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Redaktionen har ordet
Hösten är här och vi är mitt uppe i valrörelsen. När
nummer 3 av KOLMÅRDSNYTT kommer i alla
kolmårdsbors brevlådor är spänningen över, och vi vet
vilket politiskt block som har makten i riket, på landstingnivå och i Norrköpings kommun.
Oavsett politisk ledning rullar vårt tidningsarbete vidare.
Detta nummer innehåller reportage från idrotts- och
föreningslivet i Kolmården, men också glimtar från skolvärlden. Allt inkommet material som inte fick plats denna
gång kommer i nästa nummer av Kolmårdsnytt.
Den tillhörande hemsidan är i full gång, och Kolmårdsnytt
nr 3 finns att läsa där om någon vecka. Gå gärna in och
titta! www.kolmardsnytt.se

Redaktionen önskar alla
läsare en skön höst!

Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt
obunden medlemstidning som ges ut i fyra
nummer per år. Ägare är en ideell förening
tillsammans med Kolmårdens företagsgrupp,
föreningar och enskilda medlemmar boende i
Kolmården.
Ordförande i interimstyrelsen:
Alf Gustafsson
Redaktion för detta nummer har varit:
Louise Tottie-Gustafsson
Margaretha Ericsson
Monica Johansson
Christina Folkeson
Ingela Granqvist
Katrin Bjuhr
Ansvarig utgivare:
Margaretha Ericsson
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Redaktionskommittén tar gärna emot idéer
och synpunkter. Vill du få in ett reportage
eller sätta in en annons så skriv till:
redaktionen@kolmardsnytt.se
Nästa nummer kommer ut vecka 49.
Slutdatum för material är den 18 november.

Kontakta Hemsidan genom att skriva till:
webbredaktionen@kolmardsnytt.se
Bli medlem genom att sätta in 100 kr för
2010 på plusgiro nr 55 79 40-4
eller bankgiro nr 638-4325, och ange
Kolmårdsnytt, namn, tel/epost-adress
Vill du bli sponsor hör av dig till:
redaktionen@kolmardsnytt.se

Annonspriser:
Hel sida svart/vitt
Halv sida svart/vitt
Fjärdedels sida svart/vitt
Åttondels sida svart/vitt
Sextondels sida svart/vitt
Halv sida i färg
Fjärdedel sida i färg

2 000 kr
1 200 kr
600 kr
350 kr
200 kr
2 000 kr
1 200 kr
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Föreningen Kolmårdsnytt…
…kallar härmed alla medlemmar till föreningsmöte. Ärenden: Val av styrelse mm, och
information om arbetet med tidningen Kolmårdsnytt med tillhörande Hemsida.

Alla kolmårdsbor är VÄLKOMNA!
Medlemsavgiften kan erläggas på mötet om man önskar
bli medlem med rösträtt.

Plats: Pingstkyrkan, Munkvägen 7
Tid: onsdag den 20 oktober kl 18.30

Kalla Fakta om Kolmårdsnytt

Som synes är marginalerna
små – vi behöver många
medlemmar och sponsorer för
att kunna ro projektet i hamn!
Stöd oss genom att bli medlem
för 100,-/år som enskild
medlem/familj! Som medlem
har du också rösträtt på
medlemsmöten (det första den
20 oktober i år) och då får du
även i fortsättningen vår lokala
tidning Kolmårdsnytt i
brevlådan. Vill du bli sponsor
hör av dig till
redaktionen@kolmardsnytt.se.

Vad kostar det att producera tidningen KOLMÅRDSNYTT
inkl. hemsidan www.kolmardsnytt.se?
Exemplet nedan avser Kolmårdsnytt nr 2
Arbetsinsatser (åtskilliga timmar av ideellt arbete)
Tryck
Distribution

0,00
- 18 300,00
- 5 364,50

Annonsintäkter
Medlemsavgifter (inkomna t o m 18/6)
Summa

14 150,00
4 000,00
- 5 514,50

Övriga kostnader:
Bank
Kuvert, porto
Telefon (åtskilliga samtal som vi bjuder på i redaktionen)
Domän
Webbhotel
Reserverad reklamskatt hittills (för nr 2)

- 301,50
- 119,50
0,00
- 300,00
- 1 800,00
- 1 754,00

Summa
Total nettokostnad

- 4 275,00
- 9 789,00

Övriga intäkter:
Sponsring

10 000,00

Kolmårdsnytt
plusgiro 55 79 40-4
bankgiro 638-4325.

Ida kan smida…..
Krokeks Hembygdsförening vill
gärna väcka intresse hos barnen för
gamla tider och lokal historia. Så
har Ulla Wiklund tänkt när hon
samlat barn från förskoleklasserna

framför brasan i hembygdsgården
och berättat om hur det kunde vara
förr i tiden.
Magnus Joelsson tog emot barn
från årskurs 2 i smedjan nära
Svintuna Kvarn och lät alla prova
lite av smidandets konst. På bilden
ser vi Ida under arbetet.
Vid Ödekyrkan har Christina
Folkeson medverkat när de tre
årskurs 3-klasserna bekantat sig
med minnen från förr, även då

Långa Längan, Götas Grav och den
gamla Krokeks-eken.
Christina Folkeson
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Landslagets fotbollsskola 2010
Krokeks IF arrangerade under vecka
32 sin traditionella fotbollsskola. I
år liksom under flera tidigare år stod
Svenska Fotbollsförbundet för konceptet under namnet Landsslagets
Fotbollsskola. I konceptet ingår
förutom utrustning till barnen en
central hemsida för anmälningar och
administration.

Vädret log mot oss. Inte en regndroppe under hela veckan, trots att
det tidvis var mycket mörka moln på
himlen. Enda problemet vi hade
under veckan var getingarna. Vi
kom dock undan med 4 getingstick
som gjorde väldigt ont men som tur
var inte utvecklades till något
allvarligt. En av föräldrarna bidrog
på ett bra sätt genom att fixa några
getingfällor så att luncherna blev
något lättare att genomföra.

I den yngsta av de 4 grupperna är det
lek som gäller. Ledarna Maja, Louise,
Calle och Frida lyckas på ett bra sätt
hålla barnens uppmärksamhet och glädje på topp under både förmiddagsoch eftermiddagspasset. Att jaga ledarna runt planen verkar vara roligast
för barnen. Som åskådare är det annars matchspelet eller klungfotbollen
som på ett roligt sätt speglar de yngsta
barnens glädje – alla på bollen
samtidigt.

Äldsta gruppen drillas hårdare under
ledning av Vilma, Anton och Anna.
Lekmoment förekommer givetvis
även i de äldre grupperna, fast ju äldre
deltagare desto mer träningslika blir
aktiviteterna. Passningar, vändningar,
finter, dribbling, skott, inkast, mottagningar, väggspel, målvaktsspel,
nickar, reaktionssnabbhet och annat
tränas intensivt i olika övningar.

Avsaknaden av spontana aktiviteter hos barn som ibland är föremål för diskussion, finns i alla fall
inte hos dessa barn. Den medhavda lunchen och kanske en korv
med bröd från kiosken hann
knappt smälta förrän barnen ville
komma igång igen. Vi ledare fick
svårt att hålla igen våra grupper
under lunchuppehållet. Näst äldsta
gruppen spiller inte en onödig
sekund sittande under lunchen och
ledarna Macke och Robin har
knappt tid för ledargenomgången
utan hänger istället på sina
spelare.

Veckan avslutades med gruppfoto,
diplomutdelning och ett organiserat men ändå härligt vilt vattenkrig. Mycket blöta och trötta men
väldigt nöjda ledare kunde andas
ut.

