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Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt obunden

tidning, som ges ut i fyra nummer per år till alla Kolmårdsbor. 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 en äppelskörd rikligare än på

länge. Nu gäller det att ta tillvara skörden. Ella och Linn
bjuder som vanligt på goda bakverk, och naturligtvis är det Margaretha Ericsson
Redaktionschef och
”Äppeltema” i detta nummer. Bara att prova på :-)
ansvarig utgivare
Vi bjuder på ett 100-årsjubileum av ett tragiskt slag - det
Redigering och layout
handlar om Getåolyckan, och ett 100-årsjubileum av ett
trevligare slag - ett älskat sommarställe. Båda insända.
Naturligtvis uppmärksammar vi också 10-årsjubileumet av
vårt fantastiskt fina Marmorbruksmuseum, och den för så
många familjer viktiga Familjecentralens 10-årsjubileum.

Monica Svensson
Gör reportage
Särskilt ansvar
för Stavsjö

Louise T Gustafsson
Gör reportage
Särskilt ansvar för
kyrkor och äldre.

Styrelseordförande:
Stig Fritzell

Jonas Love Almqvist satt på Tittut och skrev för många,
många år sedan. Nu vandrar en del Kolmårdsbor i Tintomaras spår, och andra Kolmårdsbor gör som Jonas Love de skriver egna böcker. Vi presenterar återigen ett boksChristina Folkeson
Monica Johansson
läpp av en Kolmårdsbo.
Gör reportage
Gör reportage
Allmänt, företag…
Läs också Kolmårdsnytt på Hemsidan. Där finns även alla Särskilt ansvar för
förskola, skola, föreäldre nummer tillgängliga. www.kolmardsnytt.se
ningsliv och hembygd.
På Facebook kan du också komma
med idéer och förslag till tidningen.

Korrekturläsare:
Katrin Bjuhr

Ulla Landqvist
Gör reportage
Allmänt…

Hösthälsningar

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
Halv sida
Fjärdedels sida
Åttondels sida
Sextondels sida

Sista sidan
Halv sida
Fjärdedels sida

185 x 265 mm
185 x 130 mm
130 x 90 mm
90 x 60 mm
60 x 40 mm

2 000 kr
1 200 kr
600 kr
350 kr
200 kr

185 x 130 mm
130 x 90 mm

2 000 kr
1 200 kr

Företagsguiden

600 kr/år

Föreningsguiden
Träningsmöjligheter

gratis
gratis

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

Ella och Linn Höög
Recept och särskilt ansvar för ungdom

Nästa nummer

kommer ut den 19/11.
Manusstopp 25/10

Utgivning 2019

25/2, 13/5, 9/9, 18/11
Manusstopp ca 3 1/2
vecka före utgivning.
Får du inte tidningen kontakta redaktionen!
Allt material i Kolmårdsnytts
publikationer är skyddat
jämlikt Lagen (1960:729) om
upphovsrätt. Inget i tidningen
eller på hemsidan får utan
ansvarig utgivares medgivande citeras eller återges
helt eller delvis.

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, Lisa Webbdesign
Ekmans Entreprenad AB
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Gunnar Kryger
Gör reportage
Särskilt ansvar
för sport och idrott

Janelle och Jennifer
Djur- och natursidan

Innehåll

Webbredaktör
Liselotte Karlberg,
Boström
Tryckeri:
Tellogruppen

TACK!

Inga-Britt Jernqvist
har slutat i redaktionen, men fortsätter att
bevaka Kvarsebo. Hon
kommer även att göra
en del reportage i fortsättningen. TACK I-B
för det arbete du lagt
ner på Kolmårdsnytt!
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23
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Ingredienser:

Ingredienser:

100 gram smör
2 dl socker
2 dl vetemjöl
Valfri frukt eller bär

125 gram smält smör
3 dl mjölk
1 paket jäst (50gram)
0,75 dl socker
2 krm salt
9-11 dl vetemjöl
Äppelmos till fyllning

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

Så här gör du:

2. Smöra formen och lägg i skivad frukt eller bär.

1. Häll smöret i en kastrull med mjölken och värm det till
ca 37 grader, fingervarmt.

3. Blanda smör, socker och mjöl.
4. Häll blandningen över frukten/bären.

2. Smula jästen i en bunke och tillsätt den fingervarma
blandningen.

5. Ställ pajen i ugnen tills den blir gyllenbrun, ca 20 minuter.

3. Rör ner socker, salt och halva mängden mjöl i bunken.
4. Häll i resterande mjöl lite i taget så att degen blir lös
men smidig.
5. Jäs degen i 30 minuter med en handduk över
6. Sätt ugnen på 225 grader.

Ingredienser:

7. Arbeta samman degen och dela sedan upp den i tre delar.

175 gram smält smör

8. Kavla ut varje del till en rund cirkel, dela sedan varje del till 8
delar.

0,5 tsk bakpulver
1 dl socker
3 dl vetemjöl

9. Lägg sedan en klick äppelmos på varje del och rulla
mot mitten.

2-4 tunt skivade äpplen
beroende av storlek

10.Lägg alla delar på en bakplåtsklädd plåt och låt jäsa i
ytterligare 30 minuter.

