er genom att 
maila namn, adress och telefon-
nummer samt eventuell special-
kost till:  
cykelfestkolmarden@gmail.com  
 

 
Efter anmälan får ni ett mail om 
kostnad och hur ni ska betala. 
 
Undrar ni över något, så använd 
mailet ovan eller ring till Camilla 
Hedström  070-746 3367 
 
OBS! För deltagande förutsätts att 
ni bor i Kolmården. Annars kan 
cykelturen bli alltför lång.  

Alla får bjuda 
Varje par får till uppgift att bjuda på 
en av rätterna. Man får 4 gäster. 
Alla kommer i förväg att få reda på 
vilken rätt man ska stå för och vid 
vilket klockslag gästerna infinner 
sig. Under färden får man reda på 
till vilka adresser man ska cykla, 
och när man ska vara där. 
 

Text: Gunnar Kryger 

Bilder: Privata 

Här planeras det för fullt! 

Ett glatt cykelgäng 

intar en god middag 

Bilder som talar för sig själva…  

Vem vill inte äta gott och mysa här?! 

Ballongprydd och redo! 
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10-årsjubileum på förskolan Humlan 

En vårlördag med strålande sol 
över Orrekullagården var perfekt 
för att fira 10 år för förskolan 
Humlan.  
 
På Humlan finns fem pedagoger, 
varav två är förskollärare och tre är 
barnskötare. Humlan tar emot 23 
barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är 
populär och det är kö för att få börja 
där. Förutom Humlan driver Norr-
köpings pastorat också Skeppets 
förskola i Lindö och Liljans förskola 
i Jursla. Alla tre förskolor har 
Svenska kyrkan som huvudman. 

Öppet Hus 
Idag är det många besökare på Hum-
lans öppet hus-dag. Verksamhets-
chefen Karin Wahlström Ivarson 
och utvecklingsledare Lena Wingren 
tar emot mig och visar mig runt. Ak-
tiviteterna är i full gång när jag kom-
mer och i rörelserummet pågår mini-
yoga för alla som vill. En kille kom-
mer ut och är klar med yogan och 
jag frågar honom hur det var. ”Joo, 
det var faktiskt lite skönt!” svarade 
han med en nöjd min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konst och ponnyridning 
Lilla ateljén är tom och välordnad 
men på väggarna utanför kan man 
beskåda en riklig produktion av 
konstnärliga alster. Populärast för 
dagen var förstås ponnyridningen. 
En av barnens föräldrar har ställt 
upp med egna ponnies och leder 
hästarna runt med de små ryttarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nöjd kyrkoherde 
Dagens aktiviteter är mest utomhus i 
det vackra vädret och alla har någon 
sysselsättning att pröva på, förutom 
fika, som kyrkoherde Thomas Wärf-
man hittat. Han är mycket nöjd med 
att ha de tre förskolorna under 
Svenska kyrkans ”paraply” och 
skulle gärna se flera.  
 
Vi önskar förskolan Humlan lycka 
till i fortsättningen. 

Text och bild: Monica Johansson 

Jo, det var faktiskt 
lite skönt! 

Sa killen som just kom  
ut från yogan ” ” 
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  NU HAR VI ÄVEN  

HUSMANSKOST 

 

 

 BOKA FESTEN HOS OSS! 
 VI TAR EMOT UPP TILL 20-30 PERSONER 

 FÖDELSEDAGSKALAS och SMÅ FESTER 

NYHET 
! 

 

ÖstgötaSenaps Gourmetbutik 
För äkta matglädje 

 

Köp din favoritsenap direkt hos tillverkaren! 
Just nu 3 sorter i lösvikt! Tag med eget senapskärl! 

Provsmaka och låt dig inspireras av våra ca. 20  
gourmetsenaper och tryffeldelikatesser 

 

Boka våra teambildande aktiviteter! 
Senapsskola-Provsmakning- ”Gör din egen senap” 

Polisvägen 5 B, 61830 Kolmården 
Öppet:  Måndagar + Torsdagar 10-13.00 el enl.  

