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Redaktionen har ordet
När KOLMÅRDSNYTT dimper ner i kolmårdsbornas
brevlådor är sommaren redan här. Kolmården är något alldeles speciellt på sommaren. ”Det finns så mycket att titta
på, när sommaren kommer till oss…” Den strofen i den
kända sommarvisan är en så passande beskrivning.
Genom reportage och annonser finns en hel del information
om vad Kolmården har att erbjuda. På hemsidan kan du
länka dig vidare och få ännu mer information. Där finns
också tidigare nummer av Kolmårdsnytt att läsa,
www.kolmardsnytt.se

Sponsorer
HUVUDSPONSORER
· Företagsgruppen i Kolmården
ÖVRIGA SPONSORER
PRO Krokek, Kolmårdens Byggtjänst
ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Lions Kolmården

Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt

Vi efterlyser fortfarande någon ung person, som skulle vilja
testa att vara ”journalist”. Även män är välkomna! Allt arbete för Kolmårdsnytt är ideellt - men såå roligt!

obunden medlemstidning som ges ut i fyra
nummer per år. Ägare är en ideell förening.
Utgivning och tryck finansieras via annonser,
medlemsavgifter och sponsorer.

Redaktionen önskar alla
Kolmårdsbor en skön Sommar!

Ordförande i styrelsen:
Jörgen Hassgård
Redaktionen:
Katrin Bjuhr
Ingela Granqvist
Monica Johansson
Christina Folkeson
Louise Tottie-Gustafsson

Kontakta oss!
Skicka gärna en insändare, dikt eller en bild!
Kom med tankar och synpunkter på vår tidning, eller dela
dina funderingar kring något som berör oss kolmårdsbor!
Idéer och synpunkter, reportage och annonser skickas till
redaktionen@kolmardsnytt.se Tfn: 0706-33 06 40
Redaktionen granskar allt material före tryck.
På hemsidan kan du länka dig
vidare till ett antal föreningar:
www.kolmardsnytt.se

Nästa nummer kommer ut vecka 38.
Manusstopp den 26/8.

Kontakta Hemsidan
Följande nummer
genom att skriva till:
kommer ut vecka 48.
webbredaktör Stig Fritzell
webbredaktionen@kolmardsnytt.se Manusstopp den 4/11.
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Hur viktig är inte simskolan!
Vi vuxna kommer väl ihåg när vi
som barn stod och frös vid sjökanten,
i väntan på att få hoppa i det iskalla
vattnet för att lära oss att simma. Föräldrarna stod bredvid och hejade på.
Ta detta erbjudande och lär dina barn
att simma och förebygga olyckor!
Det lönar sig!
Sedan 1979 har det varit simskola
både i Böksjön och i Kvarsebo. Från
5 års ålder är man välkommen. I mån
av plats kan yngre barn få vara med.
Antal barn per grupp ca 8 stycken.
Blir det fler kommer medhjälpare att
vara med. Är det för kallt i vattnet
( mindre än 16 grader) så övas det på
land. Även kurs i bad- och båtvett
kan ingå som ”tillval”. Lektionerna
är 40 min långa. Kursen avslutas med
saft och bulle och sedvanlig diplomutdelning.

Sommarsimskolor!

Att lära sig simma i en naturlig sjö/
hav ger ett mycket bättre resultat för
att förebygga olyckstillbud. I en bassäng är vattnet varmt och man ser var
man har botten etc. I ett naturligt vatten är sikten inte så god. Dessutom är
vattnet ofta kallt. Den plötsliga situationen som uppstår är man mer förberedd på hur man gör om man lärt sig
simma under dessa förutsättningar.

Böksjön och Kvarsebo

Kommunen var med och finansierade
sommarsimskolor ända fram till för
två år sedan. Nu får NKK ta hela ansvaret. Det gör man då man känner att
det är väldigt viktigt att alla barn får
lära sig simma. Att kunna simma är
en livskvalité.

NKK kansli 011-102240 månd torsdag 9-12 samt 13-16

Louise TG pratade med PA
Blomqvist på NKK

Period:4-15/7

Kostnad 600 kr

Anmälan:
Med vänliga simmarhälsningar
Norrköpings Kappsimningsklubb
PA Blomquist
Albrektsvägen 19
SE-603 50 NORRKÖPING
Phone: +46(0)11 10 22 40
GSM: +46(0)70 550 94 22
Fax: +46(0)18 41 22
E-post: pa.blomquist@nkk.se
Webb: www.nkk.se

Östergötlands största camping!
Fredrik Lundberg tar emot på sitt enkla kontor på
campingen i Sandviken. Men när han börjar berätta
om planerna för framtiden, blir vyerna större. Redan
nu är campingen i Kolmården, som numera ingår i
koncernen First Camp, den största i Östergötland,
med ca 90 000 gästnätter på sommaren.
Redan i sommar öppnar ”Brazooriet”, det nya matstället
med ett delvis nytt matkoncept. Där ska bl a serveras thaimat, förstås även grillat, men målsättningen är att maten
ska vara lite nyttigare. Butiken finns förstås också kvar
och där hoppas Fredrik att man i en framtid ska kunna
hålla ungefär samma priser som ICA och Coop i centrum.
Säsongen ska förlängas och om möjligt vara hela året.
Därför söker man t ex företag och andra grupper, som
vill förlägga en konferens här. Boendet blir i s k hotellstugor, där man erbjuds frukost och bäddade sängar – med
härlig utsikt över Bråviken.
Barnklubben ”Blix” är i full gång sommartid och är till
stor glädje för de barn som kanske har lite energi kvar
efter en djurparksdag. För att inte tala om deras föräldrar
som under tiden kan pusta ut innan läggdags...
I framtiden drömmer Fredrik om en stor pool på campingområdet, en ny minigolfbana och, om det går att lösa
entréfrågan, öppna dansbanan lite oftare. Expansion på
alla områden!
Och så blir det en rad nya och läckra glassar, lovar Fredrik! Mmm…
Katrin Bjuhr
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Marmor i Stockholms slott