Äppelmos till fyllning

11.Pensla med uppvispat ägg/olja och strö på pärlsocker,
grädda sedan i ugnen i ca 10 minuter.

Så här gör du:
1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Blanda smör, bakpulver, socker och vetemjöl i en bunke.
3. Tryck ut blandningen i en pajform.
4. Bred ut ett tunt lager äppelmos och ett lager skivade äpplen på pajdegen samt lite kanel.
5. Grädda i nedre delen av ugnen i ca 25 minuter.
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Trädgårdscafé/Blomsätters Restaurang
Vi kan servera frukost 8 - 10
Lunch 12 - 15
Middag valfri tid

Bord och meny efter beställning och överenskommelse

Fullständiga rättigheter

Ni hittar oss utmed Utflyktsvägen utanför Kvarsebo mot Nävekvarn

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

Tänk vad skönt att få
komma till ett nystädat
hem efter en lång dag
på jobbet!
Mer tid för aktiviteter med barnen, träffa
vänner eller träna? Vi på Renaservice AB
Hjälper dig gärna!

Din hemstädhjälp i Kolmården!
Renaservice AB garanterar trygghet
och pålitlighet medan vi utför arbetet.
Boka en engångsstädning av ert boende,
eller teckna avtal.
För mer information och bokning,
kontakta oss IDAG!

Renaservice
Ring: 072-323 59 76
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Klicka: renaservice.se
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Jubileum och sommarfest

Cissi och Mia hälsar välkomna

Gästerna börjar anlända

Inför sommaren ställde Familjecentralen till med fest. Det blev
musik, lek och dans, ett högtidstal och så tårtkalas. När det blivit
lite lugnare kan Mia sätta sig ner
och berätta lite: ”Vi känner att vi
är uppskattade. På en månad har
vi mellan tre- och fyrahundra
besök. Vi har hela familjen i fokus och kan erbjuda en pedagogisk miljö, stötta föräldrar och
skapa kontakter. Vi vill att det
ska kännas familjärt och avslappnat hos oss.”
Alla föräldrar i Kolmården med
nyfödda får en inbjudan till familjegrupp när babyn är två till
tre månader. Öppna förskolan/
Familjecentralen har egna lokaler vid Råssla, alldeles intill
biblioteket. Man hittar mera information på Facebooksidan för
Kolmårdens Familjecentral och
på kommunens hemsida.

Många vill vara med och fira

”

Vi vill att det ska kännas familjärt och avslappnat hos oss.
Cissi och Mia

Elvira deltar i minglet

ME

Text och bild: Christina Folkeson
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”

Axel får träffa andra barn och det är mysiga fikastunder, säger Therese. Vi har också varit med i
föräldragrupp, babymassage och Första hjälpenkurs. En sköterska från BVC har informerat om
sjukdomar.
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Landshövdingen besöker Marmorbruksmuseet
Under en av sina allra sista arbetsdagar som landshövding valde Elisabeth Nilsson att komma på besök på
museet. Besöket var samordnat av
Östergötlands
Hembygdsförbund,
vars ordförande Denny Lawrot också
deltog. Christer Ericson från Krokeks Hembygdsförening guidade vid
besöket. Han kallade museet ”det
äldsta i världen” – eftersom det som
visas är 1,9 miljarder år gammalt!
Samtidigt är det ett högst levande
museum, som hela tiden utvecklas.
En mycket aktiv arbetsgrupp med ett
tjugofemtal herrar och ett tiotal damer möts där varje tisdag och torsdag under förmiddagstid för att utveckla nya möjligheter. Detta arbete
började i liten skala för tio år sedan,
då hembygdsföreningen beslöt börja
en renovering av den gamla marmorverkstaden, som då var nära att helt
förfalla. Ett enormt arbete har sedan
utförts med den och andra gamla
byggnader som hört till bruket. Den
gamla borrsmedjan har nu blivit en
fin naturutställning, som kommunen

förvaltar. En fungerande smedja och
en snickeriverkstad finns, liksom en
komplett marmorverkstad. Här har
nya förhoppningsfulla börjat träna
sig att svarva i marmor. En liten butik har färdigställts i år. Och kommunen ger möjlighet för fyra ungdomar
att sommarjobba vid museet.
Landshövding Elisabeth Nilsson sa
vid besöket att hon var imponerad av
detta levande museum med alla de
väl underhållna byggnaderna. Hon
såg med respekt på de många vackra
äldre marmorarbeten som visas. Hon
uppskattade också den utställning
som finns på övervåningen av verkstadsbyggnaden. I smårum finns uppbyggda vardagsmiljöer, bl.a. ett saftkalas i grevinnans trädgård, ett kök
och olika scener från brukets arbete:
en mortelpojke, en borrare, kontorsmiljö och en marmorsvarvare. Besöket avslutades med kaffe och våfflor
på närbelägna Marmorcaféet, vilket
också var uppskattat.