Näst yngsta gruppen som leds av
Emelie, Romario och Carro är den
mest blandade avseende tjejer och
killar. Ledarna fixar det utmärkt med
rätt uppmuntran och en stor portion
egen glädje och engagemang.

Deltagarantalet i Sverige omfattar
imponerande 44000 spelare drygt,
från fler än 600 föreningar. Vi mönstrade 10-talet fler än förra året, 80st
totalt fördelat på 60 pojkar och 20
flickor, i åldrarna 5 till 12 år. Kanske kan vi önska flera flickor, vi får
hoppas på det till nästa säsong.
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Snart är det 2011 – hoppas vi ses
igen och att vi då får ännu fler
deltagare.

Leif Elovsson
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Från skogsbacken till vildmarken
med Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet finns i hela
landet, och vår vision är att
erbjuda ”världens bästa friluftsupplevelser”. Kolmårdens
lokalavdelning har verksamhet
för både barn, ungdomar och
vuxna. I det här numret av
Kolmårdsnytt får vi bekanta
oss med barn- och ungdomsverksamheten.
Friluftsfrämjandet har gruppverksamhet för barn och ungdomar från
3 år och uppåt. Verksamheten syftar
till att barnen ska ha kul i naturen
och få kompisar. Många av de kompisar man lär känna i den här verksamheten blir nära vänner, ibland
vänner för livet.
Ett annat viktigt syfte är att barnen
redan i tidig ålder ska få en relation
till vår miljö. För den som under
uppväxten har fått klättra i träd,
grillat korv och paddlat över stilla
sjöar finns en naturlig respekt för
naturens värden. Barn som har fått
prata om miljöfrågor på fritiden står
väl rustade att hjälpa till med världens utmaningar om klimat och resurser när de blir större.

Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet är en helhet där
upplevelserna hela tiden blir större
- från att de allra minsta börjar
med att lära känna skogsbacken
bakom huset, till att ungdomarna
reser runt på äventyr och får lära
känna likasinnade i hela landet.
Verksamheten är indelad i olika
grupper beroende på ålder. Du kan
läsa mer om grupperna i faktarutan.
Som all annan verksamhet i
Friluftsfrämjandet drivs barn- och
ungdomsverksamheten av ideella
ledare som ställer upp på sin
fritid.

Som ledare i Friluftsfrämjandet får
du en ledarutbildning som är en
merit också i arbetslivet!
Är du intresserad av verksamheten –
hör av dig! Vi finns på webben;
friluftsframjandet.se/kolmarden
Marcus Olofsson,
barn- och
ungdomsledare

Barn och ungdomsgruppen (faktaruta)
Skogsknytte - för barn 3-5 år.
Tillsammans med föräldrar och
ledare får knyttarna lära känna
det som lever! Lekar och sånger
gör vistelsen rolig.
Verksamheten hålls i naturen
nära hemmet.

Strövarna - för barn 7-10 år.
I Strövarna drar vi ut på lite
längre turer i naturen. Vi bygger
lägerplats, lagar mat över öppen
eld och övernattar ute.

Frilufsarna – för
barn/ungdomar 10-13 år.
I Frilufsarna gör vi lite mer
avancerade aktiviteter. Vi
cyklar, paddlar, vandrar, åker på
läger och upplever äventyr!

Vad tycker du är bäst
med Kolmården?
Jag tycker om att leka
och bada i Bråviken med
mina kompisar

Emma Bergner

Att bli ledare i Friluftsfrämjandet är
både roligt och utvecklande. Att
vara barnledare i Friluftsfrämjandet
har beskrivits som ”världens bästa
föräldrautbildning”. En unik möjlighet att få bekanta sig med barn
innan man skaffar egna.

Skogsmulle - för barn 5-7 år.
Skogsmulle är barnens vän och
fantasifigur i skogen. Genom
lekar upptäcker barnen naturen
och får lära sig om skogens
vanligaste växter och djur.

Äventyrsgruppen TVM – för
ungdomar från 14 år.
Vår ungdomsgrupp där vi
fortsätter med mer avancerade
äventyr. En stark gemenskap –
få vänner för livet! Vi åker på
läger och träffar ungdomar från
andra delar av landet.
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Vindkraft och solceller i Kolmården
Våren 2009 bildades den ekonomiska föreningen
KOLMÅRDSVIND. Den har till syfte att arbeta för
småskaliga alternativa lösningar här i Kolmården.
Föreningen anordnar en alternativ energidag på
Kolmårdens Djurpark lördagen den 9 oktober (se
särskild annons).
Kommunen har sagt ”ja” till några vindkraftverk på
Vikbolandet. Här i Kolmården har Östkinds allmänning
skrivit avtal med Ramströms Vind att få sätta upp sexton
verk i skogen sydost om Fjällmossen. Vindmätning
pågår och resultatet kan ni se på Ramström Vinds
hemsida.
Föreningen KOLMÅRDSVIND arbetar på ett annat sätt.
Dels arbetas det för att medlemmarna skall kunna bli
delägare i ett eller flera större vindkraftverk, dels för att
villaägare och mindre företagare skall kunna skaffa
mindre vindkraftverk eller solceller.
Då större vindkraftverk planeras bör invånarna, på ett
mycket tidigt stadium, vara med och påverka var det
placeras och få möjlighet att bli delägare. Det finns en
mycket bra hemsida där man kan hitta forskning på
människans acceptans för vindsnurror, ljudnivå och
påverkan på djurlivet. Om du vill läsa den senaste
forskningen kan du gå in på
www.natverketforvindbruk.se .
Norrköpings kommun arbetar just nu med att ta fram en
översiktsplan för vindbruk, alltså där det är lämpligt att
bygga vindkraftverk inom kommunen. Planen skall vara
klar för utställning under våren 2011.
Ett problem som måste lösas innan man startar kooperativt ägda vindkraftverk är den s k uttagsskatten. Den
innebär att medlemmarna i en ekonomisk förening får
betala skatt på vinsten från vindkraftverket, vilket andra
bolagsformer slipper. Vi hoppas den försvinner omgående. Detta kommer att göra det mycket mer lönsamt för
en förening att äga vindkraftverk.

Vad tycker ni är bäst med Kolmården?

Elin Durne och Moa Lindquist

Vi tycker det är lugnt
och mysigt att bo här
Det är landet och allt
vi behöver finns här.
Bra kommunikationer
finns det också både buss och tåg!