överenskommelse på tel  0768 106300 
www.ostgotasenap.se          info@ostgotasenap.se 

http://www.ostgotasenap.se
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Nu har familjen Ellner 
startat sitt efterlängtade 
café vid Marmorbruks-
muséet. Att kunna få lite 
förfriskningar när man gått 
en promenad utmed Bråvi-
ken eller njutit av att titta i 
muséet hur man gjorde 
alla vackra marmorföre-
mål genom åren. 
 
Genuint 
Elisabeth och Per-Erik har 
verkligen skapat ett mysigt 
och hemtrevligt litet café. 
Möblerna kommer ur-

sprungligen från Café 
Knäppingen men köptes 
på ”Hela människans” 
försäljningslokal. Renove-
ringen av huset har skett 
med varsam hand. Det 
genuina finns kvar. Man 
ser tydligt att det varit 
stall tidigare. Bjälkar och 
stolpar står kvar och gör 
lokalen väldigt personlig. 
Per-Eriks målningar 
hänger på väggarna, vilket 
också är en ”mysfaktor”. 
De är verkligen värda att 
studera och njuta av! 

Äntligen ett café vid Marmorbruksmuséet 
”Gubbarna” på muséet har 
varit mycket behjälpliga 
med råd och dåd i själva 
renoveringen. Bl a har de 
tillverkat marmorskivan 
till försäljningsdisken. 
 
Hembakat 
Elisabeth bakar allt bröd 
själv vilket självklart bi-
drar till den goda smaken. 
Till den varma årstiden 
kan man sitta ute i trädgår-
den. Det vill ju de flesta av 
oss. Möjlighet att hyra rum 
för övernattning finns. 
Men å andra sidan kan 
man hyra lokalen för små 
kalas, även andra dagar än 
helger. 
 
Stora planer…  
Både Elisabeth och Per-
Erik har stora planer och 
ser betydande utvecklings-
potential i det lilla caféet. 
Det är härligt att höra glö-
den de har. 

Vi alla önskar dem jätte-
mycket lycka till med sitt 
nya projekt. Välkomna, 
säger Elisabeth och Per-
Erik! 
 
          Text o bild: Louise TG 

Välkomnande 

Per-Erik och Elisabeth 

Hemtrevligt  

 1. Kaffe med Rån 
2. Låna är silver Råna är guld 
3. Rån och inga visor 

 

Förlag : Månpocket (Bonnier och Ad Libris) 
 

Författare: Catharina Ingelman-Sundberg 
 

”Underhållande, skrämmande, verklighets-
förankrad läsning om äldreomsorgen. Cat-
harina är så träffande i sin beskriv-
ning att alla styrande borde läsa 
detta. Bakom allt det roliga finns 
djupaste allvar om krisen i äldrevår-
den. Man får följa sex pensionärer 
i deras kamp för en bättre tillvaro.  
Underbar läsning!!” 
 

Louise 
bok-
tips! 
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SOCKERBAGARNAS 
Delikatesser i Krokek 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Öppettider: Måndag-Fredag 07.30-18.00 
Lördag 10.00-16.00, Söndag Stängt 

 

 

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

Välkomna att boka tid! 

 

     Tottas 
HÅRMODE 

Frisörerna:  

Yvonne, Malin och Totta  
        
 LANZA 

 GOLDWELL 

 MILK SHAKE 

 ECRU 

  
 DEPEND 

 BIT AVANT 

 CULTURE MIX 

 MARC INBANE 

Märken 

Glöm inte att beställa dina tårtor / Smörgåstårtor 

till studenten eller andra festligheter!  

Premiär för Sia glass hos Sockerbagarna i Krokek. 

Köp 1,2 eller 3 kulor med topping! 
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Tack Lisa! 
Kolmårdsbor med 
Krokeks kyrka fick 
ha dig som präst i 
nästan åtta år. 
Du blev mycket 
omtyckt bland 
båda gamla och 
unga. 
Du fanns alltid till 
hands när det be-
hövdes. Lycka till i  
Johannes nyreno-
verade fina kyrka. 
Många Kolmårds-
bor bevarar alla 
minnen med tack-
samhet. 
 