De fina
vardagsmiljöerna på
Marmorbruksmuseets
övervåning.

Text och bild:
Christina Folkeson
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10-årsjubileum på Marmorbruksmuseet
och invigning av Fjärilsstigen

En vacker försommardag, den 2
juni, hölls 10-årsjubileum för Marmorbruksmuséet i Kolmården. Många
besökare hade samlats för att fira. Åke
Wintenby, Christer Ericson och Lars
Stjernqvist högtidstalade och gav en
kort historik om tillblivelsen av museet, som tillkommit med hjälp av
många kunniga eldsjälar och Ulf
Svensson hedrades för sin insats att
skapa de ekonomiska förutsättningarna. Leif Fredriksson gav en fanfar på
sin kornett och spelade sedan Bellmans ”Fjäril vingad…” när vi gick
vidare till Fjärilsstigen, som invigdes
denna dag intill Marmorbruksmuseet.
Vid insektshotellet Grand Hotel Kryp
In presenterade Kent Andersson och
kommunens friluftsstrateg Lina Hedmark skapandet av naturstigen och
naturum, som kommunen svarar för.
Ornitologen och träskulptören Vesa
Jussila berättade om sin passion för
fjärilar och delade med sig av sina
kunskaper. Vesas mycket fina träsniderier av fjärilar med information
fanns placerade längs stigen. (Tyvärr
stals dessa ett par veckor senare och
har i skrivande stund inte återfunnits se sidan 46.)

Åke Wintenby , Kent Andersson

Leif Fredriksson

Christer Ericson

Vesa Juissila

Ulf Svensson

Lars Stjernqvist

Marmorbruksmuseet med Naturum
och Fjärilsstigen är
väl värda ett besök!
Öppettider för museet är helgfria tisdagar och torsdagar
kl 09-12 samt lördagar i maj-september
kl 11-14, stängt lördagar mellan oktober-april.

Det bjöds på kaffe med utsökt gott
hembakat bröd i den sköna naturen,
varefter kommunekolog Gustav Palmqvist inbjöd till en timmes växtvandring i omgivningarna.

Text och bild: Monica
Johansson
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Den lilla personliga begravningsbyrån

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

Munkvägen 7, Krokek

pensionärsförening med 193 medlemmar.

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

 Som medlem får du förutom gemenskap och

Sjövikskören - För dig som gillar att sjunga! Övning
vissa onsdagar. Ring Annika Widerstedt 072-2280609

 Datacafé, canasta, linedans, stavgång, vinprovning,

aktiviteter en hel del rabatter, billigare försäkring
samt vårt tidning Senioren.
caféutflykter, resor är några av våra aktiviteter.
Vi har trevliga månadsmöten med underhållning
och/eller nyttig information.

HÄNDER UNDER HÖSTEN
”I Guds närhet” - bön och lovsång - 15/9 kl.18 Missionshuset
”Kvällsmackan - Vad skulle du fråga Gud?” - 24/9 kl 19
Musikcafé med Åby Gospel - 7/10 kl. 15
Cafémöte med Kerstin Svensson - 18/11 kl. 15
Kvinnofrukost med Linda Andreasson - 24/11 kl. 9
(Anmälan senast 21/11 till Katrin Bjuhr 073-141 15 62)

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

Vill Du veta mera om SPF och vad vi har för oss, gå in på vår
hemsida: www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden, eller ring:

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan

Göran Tunesson 076-1252459 eller Marie-Louise Westerberg 070-5708670
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Kolmårdens Djurtillbehör i Centrum

Den 2 juli 2018 flyttade Kolmårdens
Djurtillbehör sin butik från Strömsfors till Sjöviksvägen 78 i Krokek
(under COOP). Firman ägs av Helena
Karlsson, som drivit den sedan nov.
2012. Helenas dröm har varit att
kunna driva en butik för hund-, kattoch smådjursfoder och tillbehör och
den drömmen blev verklighet när hon
övertog verksamheten som fanns i
Strömsfors. Nu har verksamheten
växt och lokalytan i nya butiken blivit
betydligt större, så Helena lyser av
belåtenhet över att kunna disponera
varorna på ett bättre sätt för kunderna.
Helena är också uppfödare av
hundrasen Cavalier King Charles
Spaniel med kennelnamnet Mix Angels sedan 2005. Hon har också sedan
2003 en firma med tillverkning av
hund- och katthalsband och koppel

som heter Helena Ks Hund- och Kattdesign. Att pendla mellan bostaden i
Nyköping och butiken i Krokek är
inga problem, tycker Helena.
- Då får jag tid att planera arbetsdagen på morgonen och att koppla av
till privatlivet på hemfärden.
Att Helena trivs med sitt jobb och
nya lokalen är ingen tvekan om. Hon
kan ha sina älskade små hundar i butiken (bakom stängd halvdörr så ingen kund ska behöva få oönskad närkontakt). I augusti kommer en ny kull
att födas, så nu är det spännande tider
för Helena.
Vi önskar Helena och hennes verksamhet lycka till och håller tummarna
för en lyckad valpning!
Text och bild: Monica Johansson