Mindre vindkraftverk, s k gårdsverk, och solceller är
den andra delen som Kolmårdsvind jobbar med. Här
finns också ett problem som måste lösas. Nämligen att
lagstiftningen ändras så att s k nettomätning blir ett
krav gentemot de stora el-bolagen. I t ex Danmark och
Tyskland där detta fungerar har de alternativa energilösningar kommit mycket längre än i Sverige. De
kraftbolag som säger att detta inte går i Sverige, är ute
och cyklar. De försvarar bara sitt ledningsmonopol och
sina vinster. Det som fungerar i Tyskland och
Danmark fungerar självklart även i Sverige. Vi har
bättre förutsättningar i Sverige för vindkraft. Det
blåser mer och vi kan använda vattenkraften som
reglerkraft.
Två medlemmar i KOLMÅRDSVIND har lämnat in
var sin motion till kommunfullmäktige i Norrköping.
Den ena handlar om att kommunen skall undersöka
hur mycket man tjänar på att äga vindkraftverk till sin
egen förbrukning. Den andra motionen handlar om att
undersöka om Esterön är en lämplig plats att bygga på.
Där blåser det bra och det kan bli en turistsatsning.
Vindkraftverk och skyddsvärd natur går mycket bra att
kombinera. Vindkraftverk är inget stort problem för
fåglar (se t ex Naturvårdverkets forskning).
Vid Energiseminariedagen lördagen den 9 okt på
Djurpark- en berättar Tore Wizelius, en av Sveriges
mest kunniga inom vindkraft, om Vindkraftens
möjligheter och förutsättningar. Lars Påvelsson från
Bjärke Vind berättar om hur man startat en ekonomisk
förening, byggt en vindsnurra, vad man gjort med
vinsten och hur man ämnar jobba vidare. Vi får också
höra hur långt Norrköpings kommun kommit i arbetet
med översiktsplanen för vindkraftverk. En mycket
intressant information får vi från Vertical Winds vd,
Björn Hellström som berättar om vertikala
vindkraftverk som är både tystare och säkrare.
Andreas Molin, forskare och doktorand vid
Linköpings universitet, pratar om småskalig
elproduktion via solceller nu och i fram- tiden. Johan
Ehrenberg, Egen el AB, berättar om sin anläggning
utanför Katrineholm med ett stort antal olika typer av
mindre vindsnurror och solceller. Kommunalrådet i
Sigtuna kommun, Gun Eriksson, pratar om kommunalt
ägda större vindkraftverk. Cissi Andersson, Hela
Sverige ska leva, pratar om hur viktigt det är att
lokalbefolkningen får del av vinsten från
vindkraftverken. Dagen avslutas med en paneldebatt
där föreläsare samt politiska företrädare deltar.
Anmälan och kostnad framgår av särskild annons.
Affe Gustafsson
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LOKAL ELPRODUKTION
ENERGISEMINARIUM 2010-10-09 I KOLMÅRDEN
HUR PRODUCERA EL I EGEN REGI ALTERNATIVT TILLSAMMANS
START:
9 oktober kl 8.30 (registrering)
PLATS:
Kolmårdens djurpark, FOU
på vägen mot Vildmarkshotellet

KOSTNAD:
inkl lunch och
kaffe:

Medlem 100:Övriga 300:-

Tips: Bli medlem och betala in årsavgiften 200:- på bankgiro 418-7902 senast i samband med
anmälan. (Ange ditt namn, adress, tel, e-postadress. All information sänds normalt via e-post)
Anmälan snarast till info@kolmardsvind.se Vid platsbrist gäller först till kvarn…

Eventuella frågor kontakta Alf Gustafsson 070-577 93 20 alt Gunnar Sem 070-267 01 45
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OK – Kolmården idag
Visste ni att det gamla Krokeks OK under våren 2010
gått ihop med Åby SOK och bildat den nya föreningen
OK Kolmården. Klubbarna har sedan 1988 jobbat ihop i
OK Kolmården som tävlingsklubb och tar nu steget till
att bli en enda klubb med ca 400 medlemmar. Ungdomar
från 8 år, seniorer från 21 år och entusiaster uppåt 80årsåldern är aktiva orienterare.

Idag är det tjejerna Anna Forsberg, Frida Aspnäs,
Linnea Lidström, Linn Bränneby och Malin LejonLind som är klubbens stjärnor. Tidigare var grabbarna
bäst och 40-åringen Mats Röjgård fightas fortfarande
med Sverigeeliten. Det är ju viktigt för våra ungdomar att ha förebilder. Ja, skickligheten är stor i
klubben. Vid O-ringen i Hälsingland fick en klubbmedlem en karta som hade fel bana inritad. Han
hittade ändå sina kontroller genom att gissa vart de
borde finnas!
Föreningen utvecklas i både kvantitet och kvalitet. Det
finns cirka 40 ungdomar (7 – 16 år) som tränar minst
en kväll varje vecka. På vintern tränar man med pannlampor. Varje år har man också haft nybörjarkurser för
ungdomar och vissa år även för vuxna. Robert
Håkansson är den man kan fråga
(E-postadress robert.kolmarden@telia.com )

Linn Bränneby
Foto: Peter Holgersson
Föreningen har under alla år hållit på med både motionsoch elitorientering. Många av oss Krokeksbor har ju
varit inblandade på olika sätt i deras stora tävlingar, t ex
vid O-ringen för 25 år sedan och vid 10-milaorienteringen 2004. Kolmårdskavlen och Höstmilen är de
årligen återkommande stora tävlingarna som klubben
arrangerar. I höst blir det också distrikts-mästerskap i
nattorientering och långdistans för Östergötland.
Föreningen var 2009 bästa ungdomsklubb i
Östergötland. För 7:e året i rad har föreningen arrangerat
sommardaglägret Checkpoint Kolmården för ungdomar.
I år var det 20 deltagare och 6 ledare vid Lillsjön i Jursla.
Föreningen har under senare år också varit ute och rest i
både Polen och Ryssland.

Vad tycker du är
bäst med Kolmården?
Jag tycker om att bo i Stavsjö
där jag har nära till bad och
kompisar. Och att vara hos
mormor i Gruvstugan. Och gå i
Djurparken och Tropicariet.

Ellen Karlsson
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I samband med hopslagningen av föreningarna skall
inget av verksamheterna falla bort. Meningen är att allt
ska fortsätta som vanligt. Med riktiga vintrar så kanske
även längdskidåkningen kan återfå en plats i klubbverksamheten. Man hoppas även i fortsättningen
kunna hitta frivilliga som lägger spår, sköter belysningen och märkningen av lederna, gör skidspår osv.,
men spåren går idag inte ihop sig ekonomiskt och för
klubbens egen verksamhet är de inte viktiga. Tipspromenaderna i Strömsfors vintertid och naturpassen
som säljs i affärerna ger bara en liten inkomst, men det
är viktigt att föreningen syns på orten!
Robert Håkansson berättade
och Louise TG skrev!

TIPSPROMENAD
SÖNDAGAR 10-12
(STARTTID)

FR O M 26 SEPTEMBER
Klubbstugan vid elljusspåret i Strömsfors
På hemsidan finns information om klubbens aktiviteter
www.okkolmarden.com

Välkomna!
OK KOLMÅRDEN
Gamla Krokeksvägen 20
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Skytte är kul!
Krokeks skytteförening har varit verksam i 70 år och
är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet. Inom
skyttesporten finns en otrolig mängd olika typer av
skytte att ägna sig åt. De fyra huvudgrenarna är gevär,
pistol, lerduvor och viltmål. I Krokek ägnar vi oss
huvudsakligen åt gevärsskytte med luftgevär,
korthållsgevär och 6,5 mm gevär.

Träningsverksamhet
Vi har moderna luftgevär som laddas med en liten
spak vilket gör att man kan börja skjuta luftgevär
redan från c:a 7 års ålder. Vi organiserar träning i
luftgevär varje måndag och onsdag från september till
april kl 18 till 20 i Råsslaskolans A-hus. I luftgevärsskytte är avståndet till målen alltid 10 meter. Förutom
den vanliga 10-ringade tavlan finns det fallmål där
man bara ser om man träffar eller bommar ett hål i
mitten. Hålens storlek varieras för att få olika
svårighetsgrad.
Från maj fram till midsommar arrangerar vi träning i
korthåll på vår bana i närheten av Oxåker på vägen
mellan Sandviken och Djurparken. Detta skytte kallas
även 50m skytte eftersom skjutavståndet är 50m. Korthållsskytte är något svårare än luftgevärsskytte men
har man väl lärt sig luftgevär är det enkelt att gå över
till korthåll. Korthållsgevär liknar de som skidskyttarna använder.