Christina Folkeson

Vi kan vara stolta över den vackra
marmorn från Kolmården. I Stockholms slott kan man få se den använd
till trappor, balustrader, spisomfattningar och bords- och byråskivor.
I februari fick en grupp kolmårdsbor
med anknytning till Marmormuseet
möjlighet att göra ett studiebesök i
slottet. Vi blev guidade av slottsintendent Lars Ljungström och slottsarkitekt Berit Edling.
Utbytet var ömsesidigt. Vi kunde glädjas åt hur fint marmorn kommit till sin
rätt och slottsförvaltningen kunde få
sakkunnig information t.ex. om från
vilka olika brott stenen kommit.

Lägesrapport från

Marmorbruksmuseet i Kolmården
Det är nu 6:e året som arbetet med
marmorbruksmuseet pågår. Återuppbyggnaden och rustningen av borrsmedjan är nu klar för vår del. Inredningen och skapandet av en naturutställning pågår för fullt. Andrew Jones
på Östgötateatern har fått uppdraget
av kommunekologerna i Norrköpings
kommun. Beräknat invigningsdatum
är 1 juli.
Vid Marmorbruket finns också den
s.k. Brukssmedjan. Den har rustats
samtidigt med övriga byggarbeten.
Dessa ingår i det stora EU-projekt
som vi drivit tillsammans med kommunekologerna, Norrköpings kommun och Natur- och Kulturenheten på
Länsstyrelsen i Linköping. Projektledare är Kaj Almqvist.

Förfall
4

I Brukssmedjan har den 10:e
”provapåkursen” i smide kunnat
hållas. Tidigare användes lilla
smedjan vid Svintuna kvarn.
Ett större utställnings/fikarum har
kunnat påbörjas i ett lämpligt utrymme vid utställningsskärmen.
Parkeringsplatsen utvidgas för närvarande. Stenblock med prov på
olika typer av borrning kommer att
placeras ut som mittmarkering för
en dubbelrad med p-platser.
Nu ser vi fram mot att på allvar
kunna använda både marmorverkstaden och smedjan. En del staketbygge återstår. Sedan får det vara
färdigbyggt, åtminstone för tillfället.

Under arbete

En damgrupp har bildats på museet.
Deltagarna ska arbeta med utställningsmiljöer på museets övre våning
och med lotterivinster. Gruppen välkomnar flera medlemmar.
Till museets utställningsrum vill vi
gärna få in nya marmorföremål, företrädesvis lite ovanliga sådana. Kom
och besök oss på museet för närmare
diskussioner.
Museet har de vanliga öppettiderna:
helgfria tisdagar och torsdagar 9 – 12
samt helgfria lördagar 11-14. Alla är
varmt välkomna!....
….hälsar:
Magnus Joelson
och Stig Danielsson

Borrsmedjan klar
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5-årsjubileum för presentbutik
Jeannette är en välkänd profil i Krokek vid det här laget. Hon driver den
hemtrevliga butiken Blomstrande
Ting i Kolmården, där hon säljer
smått och gott till inredning inne
och ute samt presenter och blommor. Butiken finns i stationshuset
från 1800-talet – vilket ger en perfekt inramning till utsmyckningar i
gammal och modern stil.

Driftig entreprenör
Redan för 20 år sedan funderade hon
på att starta eget, men kände sig för
ung och oerfaren. Efter en tid som
arbetslös, fick hon stöd och hjälp av
arbetsförmedlingen att starta kafé.
På den vägen är det till dagens verksamhet.

Hur har hon lyckats under
de här fem åren?
Jeannette är ett bevis på att ihärdighet och tro på affärsidén lönar sig.
Sortimentet varierar och anpassas
efter säsong och årstid. Många kunder – även från Åby och Norrköping
– kommer därför ofta förbi för att få
nya idéer till hemmet.

Hon betonar att service är viktigt
som konkurrensmedel – att vara mån
om kunderna och ge det lilla extra.
Jeannette sätter till exempel en ära i
att slå in vackra och personliga paket.

Inspirerar kunderna
Inspiration att inreda vackert har
olika aspekter. Det tar Blomstrande
Ting i Kolmården fasta på genom att
erbjuda kurser i exempelvis kransbindning och blomsterarrangemang.
Butikens VIP-klubb bjuder – via
hemsidan – in trogna kunder till förhandsvisning av säsongens nyheter.
Dessa kvällar är lite av en höjdpunkt
Jeannette visar gärna sina produkter i butiken
med mycket skratt och ger ibland
även tillfälle att träffa någon av
Jeannettes tips till att
hantverkarna som levererar till affästarta eget;
ren.

Ljus framtid

Våga, det är bara pengar som

Jeannette trivs och är mån om att
lyssna på kunderna och deras önskemål. Därför växer butiken - med fler
produkter på större yta.

du riskerar. Tro på att riskera och
våga chansa. Egen butik ger mycket
mer än bra lön – det ger mer tid med
barnen än när jag jobbade i stan.

Stöd, det är viktigt att ha stöd
från familjen.

.

kärm..
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å
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Text och foto: Ingela Granqvist

Det hörs när de kommer...ett gammaldags knattrande ljud. Det låter
välbekant för oss som var med på
50-talet, en glansperiod för mopederna. Här kommer tre herrar i lite
lagom mogen ålder, körande med
sina klenoder. Det är Mats Skärnell,
Lars-Göran Osin och Tommy
Åström. Han sitter på en blå
Zündapp KS-50l, årsmodell 1968.
Även Håkan Gustafsson tillhör
denna lilla intressegrupp, men han
kunde inte vara med just här.