Ny ICA-handlare
verkat över hela spectrat av verksamheter i branschen.
När möjligheten att överta ICA-butiken
i Krokek yppade sig, såg Petter det som
ett vidare steg att utvecklas som egen
ICA-handlare. Det var en snabb affär
och det blev ”på med hjälmen in i dimman” som man säger, eftersom sommarsäsongen stod för dörren och vikarier
inte var tillsatta.
Efter mycket jobb med att fylla på varor i butiken ordnade det sig bra och
personalen är nu en samkörd grupp. För
närvarande är man elva fast anställda
och två vikarier. Arbetsmiljön är en
mycket viktig del att arbeta med, för,
som Petter säger…
Den 1 juni 2018 övertog Petter Fast
ICA Delfinen i Krokek centrum. Petter kommer närmast från ICA Kvantum Mirum Galleria i Hageby, Norrköping, där han arbetat i 6 år. Han har
varit tf handlare och byggt om ICA
Kvantum Mirum Galleria och sista
året jobbat som butikschef.
Petter, som är 36 år, har arbetat
inom branschen hela sitt arbetsliv och
mest inom ICA-koncernen. Han har
således en gedigen erfarenhet och har

- Har man nöjd personal så får man så
mycket tillbaka och kunderna känner
också av stämningen. Att tillmötesgå
både kunder och personal i möjligaste
mån är mitt mål.
Petter själv har erfarenhet att få jobb
och familj att fungera med pendling från
bostaden på Vikbolandet och sambo och
tre söner i åldrarna 11 månader, 5 år och
7 år.
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Petter berättar att han uppskattar
ICA:s policy att varje ICA-handlare
har fria tyglar att jobba och utveckla butiken självständigt och att
det är viktigt för ICA-koncernen att
följa leverantörskedjan hela vägen,
så man vet hur varorna producerats
och hanterats i varje led, för att nå
målet med hållbar och hälsosam
miljö.
Petter vill också gärna stötta aktiviteter i t ex föreningar i Krokek
och Kolmården inom rimliga ramar.
Petter är en öppen, positiv och
social person, som är lätt att samarbeta med. Han brinner för sitt jobb
och menar att samarbete är vägen
till framgång på sikt. Dessutom
tycker han och personalen att kunderna i Kolmården är trevliga och
lättsamma.
Vi som bor i Kolmården är glada
att ha butiker i närområdet och vi i
Kolmårdsnytt önskar Petter med
personal lycka till med sina ambitioner.
Text och bild: Monica Johansson
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Välkomna till OK Kolmårdens

TIPSPROMENADER
under vinterhalvåret vid Strömsforsstugan
OK Kolmårdens klubbstuga, G:a Krokeksvägen 20
Söndagar fr.o.m. 10:00. Säsongsstart 30/9.
Svarsformulär som tipslapp eller som mobilsvar.
Förköp ICA Delfinen eller söndagar då stugan är öppen.
Mer information:
okkolmarden.com, Strömsforsstugan, ICA Delfinen

Massage
Laserbehandlingar
Företags massage
Idrottsskador
Rygg & Nack besvär

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

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

Patric Stubbe
dipl.massör
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Strandvägen 277, 070-6832378
lena.kuntze@telia.com
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Tro, hopp och kärlek på
Fredgagården!

Ett lätt regn faller när jag stiger in
i de ljusa lokalerna på Fredgagårdens Hotell & Konferens.
Det är Fanny, dotter till en av de
båda ägarna, som tar emot mig. Det
är pappa Nils Seaton med bror
Niclas Sällqvist som sedan oktober
2017 driver företaget, som dessförinnan haft annan typ av verksamhet en
tid. Innan nyöppnandet genomgick
lokalerna en renovering.
God mat och dans
- Vi har många äldre som gäster,
säger Fanny. Det är så roligt att alla
tycker vår mat är så god!

Bröllop och konferens
Fanny berättar att de har två duktiga
kockar, Andreas och Kayne. Till lunch
är det bara att dyka upp. Fester som
bröllop får man förboka. Hur lunchverksamheten ser ut för höst och vinter
är inte spikat i nuläget. Huvudverksamheten då är utbildning och konferensverksamhet, men det kan bli luncher på vardagarna med.
- Hur är det, har ni catering också?
- Jo men det har vi.

opp
H
,
o
r
T
ek!
och Kärl

- Så har vi ju haft dansen nere vid
sjön på fredagseftermiddagar. Mogendans kommer vi överens om att
det kallas. Det är långgrunt här nere
och barnfamiljer kommer hit och
badar. Det är sandbotten faktiskt.
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Enorma äppelträd
Under samtalet dyker Nils Seaton, en
av ägarna, upp. Han visar runt lite i
lokalerna. Svartvita foton dekorerar
korridorerna. Det är John Wayne,
Frank Sinatra, Cary Grant, Ingrid
Bergman med många fler. Han berättar vidare att någon gång när 1900talet var ungt fanns en karelsk trädgårdsmästare här. Det är han som
planterat äppleträden utanför. Nej,
märkligt nog lägger jag först inte
märke till de tre enorma äppleträden
på gräsplanen framför entrén. De
kallas för tro, hopp och kärlek!
Text och bild: Ulla Landqvist