Tävlingsverksamhet
Det naturliga steget efter att ha tränat en tid är att delta
i tävlingar. Den mesta tävlingsverksamheten är på
distrikts (Östergötland) och nationell nivå. Föreningen
är väl representerad och en av de bättre på tävlingar i
Östergötland på korthåll och luftgevär. Bland annat
vann Krokek föreningslagtävlingen på SM korthåll i
somras och såväl Emil som Pernilla Diddilié och
Cecilia Pettersson tog guld och silvermedaljer på
distriktsmästerskapen på korthåll i augusti.

Frälsningsarméns
Barn- och ungdomsgrupper
Måndag 17:30-18:30 Måndagskul 4-8 år
Onsdag 18:00-19:30 Scouter från 7 år

Erik skjuter luftgevär
En variant på skytte är fältskytte som finns för korthåll
och 6,5. Man går en bana på några km som omfattar 6-8
stationer. Vid varje station skall man skjuta 6 skott mot
ett mål som står på ett obekant avstånd. Eftersom kulan
dalar vid längre avstånd måste man i princip sikta högt
om målet står långt bort och lågt om det står nära.
Dessutom måste man kompensera för vindavdrift.
Både luftgevär och korthållsskytte är även internationella grenar där man som elitidrottare kan nå VM och
OS. Föreningens mest kända skytt är Jonas Jacobsson
som vunnit ett otal guldmedaljer på Paralympics
(Handikapp OS) och VM över många år. Jonas satsar
inför London att även delta i OS för icke handikappade
skyttar. Liksom i andra idrotter kräver den typen av
satsning att man tränar effektivt många timmar varje
dag. Förutom Jonas har föreningen bland annat Björn
Bergström som ligger på elitnivå i Sverige.

Arrangemang
Förutom en del mindre tävlingar arrangerar vi varje år
Svenska Dagbladets riksskyttetävling i korthåll som i år
gick för 88:e året med drygt 1000 deltagare! Skyttarna
tävlar på sin egen skjutbana men vi tar emot anmälningar och resultat, publicerar resultat och bilder samt hanterar priser.
Sedan ett antal år står vi som huvudarrangör för skytte
på Stadium Sports Camp. Varje vecka tas 20 ungdomar
emot som får chansen att prova såväl luftgevär, luftpistol, korthållsskytte och bågskytte.

Fredag 18:00-20:00 Fredax från 13 år
Onsdag-fredag Musikskola – brassinstrument

För mer info och kontaktinformation hänvisas till
föreningens hemsida http://krokeks-skf.se

Frågor: ring 391892 eller 392167
VÄLKOMMEN till Frälsningsarmén
Nyköpingsv. 511

Bosse Ohlsson
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Bank

Dataföretag

SWEDBANK
Box 48, 616 21 Åby
Besöksadress: Nyköpingav. 30, Åby
Kjell Olsson
011-32 93 72
Stefan Andersson
011-32 93 76
Pernilla Hederström 011-32 93 71
Eeva Tallqvist
011-32 93 74
Företagsrådgivare:
011-19 91 28

KOLMÅRDENS DATASTUGA
Björn Malmström
Tel 011-391232, 0768-391232
kolmardens.datastuga@telia.com
www.seniordata.se
IT-support - tjänster och produkter
Kurser för 55+ och mindre företag

TROPICARIUM AB
Tel 011-395259, fax 011-395269
www.tropicarium.se
Hajar, apor, tropiskxregn, ormar
insekter, fiskar mm
Öppet alla dagar fr kl 10.00 ej julafton
(fr kl 09.00 under sommarlovstiden)

E

Fönsterhantverk
LANDSTRÖMS FÖNSTERHANTVERK
I KOLMÅRDEN

KOLMÅRDENS DJURTILLBEHÖR
Listvägen 8B, Strömsfors,
618 33 Kolmården
Tel 011-397436, 070-720 33 99
Foder och tillbehör för hund, katt
och smådjur

BLOMSTRANDE TING
I KOLMÅRDEN
Sjöviksv 61, Kolmården, tel 011-392980
www.blomstrandeting.eu
blomstrandeting@telia.com
Presentbutik med blommor, inredning,
presenter, kaffe, thé, textilier, ljus,
Åre choklad, smycken och barnhörna

D

TOPGOOD
Sjöviksvägen 80, Stenbäcksv 11
618 30 Kolmården. Tel 070 - 222 08 20
www.topgood.se info@topgood.se
Kost, Naglar, Hand & Fot, Frisör, Taktil,
Färgsättning, Butik, Smycken, Makeup
Akvarell, Vax bryn och fransar, Brud.

Djur, djurtillbehör

Blommor

I

NAPRAPAT ANNIKA BLOMQVIST
Medlem i Svenska Naprapatförbundet
Praktik på Nyckelgym, Centrumhuset,
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården
Tel 0704-218 725, hemtel 011-393036
Behandlar muskel- och ledbesvär,
massage för allmänt välbefinnande

Bilverkstäder
LUNDHOLMS BILVERKSTAD AB
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården
Tel 011-392150
janlundholm@telia.com
Fullständig bilverkstad, däckservice
Service nya bilar enligt servicedator

U

Verkstad och butik, Sandviksgården,
Rodervägen 1, 618 92 Kolmården
Tel 011-391139, 0709-391139
ola@landstrom.nu
Renovering, restaurering, och underhåll
av fönster/dörrar, glasning, kittning,
målning, trälagningar - även målning
av inredningssnickerier mm

Entreprenader
Glasmästeri
EKMANS ENTREPRENAD AB
Syrenvägen 5, 618 31 Kolmården
Tel 070-605 72 82
Grävning, schaktning, planering
Leverans av grus & jord

LINDEBLADS
HANDELSTRÄDGÅRD
Möjetorp, 618 34 Kolmården
Tel 011-392028, fax011-391899
lindeblads.kolmården@blommogram.se
Blomsteraffär med blommografering
Egen odling av blommor

ANDERS APPELQVIST
GLASMÄSTERI
Sadelmakartorp, Timmergata
618 93 Kolmården
Tel 011-395075, 0708-748250
a.appelqvistglas@telia.com
Bilrutor och uterum

Fastighetsmäklare
ERA BRÅVIKENS MÄKLARBYRÅ

Bussarrangörer

Sjöviksvägen 80, Centrumhuset
618 30 Kolmården, Tel 011-392530
www.bramak.se
kolmarden@erasweden.com
Förmedling av villor, radhus, fritidshus och bostadsrätter

BRÅVIKSBUSS AB
Björkholmen, 618 93 Kolmården
Tel 011-396015
braviksbuss@tele2.s
www.braviksbuss.se

Hotell, vandrarhem, camping,
stugor restauranger, caféer,
serveringar
ETTANS KÖK
Strandvägen 1, 618 34 Kolmården
Tel 011-391350
À la Carte, café, fullständiga rättigheter
Dagkonferenser/Möten

Hälsa och skönhetsvård
Byggföretag
HYGIENISTHÄLSAN
Leg. tandhygienist Inga-Lill Björn
Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping
Tel 011-137071
hygienisthalsan@telia.com

HYTTANS BYGG AB
Järnmalmsvägen 1, Kolmården
Tel 011-397432, 070-759 62 54,
070-5841900, Allt inom bygg.

Byggnadsmaterial

fiket i Krokek
Carina ”Cina” Eriksson
Centrumhuset Tel 011-391004
I en familjär varm miljö med lekhörna
kan du fika med hembakat bröd, eller
äta lunch. Även beställning av
smörgåstårtor och tårtor.