”Vi är väl 50-åringar, som fått återfall”, skojar de. Och de är inte ensamma. Intresset för gamla mopeder
har ökat. Så har ni något gammalt
stående, så finns det säkert någon
som skulle vilja börja meka!
Herrarna letar också efter en lämplig
lokal där man skulle kunna träffas
och jobba.
Och när man mekat klart och mopeden går som den ska, ja, då vill man
ju komma ut och köra, och gärna
låta andra få se och höra. Varje år
arrangerar Kolmården Knatter Knutters ett mopedrally. Då kan man få
se uppåt 130 stolta mopedägare köra
en startkortegerunda genom Krokek.
Sedan ger de sig ut på en bana, omfattande några mil, med kaffestopp
och tipspromenad. Vid målgången
samlas man till gemensam lunch.

Jag kan ju tänka mig vad samtalen
rör sig om…
Så håll ögon och öron öppna lördagen den 10 september. Då samlas
mopedentusiasterna redan kl 10 vid
Nostalgimacken BP för mopedrallyt
Septemberkåsan.

Och vill ni få kontakt kan ni vända
er till Mats: matsskarnell@telia.com
Text och foto: Christina Folkeson
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Besök på TROPICARIUM
Stefan Farkasdi tog en kort paus i solen för att
berätta om verksamheten vid Tropicarium.

Text och foto: Louise TG

Vildmarkshotellet. En transformatorstation och en liten
bäck som är naturskyddad är också ett hinder. Att alla
ny- och ombyggnader kostar pengar är väl klart för alla,
men tyvärr finns inte det i överflöd. Anläggningen måste
hela tiden repareras och förnyas. Tillsynen från myndigheter har alltid gått mycket bra, så där finns inga bromsar!
Nyheter i år?
Ombyggnad av entrén pågår. Blir dock inte klart förrän i
höst. Nya skyltar och olika reklaminsatser skall göra att
Tropicarium syns mer. Framför allt att det är öppet från
kl 10.00 året om utom på julafton. I år skall man för
första gången visa sjöhästar. Ett mycket speciellt djur
som är ca 10 cm långt och ser ut som ett frågetecken!

Hur började detta?
Pappa Kalle, brodern Thomas och Stefan började med en
utställning inom Skara Sommarland. Framtiden där var
lite oviss. Ett samarbete med Tropikhuset i Kolmården
med utbyte av djur hade pågått länge. Då ägaren till Tropikhuset hastigt avled gick företaget ut till försäljning,
efter att döttrarna skött det hela en tid. Familjen Farkasdi
såg möjligheten att överta det hela. Nu skulle de kunna
satsa det de hade drömt om, nämligen att satsa mycket
på fiskar. Familjen kom till Kolmården 1989.
Hur gick arbetet och vad satsade ni på?
Drivkraften att skaffa, framför allt hajar, gjorde att den
första insatsen blev att bygga ett stort akvarium mitt i
huset. Detta invigdes september 1990. Tidigare var där
en stor bur med massor av papegojor. Alla giftormarna
byttes ut mot lite ”snällare” ormar, samt spindlar och div
smådjur. Krokodilerna fanns sedan tidigare. Tack vare
det seriösa arbetet på att också visa djuren på ett pedagogiskt sätt lockades en helt annan publik.
Växande företag
1998 byggde familjen ett tropicarium i gamla hemlandet
Ungern. Pappa Kalle och bror Thomas flyttade dit. Stefan blev då ensam ägare till Tropicarium här i Kolmården. Givetvis samarbetar de två företagen mycket med
att byta djur med varandra etc.
Hur långt vill ni nå?
Tropicarium skall bli det största och bästa tropikhuset i
Sverige. Det är en klar och verklig målsättning för Stefan. Målet är nästan nått, men Göteborg har byggt upp ett
tropikhus nu med kommunala pengar. Det är ju en annan
sak. Stefan satsar allt av företagets pengar i anläggningen. Inga som helst bidrag från något håll.
Vad finns för begränsningar?
Det största problemet är marken. Det går inte att utvidga
åt något håll. På baksidan planeras för en ny väg till
6

Roliga episoder?
Möhippor och svensexor är ganska vanligt förekommande. Då får man gå en ”bana”, ungefär som i Robinson, där det på varje station finns en lapp om fortsatt
väg. Spindlar, skorpioner, ormar, grodor och framför allt
”hemliga lådan” där man inte alls ser vad man sätter
handen ner i, kan locka till många skratt! Att som slutkläm gå ner till hajarna måste vara en fantastisk upplevelse! Vid en filminspelning i hajakvariet blev Stefan
själv biten av en haj i skinkan. Tur att vi har duktiga veterinärer i närheten som kunde sy ihop honom. Att åka
till en riktig läkare finns inte tid till för en egen företagare!
Nu hoppas Stefan att många kommer till Tropicarium
och upplever alla de fantastiska djur som finns där!

Frälsningsarméns
Loppmarknad
Öppet i sommar
Premiär: fredag 10/6 10-19, lörd 11/6 10-16
Vecka 24-25 öppet torsdag-fredag 14-19, lördag 10-16

Midsommarafton stängt
Vecka 26-32 öppet måndag-fredag 14-19, lördag 10-16

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

Ring 391892 eller 392167 eller ställ grejorna på
Frälsningsarméns veranda.