KOLMÅRDSNYTT nr 3, 2018

Krokeks Scoutkår
Syrenvägen 35

Finns nu i Krokek under Coop
Öppettider:
Scouterna erbjuder:

Måndag-Fredag 11.00-18.00
Lördag
10.00-14.00
Söndag o helgdagar Stängt

Spänning, gemenskap och utveckling

Scouterna lovar:

Äventyr och kompisar

Webb: www.mixangels.com
Mail:
kolmardensdjurtillbehor1@hotmail.se
Telefon: 070-752 86 57

Kontakta Krokeks Scoutkår: bo.bergner@telia.com
eller christina.folkeson@gmail.com
Vill du hyra Scoutgården? Kontakta Åsa Wisjö
011-398090 eller 073-339 80 91

Välkomna!
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Djur– och natursidan, igelkottar...
Du har säkert någon gång träffat
på en av dessa otroligt söta, men
taggiga djur! Men har du koll på
vad de gör när du inte ser dem?
Igelkottar, Erinaceus europaeus på
latin, är ett ensamlevande däggdjur
som mest är aktivt på nätterna. De
äter huvudsakligen insekter, maskar
och sniglar men säger inte heller nej
till en och annan groda. De är ganska
skygga men kan ibland dyka upp på
tomter för att leta efter mat.
Försvar
Om igelkotten känner sig hotad, ställer den sina taggar rakt upp, rullar
ihop sig till en boll för att skydda sin
taggfria mage. En stor igelkott kan få
upp till 6 000 taggar.
Vinterdvala
Igelkotten ligger i dvala, eller i ide
som det kallas, hela vintern, förutom
när den behöver äta. Om man inte
räknar de gångerna igelkotten går och
äter så sover de fem till sex månader i
sträck. De sover i ett klotformat bo
eller i högar av kvistar och löv. Under
tiden de ligger i ide, förlorar igelkotten ca 17 till 26 procent av sin normala vikt.
Parning
Igelkottarnas parningstid börjar i maj
och slutar i augusti. Hannen vandrar
långa sträckor på jakt efter en hona.
Hittar hanen en hona så går han tålmodigt runt honan och väntar på att
hon ska visa intresse. Är honan inte
intreserad så fäller hon ut sina taggar
och slår mot hanen med ett flåsande
och gnällande läte.

Ungarna
Honan lägger oftast 2 kullar per år.
Det brukar vara mellan två till tio
ungar i en kull. Normalt brukar bara
fyra eller fem ungar överleva p.g.a t.ex
rovdjur, väderförhållanden eller sjukdomar.

då, där du bara gör ett lagom stort hål
som de kan krypa in i. Sen kan du
ställa en skål med vatten inuti, så
kommer kanske en törstig igelkott på
besök.

Hjälpa igelkottarna?
Igelkottar är både söta och bra att ha i
sin trädgård. T ex äter de upp skadedjur som sniglar och tvestjärtar. Du
kan själv hjälpa de här fantastiska djuren och kanske ha turen få några nya
grannar. På torra somrar kan du göra
ett litet “fågelbord”, fast för igelkottar

Källor: Wikipedia & böcker

18/8
kl. 11-16
För andra året i rad arrangerade
Sjövikskyrkan ”Barnens Dag”!
Över 100 barn och vuxna kom och
”lekte”, åt glass, fikade och hade
buskul med clownen Banjo.
ME
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Det finns ett påstående att igelkottar
älskar mjölk. Det gör de visserligen,
men de får diarré av att dricka mjölk,
så ge dem helst ett fat vatten istället.

Text: Jennifer och Janelle Seitov
Bild: Jennifer Seitov
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Tottas
HÅRMODE

Frisörerna:

Yvonne, Malin och Totta
Märken










LANZA
GOLDWELL
MILK SHAKE
ECRU

DEPEND
BIT AVANT
CULTURE MIX
MARC INBANE

Öppettider Butik:

Välkomna att boka tid!

Onsdag, torsdag & fredag kl. 12.00 -17.00

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

SOCKERBAGARNAS
Delikatesser i Krokek



Utökade öppettider och



Fullständiga rättigheter!

Räkmacka med ett glas öl/vin 99 kr!
-

-
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Tusen ord om dagen, fem dagar i veckan
Just den målsättningen har författaren Hans Olsson. Vi ses vid Svintuna
Kvarn, där kan vi tala i lugn och ro.
Hans är småbarnpappa och skriver
på deltid. Sina rötter har han i Kindatrakten.

Jag försöker läsa en bok i veckan,
senast lästa bok var Den långa lappflickan av Åke Lundgren. Författare
jag tycker om är bland annat Stephen
King och H.P. Lovecraft. TV-spel
och serier är också bra inspirationskällor t.ex. Game of Thrones.
– Gör du mycket research?
– Ja. För boken King´s Hope, som
handlar om pokerspel, fick jag göra
mycket research. Jag spelar lite på
hobbynivå.
I slutet av augusti släpps Hans Olssons bok med titeln Museion. Den
kommer också att kunna läsas som
Internetbok på Storytel.