Text och bild: LTG 

TACK ALLA! 
Nu är fasteinsamlingen klar för 2018 till Sv kyrkans 
internationella arbete (tidigare Lutherhjälpen) avslutad. 
Årets resultat blev 40 036 kr. Många har det varit som 
skänkt saker som vi sålt på Loppis, vinster till lotterier, 
bakat till caféverksamheter i Orrekulla och Kyrkan. 
Det har också varit många som hjälpt till i arbetet. Alla 
insatser stora som små är nödvändiga för att vi skall 
kunna nå målet och ge hjälp både i katastrofläge och 
långsiktigt till våra medmänniskor. Viktigaste är dock 
att vi jobbat tillsammans mot samma mål. TACK! 
 

           Arbetsgruppen för Sv kyrkans internationella arbete 

Ny rektor 
Här ser vi Marie Johansson, som 
är Uttersbergsskolans nya rek-
tor. Hon har arbetat i trettio år 
inom Norrköpings kommun.  
För elva år sedan blev hon rek-
tor på Borgsmoskolan. Därefter 
har Marie under åtta och ett 
halvt år varit rektor på Hagasko-
lan, för åk 4-9. I grunden har 
hon utbildning till lärare i matematik och textilslöjd. 
 

Marie bor på Vikbolandet och åker dagligen med fär-
jan över Bråviken: ”En vacker väg till jobbet!” Att hon 
uppskattar naturen bidrog till att hon sökte sig till sko-
lan i Kolmården.  Det är ett stort uppdrag att leda Ut-
tersbergsskolan, som nu har 380 elever och 60 an-
ställda. Ja, det är faktiskt så att en biträdande rektor 
kommer att anställas. 
 

Marie vill se att skolan och fritidshemmet kan kom-
plettera varandra, inspirera och väcka barnens intresse 
utifrån läroplanen. Det är viktigt att barnen själva kan 
se resultat av sitt lärande. Så blir det roligt och stimule-
rande och de behåller lusten att lära, hoppas Marie. 

  

Lisa Linderot med dotter Ebba  
vid avskedsgudstjänsten i  
Krokek på påskdagen. 

 

Text och bild: CF 

Sommar i djurparken 
Christer Fogelmark, vd för 
Park och Resort, där 
Kolmårdens djurpark ingår, 
besökte Kolmårdsvinds års-
möte på plats i djurparken. 
Han berättade vad som är på 
gång i djurparken. 
 
Övergripande mål för par-
ken är att skapa ett livslångt 
engagemang för djur och 
natur. Dessutom att skapa 
världsunika och oförglöm-
liga upplevelser. 
 
Att bevara utrotningsho-
tade djur sker genom att 
satsa på en pålitlig och sta-
bil genbank för många djur-
slag. Man hjälper också till 
att stödja bevarandet av tex 
noshörningar i Kenya på 
plats. Miljöförstöringen tär 
hårt på många djurslag och 
natur. Många chanser till 
information görs i Parken, 
såsom skolbesök, olika ut-
bildningar, forskning samt 
många möjligheter till unika 
möten med djuren genom 
alla duktiga och kunniga 
medarbetare. 
 
Information och shower 
finns för fågel, björn, tiger, 
öknen, savannen, surikater, 
sydamerikanska området, 

röd panda, lagunen, schim-
panser, gorilla, varg, delfin 
och säl. Teatern vid Bamses 
värld blir ny i år. 
 
Hållbarhetsprogram finns 
för hela parken som inne-
fattar ekonomi, socialt (vara 
en bra arbetsgivare) och 
ekologiskt, uppfylla de 17 
globala målen som finns. 
Lite hjälp får man via KIS 
(Kolmårdens insamlings-
stiftelse). Under året kom-
mer att satsas på att moder-
nisera djurhägnen och öka 
möten med djuren.  