Välkommen
Nyköpingsvägen 511 Strömsfors 61833 Kolmården
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Obs! Julafton stängt
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Kvarseboskolan — med små plantor på tillväxt
Text och foto: Christina Folkeson

I Kolmårdsnytt har vi tidigare
gett glimtar från Råsslaskolan
och Uttersbergsskolan. Så nu
tyckte vi det var dags för ett besök i den tredje skolan i
Kolmården, den i Kvarsebo.
Många av er känner säkert till att det
är en friskola. Tidigare var det Norrköpings Kommun som drev skolan,
men till läsåret 2003-04 lades skolan
ner trots omfattande protester från
föräldrar. Då gick man samman och
bildade en ideell förening, Föreningen Kvarsebo skola. Den har numera
omkring 70 medlemmar och väljer en
styrelse, som driver den nuvarande
skolverksamheten.
På skolans hemsida kan man läsa:
”Kvarsebo skola är en friskola som
helt följer den kommunala läroplanen. Den är öppen för alla och
präglas av småskalighet som ger en
lugn miljö. Eleverna har sin hemvist i
två klassrum där skolarbetet bedrivs i
små, flexibla grupper. Informationsteknologi och datorer används i
undervisningen.”
Så kom jag då på ett litet besök. På
gården står ännu en barack kvar, men
snart ska den försvinna. Skolans lokaler har fått en grundlig renovering.

Skolans
klasslärare,
Sussie och
Pelle, tar
emot. De
berättar att
man gärna
arbetar med
teman som
omfattar
både yngre och äldre barn. Och
skolans profil är naturinriktad. Man
använder gärna utomhuspedagogik.
De berättar att skolan har 26 elever,
från förskoleklass till årskurs sex.
Förskolan har för närvarande 14
barn, men man hoppas få påfyllning av flera till hösten.
Sedan förra sommaren ingår förskolan i friskolans verksamhet. Det
har gjort det lättare att flexibelt använda sig av medarbetarnas kompetens. Och skolan fungerar ju också
som fritidshem efter skoldagens
slut.
Luncherna kommer f.n. från skolan
i Ålberga, men frukost och mellanmål görs på plats. Personallaget
omfattar sju personer, om man redan nu räknar in den förskollärare
som börjar den 1 juni. Och man
känner att det finns ett gott stöd
från skolans föräldrar.
Skolans ekonomi baseras på den
kommunala ”skolpengen”, som
täcker kostnaden för driften.

Tre små odlare
På förskolans gård håller några av de
yngre barnen på att så och vattna i
små krukor. Det ingår i ett temaarbete
på skolan kring trädgård och odling
och ska avslutas med en trädgårdsfest
den 12 juni. Då hoppas man ha fina
plantor att sälja.
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Nu är det dags för torsdagens första
lektion. Det är kompissamtal och
alla skolans barn samlas i en ring.
Samtalet rör sig kring skolans vardag, bra saker som hänt – och
mindre bra. En i taget får ordet, de
andra lyssnar.

Därefter ägnas
en stund åt
massage, långsamma rörelser över en
kompis ryggtavla. Man ska
efteråt gissa
vem som gav
massagen –
inte så lätt.
Efter
rasten
ägnar
sig de
äldre åt
matte
utomhus. Det
gäller att kunna räkna ut medelvärden. Och då kan ju bowling mot
flaskor med olika poäng vara ett bra
sätt att träna räknefärdigheten.
De yngre
arbetar i
sitt klassrum tillsammans
med
Pelle.
Och ute på gården har de små övergått till att gunga. Så kan det se ut en
solig förmiddag på Kvarsebo skola.
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Nystart för Besöks- och Väntjänsten i Kolmården
- Det behövs inga särskilda kvalifikationer för att bli en ”vän” till någon, förklarar Anette, diakon i
Kolmårdens församling. Det som
behövs är ett engagemang och ett
stort hjärta!
- Ja, de allra flesta som vill och har
tid kan hjälpa till, förklarar Inger,
ordförande i Röda Korset i
Kolmården.
Vad handlar nu detta om? Kan
man få ”beställa” en vän någonstans??
Även i Kolmården finns det människor som saknar familj och inte har så
många vänner. Eller har behov av lite
extra stöd då man ska besöka läkaren,
behöver skjuts till tandläkaren eller
bara vill få en liten pratstund med
någon. Men ibland kommer man sig
bara inte för att be någon om hjälp
eller vet inte vart man ska vända sig.
Samarbete Röda Korset –
Svenska kyrkan
Sedan en tid tillbaka har Röda Korset
och Svenska kyrkan i Kolmården tagit upp den Väntjänst som tidigare
funnits men legat nere en tid. Det nya
är att man nu beslutat om ett samarbete, för att bättre kunna täcka in de
behov som finns av medmänskligt
stöd och vänskap.

”Man kan ringa när som
helst, behöver inte boka
tid!!”
Aina i Åby är en av dem som är
glad över Väntjänsten. Ganska
nyinflyttad, med få bekanta och
barn som bor på andra platser.
När hon för en tid sedan skadade
en fot och fick opereras två
gånger, då den första operationen
inte blev lyckad, blev hon deprimerad och ledsen. Den kloke doktorn ”ordinerade” medmänsklig
kontakt – genom kyrkans Väntjänst!
”Anette hälsar på mig ibland, vi
dricker lite kaffe och pratar mycket. Ibland, då jag känner mig en-