Det är IT-arkeologen Erik som träffar
på ett fynd som leder in i en härva av
militära hemligheter.
Programmerarna John och Mikagi
utvecklar en kunskapstörstande Al
som får ett oväntat samlarintresse.
Antikvariehandlaren Rut får en förfrågan om en märklig bok. Ett okänt
förlag verkar ha boken i sina samlingar. Mystiken tätnar…

Förläggaren Peter Öberg anser att
Hans Olsson är en av Sveriges bästa
fantastikförfattare. Även författaren
Marcus Olausson ger Hans Olsson
ypperliga omdömen.

Den moderna thrillern Museion har
tre parallella handlingar som flätas
ihop på ett sätt som kanske inte läsaren anar!
Efter studier i datavetenskap i Uppsala tog rötterna honom tillbaka till
Östergötland. Hans dröm är självklart att kunna ägna sig åt sitt författarskap på heltid.
– Hur började det här då, undrar jag?
– Skrivit har jag alltid gjort. Min
första bok påbörjade jag när jag var
sjutton och gav sedan ut på eget förlag! Den heter Sökandet efter elementstenarna. Den genre jag ägnat
mig mest åt kallas fantastik. Det är
ett samlingsbegrepp för bland annat
science fiction, fantasy och skräck.

!

Insänt

Några
av
Hans
Olssons
böcker

Böcker att låna hem!

Från och med i höst har alla våra
sju kommunala förskolor ett eget
litet tamburbibliotek att tillgå.
Några förskolor har redan varit
igång ett tag, och vi ser att påsarna
har lånats hem flitigt! Våra familjer
erbjuds sex påsar med främst skönlitteratur, men även några faktaböcker. Påsarna är uppdelade i olika
svårighetsgrader för att kunna passa
alla barn.
Studier och forskning visar att regelbunden högläsning ger en viktig
språklig grund och ett större ordförråd. Högläsningen kan ge barnen

inblick i nya världar, men också bidra till att bättre förstå sig själv och
andra. Dessutom skapar högläsningen en fin gemenskap mellan läsaren
och lyssnaren där många samtal kan
uppstå och tankar kan få utrymme att
delas.
Vi hoppas att vi genom bokpåsarna
kan uppmuntra och underlätta för
många spännande, mysiga, roliga
och lärorika lässtunder tillsammans!
Emma Arnlund
Utvecklingspedagog,
Kolmårdens förskolor
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Text och bild: Ulla Landqvist
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Björkviks Marktjänst AB

JAGR

är ett entreprenadföretag som utför
de flesta förekommande markarbeten,
t.ex. anläggning av husgrunder,
avloppssystem, skogsdikning osv.

Janne Anderssons
grävmaskiner

Vi har även en grustäkt med både
naturgrus och bergkross med de
flesta förekommande grusfraktioner,
samt matjord.

Kvarsebo Kolmården

Vill ni ha hjälp med transport
så ordnar vi det med någon av
våra lastbilar eller dumper

0705136973
E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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En dag på jobbet
Rubriken på denna artikel är något missvisande. Den borde ha varit "en vecka på jobbet". Vi har följt Kevin
Rauker i hans arbete med att bygga upp en kakelugn i en bostad. Företaget heter "Norrköpings kakelugnsmakeri" och denna firma finns i Strömsfors. Det brukar ta en vecka att göra ett sådant jobb.
Kakelugnar skaffar man genom att köpa upp dem,
oftast där de står uppställda. Sedan plockas de isär i
småbitar, ett jobb, som kräver en otrolig försiktighet. Det är naturligtvis lätt hänt att de går sönder,
men detta fixar man till senare.

Förberedelserna
hos kunden består
av att se till att underlag och brandväggar är OK.

Inuti ugnen finns
det massor av speciella stenar, som
ska se till att röken
ledes på rätt väg.
Sedan lägger man upp dem, som bilden visar. Där
ser man vad som behöver åtgärdas, innan ugnen
kan sättas ihop hos en kund. Firman har ca 300 st
ugnar på lager.

Lager för lager bygges
sedan ugnen upp.
Efter fogning och putsning ser ugnen
ut så här. Ett fantastiskt jobb av en
skicklig kakelugnsbyggare.
Kevin i full aktion...