HÅRDESIGN
Helena Lind
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset
Tel 011-391454
Frisör

KOLMÅRDENS BYGGTJÄNST
Munkvägen 8, 618 30 Kolmården
Tel 011-397387
www.bolist.se
Allt för bygget och hemmet
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K O L M Å R D S F Ö R E T A G
FIRST CAMP KOLMÅRDEN ****
Strandvägen 4, Kolmården
Tel 011-398250, fax 011-397081
Stuguthyrning, campingplatser,
restauang, butik och barnunderhållning alla dagar under högsäsong.
Minigolf och vatten-rutschbana
GETÅ HOTELL & KONFERENS
Getå, 616 90 Åby
Tel 011-62050, fax 011-62058
www.getahotell.se
Konferenshotellet vid Bråviken

Hushållsnära tjänster mm

Miljö

SERVICETEAMET
Kontakt info: Emil 0701-420860
merja.stjarnborg@serviceteamet.se
Utför alla hushållsnära tjänster, t ex
städ, fönsterputs, trädgårdsskötsel,
snöskottning. Vissa ROT-arbeten,
såsom mindre snickerier, måleri och
plåtarbeten

KOMPOST & KRETSLOPPSBUTIKEN
Sven-Olov Mattsson, Mörkhult
618 92 Kolmården
Tel 011-392780, 0705-719723
www.kompost.se
Besök oss gärna, men slå en signal
först

Industrier

Optik
AB SJÖVIKEN OPTIK-BUSSEN
OPTIK-BUSSEN tel 070-699 15 30,
Fax 011-121516
sjovikenoptik@telia.com
Vi bjuder på synundersökning
Ingen tidsbokning

HENNING JANSSON EMBALLAGE

OSKARSHÄLL´S
Oskarshällsbacken, 618 33 Kolmården
Tel 011-392650
Lunch- och kaffeservering, försäljning
av smörgåstårtor, smörgåsar och
catering

Marmorbruket, 618 92 Kolmården
Tel 011-368686, fax 011-391666

NINAS I KOLMÅRDEN
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset
618 30 Kolmården
Tel 011-397038
www.ninasikolmarden.se
Vandrarhem, fest/konferenslokal,
kontorslokauthyrning, massage

Konsulter

www.janssonemballage.se
Emballagetillverkning – specialitet:
Specialförpackningar i wellpapp och
kartong

Snickerier
ERIKSSONS LÅDFABRIK
Timmergata, 618 92 Kolmården
Tel 011-395093 (011-137540)
Tillverkning av trä- och plywoodlådor,
vindskydd till soptunnor mm

RGVL CONSULTING
Rolf GV Lindström
International Welding Engeneer IWE,
International Welding Inspector IWI,
Non-Exclusive Surveyor to Lloyd´s
Register
Gräsdalen, S-618 92 Kolmården
Tel 011-391415, fax 011-391415,
070-4805840, 070-6548248.
rolfgvlindstrom@telia.com
Allt inom svetsteknik, svetsansvar,
Europanormer, klassningsfrågor mm

SJÖSTUGANS RESTAURANG &
KONFERENS
Hamnbacken 8, 618 34 Kolmården
Tel 011-391152
www.sjostugankolmarden.se
Àla carte, pizza, barnmeny, konferens
& catering, gruppbeställningar

KOLMÅRDENS SNICKERI AB
Polisvägen 15, 618 30 Kolmården
Tel 011-397164
kolmardenssnickeri@telia.com
Tillverkning av måttbeställda
inredningar till butiker restauranger
och övriga offentliga miljöer samt
möbler och köksinredningar

Livsmedel

SKOGSVIKENS HOTELL &
PENSIONAT AB
Sandviksv. 30, 618 34 Kolmården
Tel 011-391720
www.skogsviken.se
info@skogsviken.se
Restaurangen öppen kvällstid
kl 17.00-21.00 under högsäsong

VVS

ICA NÄRA DELFINEN
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården
Tel 011-391100
Vi satsar på hög kvalitet och brett
sortiment av färskvaror

PEKING ENERGI & VVS
Kvarsebovägen 39, 618 93 Kolmården
Tel 0709-29 81 21
Allt inom VVS

COOP KONSUM - KROKEK
Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården
Tel 011-391006
Ombud för: Systembolaget, ATG &
Svenska Spel, Östgötatrafiken

Hundpensionat
BJÖRNMOSSENS GÅRD &
HUNDPENSIONAT
Bränntorp/Björnmossen
618 92 Kolmården, Tel 0730-78 81 98
bjornmossen@telia.com
www.hundpensionatkolmarden.se
Hundpensionat o hästavel

KOLMÅRDENS FÖRETAGSGRUPP
ÖNSKAR FLERA MEDLEMSANNONSER PÅ DE HÄR SIDORNA!
VI BEHÖVER ANNONSINTÄKTER FÖR KOLMÅRDSNYTT´S UTVECKLING
OCH FORTLEVNAD!
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Vad händer i det här huset?
Har du lagt märke till detta röda hus, som ligger inom
Eketorpsområdet, just där Syrénvägen möter
Anemonvägen? Det byggdes på 60-talet av frivilliga
krafter för att bli hemvist för Krokeks Scoutkår, som
tillhör Svenska Scoutförbundet. Och ända sedan dess
har barn, ungdomar och ledare träffats där för att leka
och lära.

Scoutgården
Elin

Eva
Söderström

Friluftsliv är en hörnsten i verksamheten. Så kan man
få fantastiska upplevelser, öka sin kunskap och lära
sig ta ansvar för sin miljö. Att få komma ut på läger
är en av höjdpunkterna i en scouts tillvaro.

Ledare för Upptäckare
och Äventyrare

Inom scoutrörelsen vill man medvetet arbeta för att
vara en schysst kompis, som kan samarbeta, leda
andra och visa hänsyn. Verksamheten bygger på ett
patrullsystem, där alla kan synas och vara delaktiga.
Man lär sig genom att göra: Learning by doing.

Nästa sommar ordnas ett mycket stort scoutläger i
Skåne med deltagare från hela världen. Minst sju
scouter från Krokek har redan bestämt sig för att vara
med.
Gruppen för de yngsta skolbarnen kallas Spårare,
sedan fortsätter man som Upptäckare,
Äventyrare (från åk 6) och Utmanare (åk 8)

Gunilla

Rakel

Den som vill få mer information kan gå in på:
Eva
Carolin

Glada scoutledare

Scouter i skogen

Den som vill hyra lokalen kan kontakta Åsa Wisjö,
tel. 011-39 80 90.

Christina Folkeson

Vad tycker du är
bäst i Kolmården?
Jag tycker om att bada och
att vara hos mormor och
morfar i Kolmården. Och
så fyller jag 6 år snart och
har börjat i förskoleklass i
Friluftsliv är en hörnsten Uttersbergsskolan.
i verksamheten. Så
kan
Det
är man
Maja Andersson
få fantastiska upplevelser,kul!
öka sin kunskap och lära
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Svenska Scoutförbundets hemsida
www.ssf.scout.se/kolmardens-scoutdistrikt eller
ringa till Carolin Andersson tel. 011-39 71 81.