Katrin Bjuhr

Röda Korset har sedan nära 15 år en
s k ledsagarservice, som oftast
handlat om att följa med någon vid
läkarbesök eller vara sällskap och
stöd vid resa med färdtjänsten. Och
att kyrkans Väntjänst behövde tas
upp igen, det förstod Anette ganska
snart, sedan hon börjat arbeta här.
- Vårt samarbete kommer att bli
positivt, säger Inger. Många av våra
medlemmar är också aktiva i församlingen på olika sätt och jag har
enbart hört positiva reaktioner, då vi
haft det uppe till diskussion. Som
diakon har ju Anette ett stort kontaktnät och kan vi nu hjälpas åt att
förgylla vardagen för någon som
känner sig ensam, så känns det bra.
Hur får man då kontakt med Väntjänsten?
- Kontakterna får vi t ex genom
vårdcentralen, äldrevården, kuratorer som ger oss namn på dem som
skulle behöva vår hjälp, säger
Anette. Och från ett konkret hjälpbehov är det inte långt till en vänskap som sträcker sig över lång tid
framöver! En god vän att ta en promenad med, dricka en kopp kaffe
och få en pratstund med – det är
sådant som förgyller tillvaron.

sam, ringer jag henne och efter ett
litet samtal känns det genast bättre.
Så det här kan jag verkligen rekommendera till andra!”
”Och ibland har jag följt med dig
till läkaren eller tandläkaren”, inflikar Anette.
Aina har även fått hjälp genom
hemtjänsten, men de som då kommer hem har så mycket att göra
med allt det praktiska, att de sällan
har tid för en stunds prat och fika.
Aina och Anette tycks trivas med
varandra. Det blir många glada
skratt och när vi skiljs åt blir det
stora kramen!
Katrin Bjuhr

Nu går det också bra att kontakta
Röda Korset och Svenska kyrkan,
gärna genom Inger och Anette, som
har som en av sina uppgifter att ta
emot önskemål om att få en
”stödjande vän”.
Behövs det fler som vill engagera sig
i Väntjänsten?
- Från vår sida har vi just nu nio personer som gör en insats inom Ledsagarservice, plus några nya intresserade, säger Inger.
- Och vi har femton som vill vara
med, säger Anette. Men det kan nog
behövas fler som vill ställa upp och
bli en ”vän” till någon.
De som står med i Väntjänsten har
alla moralisk tystnadsplikt och följer
i övrigt de regler som såväl Röda
Korset som Svenska kyrkan har för
sitt arbete med människor. Röda
Korset kan också erbjuda utbildning
för detta arbete.
Så bra att ni finns, Inger och Anette
och alla era medhjälpare!! Ni bidrar
till en medmänsklig och god
Kolmårdsanda!

Vilket är ditt favoritställe
på sommaren?
Att leka
med kompisar
hemma
på Odenvägen!
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Ängby Ull & Hantverk
Glindran Björkvik

Missionsbåten

SHALOM till Kolmården!
Måndag 20 juni kl 19.00
Sandvikens brygga

Kardad ull och garn - Tovningskurser
Minilivsbutilk och Loppis
Ägg från egna höns

Bryggmöte med sång och vittnesbörd,
Fika ombord och tillfälle att titta på båten
Varmt välkomna!

I SOMMAR ÖPPET ALLA DAGAR

I samarbete med Frikyrkoförsamlingen och
Pingstförsamlingen i Kolmården

10

Gör ett besök på Ängby Gård
Du kan titta på våra får med lamm,
hästar, kor och höns. Vår gårdsbutik bjuder på mycket spännande.
Och i tovningsverkstaden
händer det alltid något.
Lammskinn och ullhantverk

11. 00 - 18.00
VÄLKOMMEN

www.angbyull.snabber.se

070 237 77 96

KOLMÅRDSNYTT nr 2, 2011

Stor satsning på besöksnäringen i Bråvikslandet
Kolmårdsnytts utsände har träffat Cecilia Karlsson på ”Upplev
Norrköping” för att ta reda på
vad som är på gång…

Kan det verkligen fungera? Finns
det erfarenheter att bygga på eller
är detta något helt nytt?

- Projektet har en bakgrund i tidigare gjorda insatser från Kolmårdens
Cecila - hur kan Norrköpings
företagsgrupp och Framtid Vikbolankommun ha möjlighet att satsa på
det. Dessa båda ideella organisationbesöksnäringen på landsbyger har tidigare diskuterat hur området
den? Har vi överskott borde det
skulle kunna utvecklas. Kolmårdens
gå till exempelvis skolan där det
företagsgrupp har drivit ett projekt
verkligen behövs förstärkning!
vid namn Bråvikslandet och detta
- Jo, men Upplev Norrköping har
ligger till grund för detta projekt.
beviljats EU-finansiering genom
något som heter Leaderområdet
Vad blir arbetsnamnet nu då?
Kustlandet för att utveckla beOmrådet kommer att marknadsföras
söksnäringen kring Bråviken, dvs
under samma namn som tidigare Kolmården och Vikbolandet. Det är
Bråvikslandet.
ett treårigt projekt som har som mål
att öka antalet besökare och gästnät- Hur kan kolmårdsborna och andra
ter i området genom att få dem att
få mer information om vad som
stanna längre och förlänga sähänder?
songen.
- Just nu pågår arbetet med att göra
en
hemsida med adressen
Hur går det till rent praktiskt?
www.bravikslandet.se. Hemsidan
- Projektets syfte är att i tät samlanseras i början av juni och där
verkan med nuvarande entreprenökommer man hitta var man kan bo,
rer i Kolmården och på Vikbolandet äta, se och göra. Dessutom kommer
utveckla befintliga produkter men
man kunna boka boende, paket och
även skapa fler bokningsbara proaktiviteter direkt på hemsidan och se
dukter.

på en karta var det ligger. En evenemangskalender kommer också att
finnas. Hemsidan kommer att fyllas
på under projektets gång med nya
aktiviteter.
Det låter ju jättebra! Vi hoppas
verkligen att detta blir till stor
nytta för både boende och besökare, och att företagen får känna
ett lyft!