Text: Louise Tottie Gustafsson 

   

Boktips för barn 
För slukaråldern kommer nu ännu en ny  
djurserie från skaparna bakom Warriors-
serien. I Bravelands: Splittrad flock? får man 
bekanta sig med tre helt nya hjältar; ett lejon 
som tvingas lämna sin flock, en elefant som 
kan spå i benen från de döda och en babian 
som revolterar mot sitt öde. Tillsammans  
ska de rädda savannen. 

 
Spöket i dimman är den andra fristående  
kapitelboken i Katarina Genars rysmysiga 
serie Mystiska skolan. På Gretas skola  
händer det mystiska saker ibland och det  
finns även saker där som inte alltid syns.   
En dag på rasten hittar Greta ett mynt på mar-
ken. Det ser gammalt ut. Vems kan det vara 
och var kommer det ifrån? Greta ser  
även en skugga röra sig i dimman, är det  
bara inbillning eller finns det någon där…? 

   

        Fanny & Linda, Krokeks bibliotek 
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Blomsätter Trädgårdscafé satsar på utökad verksamhet 
Sommaren 2017 startade 
Maud och Janne verksam-
heten vid Blomsätter. Tidi-
gare var fastigheten en 
familjebostad. Maud med 
familj köpte huset i slutet 
av 80-talet. Familjen 
bodde där under flera de-
cennier. I mitten på 2016 
var det dags för en om-
byggnad för att få plats 
med en Bed & Breakfast 
verksamhet med tillhö-
rande caféverksamhet.  
 
Redan sommaren  2017 
kunde Blomsätter visas 
upp med sitt nya ansikte. 
Gästerna började strömma 
till från både när och fjär-
ran. Till Trädgårdscaféet 
kom framförallt lokalbe-
folkningen och förbipasse-
rande på Utflyktsvägen. 
 
Naturen runt Blomsätter 
lockade gäster från USA, 
Tyskland, Finland och 
Filippinerna. Ett udda sätt 
att resa genom Sverige 
visade familjen på fem 
personer från USA. Efter 
landning på Arlanda hyrde 
familjen tandemcyklar och 
kom sedan via Utflyktsvä-
gen förbi Blomsätter på 
väg till Belgien. 

Lyckan att få andas ut i 
det sköna Kolmården var 
stor. Hur får man då tag i 
ett sådant här fint ställe?  
Jo, Utflyktsvägen är en 
sträcka mellan Norrköping 
och Trosa. Denna mark-
nadsförs i ett magasin, 
som finns på turistbyråer-
na och på nätet. 
 
Golfspelare är en annan 
kategori som gärna stan-
nar över natt på norra si-
dan av Bråviken för att 
sedan spela på bland annat 
Mauritzberg. Många fa-
miljer kommer ofta till-
baka, till exempel de som 
vill hälsa på sina barn i 

sommarstugan och då un-
nar sig ett skönt dygn med 
frukost på Blomsätter. 
 
Under sommaren 2018 
kommer mycket krafter att 
satsas på utökad verksam-
het i Trädgårdscaféet. Utö-
ver ordinarie café med 
hembakat kommer det att 
finns möjlighet att köpa 
både frukost och lunch. 

 

 

 

 Blomsätter B&B och Trädgårdscafé 
    

Ni hittar oss utmed Utflyktsvägen utanför Kvarsebo mot Nävekvarn. 
 

Öppettider 2018:   
Trädgårdscafé Alla dagar 08-18. 

08-10 Frukostbuffé      12-14 Lunch 
        

Vår vackra trädgård inbjuder till lugn, avkoppling och återhämtning. 

Varmt välkomna hälsar Maud / Janne  
Tel: 070-618 54 47, finns på Facebook 

Ett bostadshus ska också 
byggas på tomten så att 
Maud och Janne slipper 
pendla till Vikbolandet, 
där de hittills bott. Ytterli-
gare tre små hus kommer 
att byggas i framtiden för 
att utöka möjligheterna till 
vandrarhemsboende med 
egen dusch och toa. 
 
 Text: Inga-Britt Jernqvist 