Lördag 27 nov 2010 är det dags för

ÅRETS JULMARKNAD
i Krokeks Centrum
Anmälningslistor i COOP Konsum och ICA Delfinen
from 1/11 – tom 15/11
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Kolmårdens Röda Kors-krets:
lokalt fönster mot världen

Röda Korset

Röda Korset kan sägas vara världens största mänskliga
skyddsnät: finns i 185 länder, har 100 miljoner frivilliga och
medlemmar, varav 280 000 finns i Sverige – och av dem
cirka 300 just här i Kolmården. Grundtanken är alltid att verka för humanitet och för omtanken om medmänniskan, att
förhindra och lindra mänskligt lidande. Arbetet har genom
tiderna inriktats på att opartiskt hjälpa människor som drabbats av krig, sjukdom eller naturkatastrofer.Pågående viktiga
projekt i världen är bl.a. Rädda mammorna, insatser för HIVdrabbade och hjälp med rent vatten.

”Det är så många som vill bidra på olika sätt,
som sätter till sin fritid och som har idéer...Vi
tycker det är värdefullt och roligt och det ger en
fin sammanhållning. Det betyder mycket, att få
ingå i ett nätverk. Man känner att man både kan
få och ge hjälp.” Och att Inger själv tycker att
arbetet för Röda Korset ger henne mycket, det
förstår man när man inser att hon varit
ordförande först under 11 år – och så återigen
de tre senaste åren.

Vår lokala krets av Röda Korset bidrar till de olika projekten.
Under de senaste tio åren har man kunnat sända nära 660 000
kr till det internationella arbetet och till olika sociala projekt
inom Sverige drygt 200 000 kr. 664 säckar med kläder och
697 babypaket har också kunnat sändas. Hur kan
det vara möjligt, att lokalt samla in så mycket?

Under detta år kan Kolmårdskretsen fira sitt
60-årsjubileum. Och sedan starten, år 1950, har
man utvecklat verksamheten efter de behov
man sett. Här finns sykretsar, ledsagarservice,
vuxna i skolan, klädinsamlingar, utbildning i
Första Hjälpen, kyrkkaffe, luncher på
Träffpunkten – och man är öppen för nya idéer.

Kolmårdsnytt ställer frågan till Inger Karlsson,
ordförande i Kolmårdens Röda Kors-krets.

Kolmårdens Rödakorskrets
inbjuder till höstens aktiviteter!
Mötesplatsen Kupan (ny lokal) Valhallavägen 2 A

En glädjande nyhet är att det nu finns en lättillgänglig lokal för den uppskattade mötesplatsen
Kupan med sin second-hand-försäljning. Den
nya adressen är Valhallavägen 2A och där är
man välkommen varje onsdagseftermiddag att
möta några av Kolmårdens aktiva rödakorsare.
Christina Folkeson

öppen onsdagar 15.00 -19.00.

Parant Afton! Modevisning i Pingstkyrkan Munkv. 7

KROKEKS SENIORBOENDE

torsdag den 7/10 kl 19.00 Servering – lotteri

Följetongen fortsätter i planeringen.
Det som hänt sedan sist är att vi haft
årsmöte i föreningen.Hela projektet har ju
dragit ut på tiden så några har sett sig
tvingade att hoppa av pga att kroppen
måste få ett annat boende. Vi som är kvar
vill ändå försöka fullfölja byggandet. Vi
har nu givit ERA Bråvikens Mäklarbyrå
försäljningsuppdrag för alla 10 husen fram
till årsskiftet.

Lunch i Restaurang Valhalla för boende i
närområdet, lördagen den 30/10 kl 13.00

Kvarsebo Kyrka söndagen den 14/11 kl 11.00.
Kretsen uppbär kollekt och serverar kyrkkaffe.

Julstuga med sång, musik, lotteri, julgröt mm samt
utdelning av vinster på höstlotteriet. Träffpunkt Valhalla
lördagen den 11/12 kl 15.00

Sygrupperna träffas i kretslokalen Valhallavägen 2 A
andra torsdagen i varje månad kl 13.30 -15.30 samt sista
tisdagen i varje månad kl 17.00-19.00
Vi tar gärna emot nya intresserade till våra pågående
verksamheter ex. ledsagarservice, vuxna i skolan, som
medhjälpare i Kupan m.fl. Bli gärna vår nya medlem! 200
kr/år för huvudmedlem och 100 kr/år för familjemedlem. Vid
betalning efter 1/10 gäller medlemskapet även kommande år.

VÄLKOMNA! och för information, ring
Inger Karlsson 011-39 22 30, 073-827 85 00

Att vara utrustad med positivt tänkande är
ett måste! Vi hoppas verkligen att de
lyckas så att bygget kan komma igång i
början på nästa år. Försäljningen kan ju
också gå väldigt fort så vi kan börja
betydligt tidigare.
Många av er hoppas vi är intresserade av
detta projekt och hör av er till ERA, Matz
Ågehäll, tel 39 25 30. Det går också bra att
ringa ordföranden Louise Tottie
Gustafsson på tel 39 16 10.
LTG
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KROKEKS GYMNASTIKFÖRENING
Krokeks gymnastikförening bildades redan på hösten 1964. Gympapassen ägde rum i ABFlokalen och redan från 1966 hade man manliga deltagare. En förmiddagsgrupp och en kvällsgrupp, men det blev lite svårare att ha när man flyttade ner till Råsslaskolans gymnastiksal,
som då låg i en lokal som idag finns ovanför köket. Men två grupper var det, nu kvällstid och
på måndagar. Primitivt – det fanns endast en toalett med ett handfat. Nya Råsslahallen –
vilken lyx, riktiga omklädningsrum och ett stadigt golv som man kunde hoppa på utan att även
grammofonen hoppade. Så byggdes Uttersbergshallen och vi har därmed ökat antalet gympapass.

Uttersbergshallen
måndag kl 18 – 19
onsdag kl 18 - 19
onsdag kl 19 - 20

Pilates med boll Bettan Alf 39 70 47
Pilates
Box
Sofie Schwartz 39 74 21

Priser:
Gympa eller core
Gympa och core
Box eller pilates

kr 350:-/termin
kr 550:-/termin
kr 400:-/termin

Begränsat antal platser, föranmälan

Råsslahallen
måndag kl 20 – 21
torsdag kl 20 – 21

Ingen föranmälan
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TRÄNA PÅ HEMMAPLAN!
Testa gratis första gången!
Gympa
Core

Carina Göransson-Gustafsson
39 74 54
Sara Classon, Ordf.
011 39 24 20
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En Oas för unga!
Även sommaren 2010 har Sommaroasen haft
öppet för Kolmårdens ungdomar. Ett 10-tal
föräldrar har tagit ansvar tillsammans med några
av Café Oasens ordinarie ledare. Margaretha har
ställt frågor till föräldrar, ungdomar och Lotta
från socialtjänsten om hur de upplevt sommaren.
Föräldrarna berättar:
- Den här sommaren kom det bara hälften så många
ungdomar som förra sommaren, runt 30 i snitt, och
det var bara hälften så många föräldrar som ställde
upp. Det kom inte bara 8:or och 9:or, utan en del
äldre ungdomar också som inte gått på Oasen på
länge. De visade upp sina tjusiga bilar. En kväll kom
det föräldrar på besök med häftiga bilar som väckte
uppseende.

Ungdomarna berättar:
- Det har varit trevligt att komma hit och äta och det har
varit trevligt folk här, säger Robin. Vi har grillat, spelat
volleyboll, fotboll, umgåtts, druckit kaffe och cola.