- Ja absolut, kompetensutveckling,
utbildning och möjlighet till nätverkande med andra företag ingår också
i projektplanen.
Kolmårdsnytt fick ta del av en diger projektplan för Bråvikslandet,
och där stod bland annat att läsa:

Marknadsföringen har tre syften;
 Att attrahera fler besökare - både
nationella och internationella
 Att göra området mer känt och
därmed bli ett naturligt besöksmål
för natur- , fiske- och jaktintresserade
 Att öka insikten om att här finns
både natur, landsbygd och skärgård

Cecilia Karlsson på Upplev
Norrköping har anställts som
projektledare och har till uppgift att driva projektet.
Vi ser med spänning fram emot vad som
kommer att hända i Kolmården och önskar
Cecilia och alla som kommer delta i projektet
- LYCKA TILL!

Vilket är ditt favoritställe i sommar?
Att vara i våran
båt på Bråviken!

Bodaviken!
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F Ö R E T A G S G U I D E
Bank

Byggnadsmaterial

SWEDBANK
Box 48, 616 21 Åby
Besöksadress: Nyköpingav. 30, Åby
Kjell Olsson
011-32 93 72
Stefan Andersson
011-32 93 760
Pernilla Hederström 011-32 93 71
Linda Stenbom
011-32 93 74
Företagsrådgivare:
011-19 91 28

KOLMÅRDENS BYGGTJÄNST
Munkvägen 8, 618 30 Kolmården
Tel 011-397387
www.bolist.se
Allt för bygget och hemmet

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

Blommor
BLOMSTRANDE TING
I KOLMÅRDEN
Sjöviksv 61, Kolmården, tel 011-392980
www.blomstrandeting.eu
blomstrandeting@telia.com
Presentbutik med blommor, inredning,
presenter, kaffe, thé, textilier, ljus, Åre
choklad, smycken och barnhörna.
LINDEBLADS
HANDELSTRÄDGÅRD
Möjetorp, 618 34 Kolmården
Tel 011-392028, fax011-391899
info@lindebladsblommor.se
Blomsteraffär med blommografering
Egen odling av blommor

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

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

Djur, djurtillbehör
TROPICARIUM AB
Tel 011-395259, fax 011-395269
Hajar, apor, tropisk regnskog, ormar,
insekter, fiskar mm
För aktuella öppettider se vår hemsida
www.tropicarium.se
KOLMÅRDENS DJURTILLBEHÖR
Listvägen 8B, Strömsfors,
618 33 Kolmården
Tel 011-397436, 070-604 26 14
Foder och tillbehör för hund, katt
och smådjur

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

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

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

Friskvård Hälsa Skönhetsvård

STRÖMSFORS PLATTSÄTTNING
Listv. 18, Kolmården. Tel 011-397054
Utför plattsättning av kakel, klinker,
skiffer, marmor. Innehar fuktskyddsutbildning.
BYGGTEKNIK i Kolmården
Ankarvägen 5, KOLMÅRDEN
Tel 011-391081
btik@telia.com
Allt inom renovering, om– o tillbyggnad
Bostadsanpassning (handikappanpassn)

APOTEKET EKEN
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården
Tel 0771-760760
www.apoteksgruppen.se
apoteket.eken.kolmarden
@apoteksgruppen.se
Läkemedel - Naturmedel - Kosttillskott

HÅRDESIGN
Helena Lind
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset
Tel 011-391454
Frisör
KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK
Krickavägen 14, 618 35 Kolmården
Tel. 0705-523 363
ambuso@dof.se
Certifierad klinik samt läkarutförd
Restylane och Botoxbehandling.
NAPRAPAT ANNIKA BLOMQVIST
Medlem i Svenska Naprapatförbundet
Praktik på Nyckelgym, Centrumhuset,
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården
Tel 0704-218 725, hemtel 011-393036
Behandlar muskel- och ledbesvär,
massage för allmänt välbefinnande
STUBBES PRAKTIK
Rågv. 6, Kolmården, tel 0705-505 992,
0703-954 564, 011-39 22 00
Läkarmottagning: Tristan Stubbe
öron/nasa/hals-specialist
Massagemottagning:. Patric Stubbe,
dipl massör med 20 års erfarenhet
TOPGOOD
Stenbäcksv 11, 618 30 Kolmården.
Tel 070 - 222 08 20
www.topgood.se info@topgood.se
Kost, Naglar, Hand & Fot, Frisör, Taktil,
Färgsättning, Butik, Smycken, Makeup
Akvarell, Vax bryn och fransar, Brud.

Fönsterhantverk
LANDSTRÖMS FÖNSTERHANTVERK I KOLMÅRDEN
Verkstad och butik, Sandviksgården,
Rodervägen 1, 618 34 Kolmården
Tel 011-391139, 0709-391139
ola@landstrom.nu
Renovering och underhåll av fönster/
dörrar, glasning, kittning, trälagningar
målning - även av inredningssnickerier

Förlag & Filmbolag
PEHR HASSELROT AB
Tel 0705-233364
www.hasselrot.nu
Produktion av informations– och
dokumentärfilm i www.stiernfilm.se
Bokproduktion, PR och marknadsföring,
reportage-, porträtt– och reklamfoto.

HYGIENISTHÄLSAN
Leg. tandhygienist Inga-Lill Björn
Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping
Tel 011-137071
www.hygienisthalsan.se
hygienisthalsan@telia.com

H A N D L A

L O K A L T
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K O L M Å R D S F Ö R E T A G
Glasbutik
KOLMÅRDEN DESIGN
Ateljé o Butik,
Klövervägen 4, 618 32 Kolmården
Tel 011-391090, 07708-391190
www.kolmardendesign.com
Ring om öppettider.