Text och bild: Gunnar Kryger
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DETTA HÄNDER I SVENSKA KYRKAN I KROKEK OCH KVARSEBO
16 september - 18 november 2018
Söndag

16/9

11.00
Högmässa, Krokeks kyrka. Skördemarknad i kyrkan efter mässan
11-15.00 Höstfest, Orrekullagården. Gemensam höstfest/upptakt för
Kolmårdens församling. Se mer info i annons och på affischer

Söndag

23/9

11.00
18.00

Familjegudstjänst med dopfest, i Krokeks kyrka
Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka

Torsdag

27/9

13.00

Torsdagsträffen, Christinagården

Söndag

30/9

11.00
18.00
19.00

Familjegudstjänst, Krokeks kyrka
Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka
Bio i Christinagården 30 kr inkl. fika
Samarrangemang Svenska kyrkan och Kvarsebo kultur

Söndag

7/10

11.00
18.00

Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka
Ekumenisk Taizémässa, Krokeks kyrka

Söndag

14/10

11.00
11.00

Tacksägelsemässa, Krokeks kyrka. Kyrklunch för anmälda i Orrekullagården
Familjegudstjänst, Kvarsebo kyrka. Efter gudstjänsten, kyrkkaffe
och auktion på skänkta skördegåvor i församlingshemmet.

Söndag

21/10

17.00

Höstkonsert, Krokeks kyrka. Barn och ungdomar

Torsdag

25/10

13.00

Torsdagsträffen, Christinagården

Söndag

28/10

11.00
18.00
19.00

Högmässa, Krokeks kyrka.
Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka
Bio i Christinagården 30 kr inkl. fika.
Samarrangemang Svenska Kyrkan och Kvarsebo kultur

Lördag

3/11

11.00
11-15.00
12-18.00
16.00
16.15

Högmässa, Krokeks kyrka
Kvarsebo kyrka är öppen för ljuständning och enkel kaffeservering
Krokeks kyrka är öppen för ljuständning och enkel kaffeservering
Minnesgudstjänst, Kvarsebo kyrka
Minnesgudstjänst, Krokeks Ödekyrka

Söndag

4/11

10.00

Minnesgudstjänst, Krokeks kyrka

Söndag

11/11

11.00
18.00

Familjegudstjänst med dopfest, Kvarsebo kyrka
Ekumenisk Taizémässa, Krokeks kyrka

Lördag

17/11

17-19.00 Kvarsebo kyrkliga syförenings höstförsäljning, Christinagården
Välkomstglögg, lotterier, dragning i listlotteriet. Kaffeservering med
hembakat, ostkaka med sylt. Godisstrutar och barnfilm. Auktion kl. 18 med
Janne Connman. Välkommen till en givande kväll! All behållning skänks
till välgörande ändamål.

Söndag

18/11

11.00
17.00

Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka
Konsert, Krokeks kyrka
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Ni måste hälsa på oss i Italien!

Kanske minns du som läst
Kolmårdsnytt att några italienska
lärare varit på besök i Kolmården
genom ett Erasmusprojekt. Jag som
vikarierat på Uttersbergsskolan, blev
då kontaktad som medhjälpare, tack
vare mina språkkunskaper i italienska.

Daniella tog oss med upp i Alperna
där familjens får betar. Fåren går
med herde och hundar eftersom det
finns varg. De har även kor, hundratals ankor, en karpodling och ett
ysteri med underbara ostar!
Med Lidia har vi cyklat till hennes
föräldrars bondgård. Där fanns massor av kor och kalvar.

– Ni måste hälsa på oss när ni kommer ner till Italien!
Vi tog dem på orden och på årets
resa dit träffade vi samtliga. Vilket
mottagande vi fick! Pizzakalas på
uteställe. Alla kom, med makar och
barn. Glatt återseende.
Vi blev servade som kungligheter!
En agenda var redan uppgjord, hos
vilka vi skulle logera, hos vem vi
skulle äta, vilka som skulle ta oss på
utflykter. Som inte det var nog, vi var
så ”betydande gäster” att vi blev inbjudna till borgmästaren. Troligen är
vi med i lokala pressen tillsammans
med henne!

Det är Mole Antonelliana, högsta byggnaden i Turin som Carlo, en sann fotograf, har i sökaren!

Piera, som arbetar med förskolebarn
bjöd på ett mottagande som övats
länge. Barnen sjöng Broder Jakob,
på italienska förstås. De hade gjort
flaggor och hawaii-halsband åt oss
av blå och gula servetter.

Poslätten med Alperna i bakgrunden

Med Pieras man Aldo, har vi sett
alla vackra kullar med Nebbiolodruvor i Langhe-distriktet. Härifrån
kommer det berömda Barolovinet.
Detta är bara ett axplock av vad vi
fått uppleva.

Margherita, en pensionerad lärare
logerade oss först tillsammans med
sin man Carlo, som är fotograf. Av
dem har vi guidats i Turin en fantastisk heldag.

Ett råd. Gå språkkurser. Det kan ge
oanade upplevelser!
Text Ulla Landqvist
Bild: Olika fotografer
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STAVSJÖGÅRDEN
Tilldelning i september - Inflyttning tidigt 2019

MJ
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Stavsjö Krog och Kafé växer

Nu har det blivit ännu bättre med
matplatser vid Krogen i Stavsjö. Även
butiken ”Hemma i Stavsjö” har fått ett
mycket större utrymme. Invigningen
skedde i april, lämpligt före sommarsäsongen. Byggherre har varit Torbjörn Green från Stavsjö. En stor parkeringsplats har också tillkommit för
att gästerna ska kunna ställa sina bilar
ordentligt innan besöket. Intill finns
även en lekplats för barnen.

hjälp av sina föräldrar Marie-Louise
och Björn Carlsson, som egentligen
har slutat, men som rycker in, när det
behövs. Det var de, som startade restaurangen år 1999, när de övertog
Clocks lokaler, då Clock lade ner sin
verksamhet i Sverige. Förutom ägarna arbetar även en väl inarbetad stab
på ca 40 personer, där några har varit
med ända från start. Man arbetar i
skift eftersom man har öppet mellan
7-21.