Både pojkar och flickor gjorde smycken tillsammans
med oss föräldrar. Vem som var mest intresserad är
svårt att säga – föräldrarna eller ungdomarna…..
Ungdomarna har för övrigt inga större krav – de sitter
och myser. Det har verkligen varit meningsfullt för de
som varit här! Ingen alkohol har vi sett och ingen har
vi behövt köra ut från Oasen.
Lotta berättar:
- Jag har pratat med närpolisen och de säger att det
har varit helt lugnt här ute. Barbro som är rektor på
Råssla säger att det bara varit lite nedskräpning, men
för övrigt lugnt. Ni föräldrar som ställt upp även
denna sommar, och ni som finns här jämt som ledare
för Oasen är fantastiska!
Vi tackar Lotta som varit med och organiserat och
drivit på. Tråkigt nog slutar Lotta sin tjänst som
”Halvfältare” och ingen ny sådan tjänst inrättas i
kommunen. Vi önskar Lotta lycka till med det nya
intressanta jobb hon nu går in i.

- Vi har gjort armband, säger Robin och Sebbe.
- Det bästa med sommaren var gratis hamburgare, säger
Ida.
- Det har varit ok med föräldrar här, säger Sebbe och
Kristoffer. Det skulle vara öppet på jullovet och alla lov.
Så berättar ungdomarna att det varit gott med glass och att
det varit kul att det funnits så mycket olika strössel och
olika såser till glassen att välja på.
Jag berättar att det är tack vare att Pingstkyrkan fått bidrag
från Gustavianska Stiftelsen till Sommaroasen som vi
under sommaren kunnat bjuda på både grillkvällar
fredagar och festlig glass på onsdagar.
Margaretha Ericsson

Swing för Fred !
Stavsjöventilerna
med
Vad tycker du är
bäst med
Kolmården?

Alva Stridh

Jag tycker
Djurparken är
bäst och att bo
i Mörkhult!

Marianne Castegren, Ann-Christin Hallgren
och Markus Karlsson på sax
Stavsjö Föreningshus FN-söndagen
den 24/10 kl 19.00.
Biljettpris 100 kr, pensionär 80 kr
Förköp Inger 011-39 22 30, Elisabet 0155-714 88
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Resan till Aizpute – Så jobbigt! Så fantastiskt!
Kontakterna med vår vänort Aizpute i Lettland
har blivit färre. Men några som är trogna och
inte glömmer varandra är ungdomarna. Varje
år möts man en eller två gånger, antingen i
Kolmården eller i Aizpute, på spännande läger.
Så här blev sommarens resa till Aizpute:
”Vi samlades vid Gårn, klockan var runt 10. Vi var
ganska nervösa. Satte oss i minibussen mot flygplatsen,
det var inte många utav oss som kände varandra.

Hur gick det då? Jo, det var svårt att motivera ungdomarna att fortsätta vandra. Men det fanns ju inga
alternativ, så efter ett snack med allihop bestämde vi
att gå igen. Efter ytterligare en dag började allt släppa.
Det blev bättre och bättre, roligare och roligare. Visst
var det kämpigt och vi blev sönderbrända och fick
skav- sår, men ingen gav upp. Vi skulle till Kolka,
Lettlands nordvästra spets. Vandringen startade kl 13
tisdagen den 29 juni och vi nådde spetsen söndagen
den 4 juli kl 18, med 15 mil i benen.

Vi kom till Lettland och visste inte vilket helvete vi
skulle få. Satt på bussen mot Aizpute och kom fram till
The Idea House, deras fritidsgård ungefär. Vi ville bara
till den stranden som Rogga (Roger) snackade om där vi
kunde chilla, gå lite, äta och få tillräckligt med sömn.
Men så blev det ju inte riktigt… utan vi blev uppdelade
två och två för att bo i lettiska familjer. Det var konstiga
badrum, allt var annorlunda, vi vägrade äta maten och
allt kändes bara fel.
Vi skulle samlas vid The Idea House för att tillsammans
åka till den långa stranden. Alla tyckte det skulle bli
härligt att ta det lugnt. Men så blev det inte… Vi blev
förvånade över hur snabbt letterna gick och att vi aldrig
stannade. När vi hade gått i ca tre timmar, stannade vi
och fick lite gurka och en tomat. Det var tydligen vår
mat den dagen. Fortsatte att gå och det gjorde ont överallt. Vi ville bara stanna och slå upp tälten, men letternas
ledare sa att det inte var långt kvar. När vi äntligen, äntligen kom fram, så kom de på att bilen som körde vår
mat och våra tält inte kunde komma fram till oss. Så vi
hade några kilometer kvar att gå. Alla var trötta, tjuriga,
hade ont och allt kändes verkligen hemskt. Det var kris
så vi stannade där vi var och vilade en dag…”
Så börjar Linda Söderbergs berättelse från resan.

Vad tycker ni
är bäst med
Kolmården?

Nicoline och Angelica
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Kolmårdsnaturen! Och
att vi bor här. Vi gillar
också att det finns
många badsjöar. Och
djurparken förstås!

Hela resan var fantastisk, att gå ifrån allt det svåra i
början till att se glädjen hos alla var underbart. Vi
bodde i tält, lagade all mat över öppen eld, toan fanns i
skogen och tvättade oss gjorde vi i havet.
Gemenskapen blev otroligt bra, letter och svenskar
vandrade och sov tillsammans. Väl tillbaka i Aizpute
hade vi avslutningsfest i Aigas (en lettisk deltagare)
föräldrars hus, den slutade med att alla somnade vid 4tiden och 7.30 kom bussen för att köra oss tillbaka mot
Riga. Det var trötta ungdomar vi fick väcka, men även
alla letter gick upp för att ta farväl. Och det bästa av
allt – när alla insåg att vi var på väg hem, så ville alla
vända tillbaka till Aizpute!
Vi har fått ett minne för livet, lärde känna många nya
underbara människor. Vi lärde oss att vi klarar mer än
vi tror och nu ser vi fram mot nya underbara läger
tillsammans med våra lettiska vänner.

Linda Söderberg och Roger Åstrand
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Några glimtar från Råsslaskolan
”Det känns positivt inför läsåret”, säger Peter Norrbom.
Han är den rektor på Råsslaskolan som inriktar sig på
årskurs 4 till 6. Personalen har haft en upptaktskväll för
hela Kolmårdsspåret, alltså för alla som arbetar i förskola
och skola och möter våra barn från 1 till 16 år. Temat för
kvällen var ”Mat och klimat” och föreläsare var Per
Holmgren, metereologen som har speciellt intresse för
klimatfrågor.
Peter Norrbom berättar att särskild uppmärksamhet
kommer att ägnas åt skolans likabehandlingsplan. Den är
aktuell vid varje låsårsstart och den ska revideras varje år.
Genom Elevrådet och genom elevenkäter vill man fånga
upp hur det är med trivsel och trygghet. Därifrån går man
till planering och åtgärder.

Likabehandlingsplanen
Hela likabehandlingsplanen finns att läsa på
Råsslaskolans hemsida www.rasslaskolan.se

R
e
s
a
n

Kristin
Ewelina

Rebecca

Anna

•
•
•
•
•

Linnea

Emelie N

Emelie B

Kolmårdsnytts utsända fick en stunds samtal med en
grupp elever från A-laget, som nyligen kommit tillbaka
från en veckolång resa, fylld av upplevelser. Den 22
augusti började resan. Gruppen bestod av 51 elever, 8
föräldrar, 6 lärare och den diakon, som många lärt
känna genom sin konfirmation.
Målen för resan var Krakow, Auschwitz, Birkenau och
Berlin. Vi förstår alla att en sådan resa innebär kontakt
med många mörka sidor av tillvaron. Men eleverna var
förberedda på vad som väntade och har också efterarbetat sina upplevelser tillsammans. Bl.a. har de nu sett
filmen ”Schindlers list” - och på djupet förstått filmens
innebörd.
•
•

En uppskattad aktivitet för årskurs 4 har varit
”Schack-fyran”. För tredje året i rad får alla
elever i fyran lära sig grunderna i schack. Det
finns schackspel att låna, t.o.m. ett i stort format
utomhus! Turneringar anordnas, faktiskt över
hela landet. Häromåret fick två klasser rentav åka
upp till Globen och vara med i riksfinalen.