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

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

fiket i KROKEK
Carina ”Cina” Eriksson
Centrumhuset Tel 011-391004
I en familjär varm miljö med
lekhörna kan du fika med hembakat
bröd, eller äta lunch. Även beställning
av smörgåstårtor och tårtor.
FIRST CAMP KOLMÅRDEN ****
Strandvägen 4, Kolmården
Tel 011-398250
www.firstcamp.se/kolmarden
Stuguthyrning, campingplatser, butik,
restaurang, café. Bliixbarnklubb varje
dag under högsäsong. Minigolf och
vattenrutschbana
GETÅ HOTELL & KONFERENS
Getå, 616 90 Åby
Tel 011-62050, fax 011-62058
www.getahotell.se
Det naturliga besöksmålet!
Café, restaurang och hotell

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

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

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

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

AVLOPP & KRETSLOPP AB
Mörkhult 5, 618 92 Kolmården
Tel 011-392780
www.avloppet.se
Besök oss gärna, men slå en signal först

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

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

Industrier
HENNING JANSSON EMBALLAGE

OSCARSHÄLL
Oscarshällsbacken, 618 33 Kolmården
Tel 011-392650
www.oscarshall.se
Lunch- och kaffeservering, försäljning
av smörgåstårtor, smörgåsar och
catering.

G Y N N A

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

Miljö

Optik
AB SJÖVIKEN OPTIK-BUSSEN
OPTIK-BUSSEN tel 070-699 15 30,
Fax 011-121516
sjovikenoptik@telia.com
Vi bjuder på synundersökning.
Endast tidsbokning - gäller även
reparationer. Välkommen att ringa!

Snickerier
ERIKSSONS LÅDFABRIK
Timmergata, 618 92 Kolmården
Tel 011-395093 (011-137540)
Tillverkning av trä- och plywoodlådor,
vindskydd till soptunnor mm
KOLMÅRDENS SNICKERI AB
Polisvägen 15, Kolm. tel 011-397164
info@kolmardenssnickeri.se
Tillverkning av måttbeställda
inredningar till butiker restauranger
och övriga offentliga miljöer samt möbler och köksinredningar

Marmorbruket, 618 92 Kolmården

VVS

Tel 011-368686, fax 011-391666
www.janssonemballage.se
Emballagetillverkning – specialitet:
Specialförpackningar i wellpapp och
kartong

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

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

K O L M Å R D S F Ö R E T A G E N
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Svintuna Kvarn
I Kolmården finns en klenod
som är mer än väl värd att bevara, nämligen Svintuna Kvarn.

Svintuna Kvarn 1950 - ”Svenska Kvarnar”

Många vet säkert att det i samband
med Svintuna Marknad mals mjöl i
kvarnen men det kanske inte är så
många som vet dess historia.

Svintuna Kvarn septemper 2010

På platsen har det funnits kvarnverksamhet ända sedan 1000-talet.
Grunden till den nuvarande kvarnen
lades i slutet av 1300-talet och 1399
ägdes den av drottning Margareta
(1353-1412). I början på 1400-talet
tillhörde kvarnen privata familjer och
omkring 1470 övergick kvarnen i
Franciskanermunkarnas ägo. Munkarna hade sin hemvist i Krokeks
kloster vid ödekyrkan, och ägde
kvarnen i många år. Efter det övertogs den av Gustav Wasa och den var
i kronans/statens ägo fram till 1722
då den kom att ägas av Stafsjö bruk.
De flesta bönderna kom från Vikbolandet och hade stora möjligheter att
odla säd, men sämre möjligheter att
mala den, då det inte fanns någon
vattenkraft där. Man skeppade säden
över Bråviken och landade den vid
Kvarnbryggan som ännu, dock i dåligt skick, finns just nedanför kvarnen.
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Efter 1722 och fram till 1968 ägdes
kvarnen ömsom av kronan (s.k. tullkvarn, att kronan förtullar, det vill
säga tar en del av mälden som avgift.) och ömsom av privatpersoner.
I början på 1900-talet ägdes kvarnen
av Carl Johan Stenqvist som 1912
arrenderade ut den till Johan Adolf
Zetterberg som köpte den 1931. Den
siste ägaren var sonen Harald Zetterberg som brukade den fram till augusti1968.
Kolmårdens kommun köpte då kvarnen för att komma åt dämningsrätterna för Älgsjön, Böksjön och
Svinsjön. Kommunen behövde detta
då man i större utsträckning skulle
bebygga områdena runt dessa och
naturligtvis även runt Svintunaån.
Kvarnen fick nu under ett antal år
”ligga i träda” och det hände inte så
mycket med den förrän Kolmårdens
kommun inkorporerades i Norrköpings kommun 1971.
Dåvarande stadsträdgårdsmästaren
Stig Hellerström såg kvarnen som
den klenod den är och ett dokumentations- och upprustningsarbete
påbörjades . Detta arbete innebar
upprustning av samtliga byggnader,
tillverkning av ett nytt vattenhjul då
man redan 1930 hade tänkt byta det
gamla hjulet, men det blev alltså inte
gjort förrän nu.
Kvarnen kunde sedan återinvigas
den 25 maj 1976.
Sedan 1984 har Lions Club Kolmården arrangerat Svintuna Marknad. I
samband med denna maldes mjöl i
kommunens regi. Denna kunskap
överfördes sedan till Sammey
Björck, Sune Fäldt, Ove Paulin och
Eyvind Larsson från Lions Club
Kolmården, som nu i cirka tio års tid
utfört detta.
Då Lions övertog malningen, började man även se över inte bara det
stenpar man hittills använt, utan
även valskvarnen, sikten och elevatorn. Lions har även bekostat många
nya remmar och installerat all den
belysning som gör att besökarna nu

verkligen kan se allt som finns i
kvarnen.
Det finns fyra olika typer av
vattendrivna kvarnar:
1. Skvaltkvarnen, vilken troligen är
den äldsta typen där en vertikal axel
har ett horisontellt vattenhjul som
direkt driver kvarnstenen. Dessa
kvarnar var mer av typen husbehovskvarnar. Skvaltkvarnarna hade
oftast en liten fallhöjd på bara mellan 0,9 och 1,2 m.
Skvaltkvarn,
princip