Stavsjöborna var inbjudna till invigningen och det kom ca 120 personer,
som var intresserade och glada över
det förnyade tillskottet till bygden.
De blev bjudna på gulaschsoppa/
grönsakssoppa med bröd och kaffe
och kaka. Ägarna är väldigt generösa
och månar om bygden och dess invånare. Det var mycket gott och Catrine
och Jonas vill att maten ska vara lagad från grunden av närproducerade
råvaror och av duktiga kockar. De
bakar även det mesta av sitt bröd
själva. Det ska vara rent och snyggt
och hemtrevligt. De har verkligen
lyckats.

Catrin och Jonas

En inbjudande entré

Turistbussarna som stannar i Stavsjö
har blivit fler och fler. De har upptäckt den goda hemlagade maten och
den snabba serveringen, en buss serveras på ca 10 min, när maten är förbeställd. Fortare kan det nog inte gå.
Det kommer minst tre bussar om dagen och på helgerna många fler. Det
blir perfekt nu med fler matplatser.
Jag sitter och pratar med syskonen
Catrine Carlsson och Jonas Carlsson
Malm, som nu driver företaget med

I butiken finns mycket att välja på,
bra och rejäla presenter och mycket
leksaker och ekologiskt av god kvalitet. Där kan man även ha mysiga tillställningar för små grupper med ett
litet kök.
Björn Carlsson vid kassan
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Text och bild: Monica Svensson
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HÖSTFEST PÅ ORREKULLA FÖR KOLMÅRDENS FÖRSAMLING DEN 16 SEPTEMBER
Församlingen sträcker sig över Östra Eneby, Svärtinge, Simonstorp, Åby/Kvillinge, Djurparkskyrkan, Krokek och Kvarsebo.
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Orrekulla

Här finns också möjlighet att
utan avgift ha sin egen loppis
om man tar med eget bord.
Orrekullagården står för tält om
det behövs pga olämpligt
väder.

Givetvis blir det kaffe
och saft, korv, hamburgare och annat gott
har sin givna plats i
församlingsarbetet.

Workshops för körer kommer det
att bli för alla åldrar, Gospel, ordinarie körsång för vuxna, ungdomar
och barn tex Gullan Bornemarksånger, samt allsång för stora och

Att få bli måla
d i ansiktet och
att sedan
vara med på e
n rad aktivitete
r och ”visa upp
sig” måste vara
varje barns önsk
edröm!
Hoppborg, hind
erbana, tipspro
menad ingår.
Också studera
hur
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anpassat för ba ett altarskåp, speciellt
et att trä
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VÄLKOMNA!
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I Tintomaras spår 50:e året i följd för 90-årige Sven Jonsson
Vandringen som Sven Jonsson och Bert Lindgren håller i
och arbetar med hela året,
gick i år av stapeln den 21-22
april 2018 i Skogsbytrakten.
För 50 år sedan var det riktiga frisksportare som vandrade och då bar de hela packningen för övernattning, berättar Sven. Numera, när alla
åldrar är med, i år ca 60 personer, däribland flera barn,
ordnas material till övernattningen i förväg. Slanor och
granris har samlats på en
vacker plats där alla sedan får
hjälpas åt att bygga nattläger.
Bert som är biolog och geolog går först och stannar och
berättar om djur, natur och
historia under färden, så en
mil i obanad terräng tar ca sju
timmar med raster. Sven, som
även han är mycket kunnig på
natur och historia, får som
ålderman, gå sist, så alla
hänger med.

I år gick vandringen första
dagen från Åbo upp mot
Skogsby i Stavsjö i vacker
orörd terräng i dalar och upp
på höga berg. Vi såg husgrunderna av gamla Åbo och
Bert berättade en spännande
historia om människor som
bott där. Vi passerade även
ett avgnagt stort träd, som
bävern hade fällt. En del intressanta växter och en forngrav, som inte var dokumenterad, hittades också.
Dagen därpå blev en ny enmilavandring upp på Skogsby ås och Sörmlands högsta
punkt.
Varje år går man i ett nytt
område i vårt vackra Kolmården där Tintomara vandrade.
Hon var en mycket förtjusande androgyn romanfigur,
som skapades på 1800-talet
av Carl Jonas Love Almqvist
i boken Drottningens juvelsmycke.

Sven Jonsson

Text och bild: Monica Svensson

Bert Lindgren i berättartagen

Fikat
smakar bra!
Gunhild
Wärn
Lisbeth
Carlsson
Lolo
Carlsson

23