Innan förstod vi inte så mycket...
Det var hemskt, men lärorikt och intressant

Man fick föreställa sig det som hänt
Det kan nog hända överallt
Det var läskigt, men jag ville se allt
Alla borde få uppleva det
Ett minne för livet

För att kunna göra en så omfattande resa behövs
mycket pengar: 15.000 fick man utifrån, men
hela 290.000 kr. jobbade eleverna själva ihop
under förra läsåret! De sålde salami, frallor,
kryddor, örter, fröer, träolja och ännu mycket
mera. Och de anordnade loppis, Småstjärnetävling, julmarknad och ”Föräldrafällan”, en
trerättersmiddag med underhållning...
•
•
•
•
•

Årskurs 8 var ”försäljningsåret”
Det var roligt att jobba ihop
Det är värt alla timmar det tagit
Vi har så stark gemenskap nu
Vi hade det redan förut och jag trodde inte
det kunde bli bättre – men det blev det!

Elever och lärare tackar ALLA som stöttat och
bidragit till att göra resan möjlig och riktar ett
särskilt tack till Lions i Kolmården och till
Svenska kyrkan för deras bidrag.

Ett uppdrag väntar....under slutet av september kommer 28 elever från årskurs 8 i D-laget att vara
värdar för en lägerskola i Djurparken. Ett hundratal ungdomar från Norge, Danmark och Färöarna kommer att
besöka Kolmården genom den organisation som heter Nordisk Plattform.
För Kolmårdsnytt
Kolmårdsnytt återkommer i nästa nummer med bild och text om besöket .
Christina Folkeson
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Konst och kultur i Missionshuset
- Varför är det viktigt med konst och kultur, också
på en mindre ort som Kolmården?
- Jag har en känsla av att det bor väldigt många kreativa människor i Kolmården och det är inspirerande
med mötesplatser för oss "amatörer". Marknader är bra
men i mörka oktober vill man gärna vara inomhus.
- De här dagarna äger rum i det gamla
Missionshuset, det gula huset strax före järnvägsviadukten. Finns det egentligen någon koppling
mellan konst och kultur och Kyrkans budskap?
- Absolut. Gud var ju den förste kreatören om man
läser 1 Mosebok 1. Och konst och kultur har i alla
tider berört de stora livsfrågorna; Vem är jag, varför
finns jag till, finns det en mening med livet och en
fortsättning? Kyrkan borde vara en självklar plats att
brottas med de frågorna.
- Du är ju en av initiativtagarna till dessa dagar.
Hur fick du idén till detta? Och har du några
medarbetare?
-Vi var några som startade
Kreativa gruppen hösten 2006
och då gick en gammal dröm i
uppfyllelse! Ganska snart fick vi
ha en utställning i Nyköping och
det var jätteroligt men alldeles
för långt bort från Kolmården.
Då föddes tanken att ha en
Konst- och kulturhelg i vårt fina
missionshus, så det blev närmare
Berit Wall
för Kolmårdsborna att komma
och titta.
Vi är många som jobbar med detta. Kreativa gruppen
naturligtvis, som tar mycket praktiskt ansvar och visar
sina konstverk, en grupp som planerar programmet
och så många frivilliga från Frikyrkoförsamlingen och
Pingstförsamlingen som bland annat bakar och bär
tunga utställningsskärmar.
- Hur ser programmet ut i år? Något du särskilt vill
bjuda in till?
Vi har i ett par år haft teman som TRO och HOPP, och
i år är det alltså dags för KÄRLEK, under rubriken
"men störst av dem är kärleken". Det kommer att
gestaltas på olika sätt, delvis i bilderna men också i ett
sångprogram med Daniel Lindqvist och kyrkokören
och en annan kväll i dikt och sång med Göran
Bjarnegård och Ulla Lawergren.

- Blir det en fortsättning?
Vi brukar inbjuda till en akvarelldag under våren och
eventuellt till en skrivargrupp. Vi inbjuder också till en
Alphakurs där man träffas tio gånger under våren och
talar om livets frågor och bibelns svar. Det brukar bli
spännande samtal.

Konst och kulturdagar i Missionshuset
22-26 oktober

Tema:…men störst av dem är kärleken
Fred 22.10 kl 18
kl 19

Utställningen öppnar
Konsert, Daniel Lindkvist, kyrkokören

Lörd 23.10 Kvinnofrukost (anmälan) med
Jacqueline Holmgren
kl 12-16 Utställning
kl 15
Novelläsning
Sön 24.10 kl14-18 Utställning
kl 18 Kvällsgudstjänst; Göran Bjarnegård,
Bertil Engqvist och Annika Widerstedt
Mån 25.10 kl 15-19 Utställning
kl 19 ”Men störst av dem är kärleken”
Göran Bjarnegård och Ulla Lawergren
Tis 26.10

Kulla café, daglediga inbjuds
kl 15-19 Utställning
kl 19 Pröva-på-kväll med frikyrkokören
Avslutningssamtal om

”Kärlekens förvandlande kraft”
med Göran Skoog och Per Ugarph

Servering
Katrin Bjuhr
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Samhällsinformation
Hälsa och sjukvård
Vårdcentral: 010-105 92 40
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården

Den självklara
bilverkstaden nära dig!
Även arbeten under
garantitiden

LUNDHOLMS
BILVERKSTAD AB
30 år i Krokek!
Tel 011-39 21 50

Distriktssköterska: 010-104 47 16 el 19
Apoteket Eken: 0771-45 04 50
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården
Tandvård, jour: 1177 eller 011-10 76 00
Sjukvårdsupplysningen: 1177
Giftinformation: 08-331231
Polis
Polisen (icke brådskande fall): 114 14

Veterinär
Anders Lager 011-39 13 70, mobil 0705-30 32 51
Bengt Röken 011-39 79 25, vardagar 7.00-7.30

Alva Stridh

Bankomat:

”Elvis” i Kvarsebo
Lördagen vid Östgötadagarna i Kvarsebo avslutades
med en Pubafton i Café Margit nere vid kajen. Ett
drygt 60-tal personer fick njuta av kvällens trubadur
Kvarseboprästen Göran Bjarnegård vid middagen.
Det var en visafton som Kvarsebo Kultur arrangerat
för att stödja ungdomsmusiken i området. Det blev ett
överskott på 4 000 kronor som nu kommer till nytta
för ungdomarna här. Göran berättade hur han började
spela gitarr och hur intresset ökade med åren. Allt
illustrerat med låtar från de olika epokerna. Det hela
avslutades med Elvis mest kända låtar till stora
ovationer från publiken.

Konsum i Krokek

Bibliotek: 011-15 77 00
Råsslavägen 20
Öppet tisdagar 14-19
Onsdagar 10-14
Torsdagar 10-13 och 14-18
Bad: 011-39 13 27
Råsslavägen 20

Fritidsgård: 011-39 25 80
Råsslavägen 20

Göran Bjarnegård

Text Morgan Johansson
Foto Gösta Montelius
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