Underfallskvarn,
princip

2. Underfallskvarnar, där vattenhjulet är vertikalt och vattnet passerar
under hjulet. Dessa kräver stort vattenlopp men ringa fallhöjd.
3. Bröstfallskvarnar där vattnet träffade hjulet strax under den mittersta
delen.
4. Överfallskvarnar som delades upp
i två typer:
Överfallshjul vid damm
Överfallshjul med lång ränna.
Svintuna Kvarn är av typen
Överfallshjul med lång ränna,
lite intressanta data:
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Vattenrännans längd är c:a 60
m lång och leder in i startmagasinet som är ett 6,5 m3 stort kar som
behövs för att få extra kraft vid
starten av vattenhjulet.

med en lagringspunkt, dubbpannan, för den vertikala axeln. Detta
sker genom att vrida på en trapetsgängad skruv av samma typ
som förr fanns på domkrafter.

Vattenhjulet har en diameter på
c:a 6 m, är försett med 50 fack
som vart och ett är 1,3 m brett och
0,27 m djupt. Effekten vattenhjulet utvecklar kan i gynnsamma fall
uppgå nästan till 10 hk.

Svintuna kvarn fick sitt nuvarande utseende 1938 då den tredje
våningen byggdes till för att man
skulle sätta upp en valskvarn, en
plansikt och en elevator. Detta
gav möjligheter att kunna mala
riktigt rent vetemjöl, som bl.a.
kräver att mjölet siktas minst fyra
gånger.

När man skall mala mjöl i stenparet skall vattenhjulet snurra med
7,5-8,5 varv/min vilket ger en rotationshastighet på löparen (den
roterande stenen) på c:a 120 varv/
min. Löparen väger någonstans
mellan 1-1,3 ton Så det är stor
massa som sätts i rörelse när man
kör kvarnen.
Inställningen av avståndet mellan
löparen och liggaren (den stillastående stenen) bestäms genom att
man höjer och sänker en stock

i skolundervisningen, både i historia men
även när det gäller mekanik/teknik och
inte minst inom miljöområdet när det gäller alternativa kraftkällor.
Se mer på Lions hemsida
www.lionsclubkolmarden.se där det även
finns en liten film som visar kvarnen i
arbete.
Skrev och fotograferade gjorde
Eyvind Larsson
Lions Club Kolmården

Det som står närmast på programmet nu är att försöka få kommunen att ta tag i främst det yttre
underhållet, då kvarnrännan och
startmagasinet bara är mycket
provisoriskt ”fixade” för att vi
skulle kunna köra kvarnen vid
senaste marknaden (vilket vi
tackar för). I samband med marknaden uppdagades också att golvet i det rum, som när restaureringen pågick, blev matrum för
”jobbarna” helt har ruttnat upp
och man går nu bara på plastmattan som finns där.
Lions Club Kolmårdens förhoppning är att kvarnen skall
kunna visas mer ofta för allmänheten och kanske även att kvarnen skulle kunna ingå som en del

Badet i
Stavsjö!

Har
ni n
å

gra

favo

ritst
ällen

Gullvagnen ,
där vi badar!

i som

mar

?
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Ny generation på Lundholms bilverkstad

Text och foto:
Louise TG

Nu har 30 år gått sedan Janne Lundholm etablerade sin
bilverkstad i Krokek. Många av oss som bor här har med
fullständigt förtroende vänt oss till Janne för att få våra
bekymmer lösta med vår bil. Efter besiktning har han
kunnat ”släcka” ev. tvåor sedan han lagat felet.
Under åren har Janne jobbat väldigt mycket med att miljöanpassa sin verkstad. Inget spillvatten från verkstaden
hamnar i vårt avlopp. Detta, tillsammans med olja och
andra restprodukter, hamnar i slutna tankar som sedan
sugs upp och destrueras av kommunens avfallshantering. Verkstaden är också ansluten till Mekonomen. Att
ha fullständig datasupport är självklart för att kunna se
vad bilen ”lider av”.
Nu börjar det bli dags för Janne att dra sig tillbaka. Han
har valt att satsa på två ungdomar som vi hoppas mycket
på. Andreas har redan jobbat 7 år som anställd hos
Janne. Därmed har han lärt sig hur vi kunder vill bli bemötta och hjälpta. Krister som tidigare under många år
jobbat hos Janne har redan flyttat till annan verkstad
inne i Norrköping, där han också bor! Vi passar på att
tacka Krister för alla år!
Att vi också tackar Janne för alla år är ju självklart! Med
tålamod och kunskap har han löst de mest omöjliga problem, till rimliga kostnader. Även sagt till när en lagning

Din närmaste bilverkstad

Sjöviksvägen 51
Tagit över efter Janne Lundholm

Samma service
Samma kompetens
Samma priser
Samma lösning av problem
011
011--392150
Andreas o Magnus
Hälsar VÄLKOMMEN
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Välkomna ni båda!
Vi kommer!
inte lönar sig för att den kostar för mycket! Alltid varit
tillmötesgående och hjälpsam.
Andreas Flodin och Magnus Eriksson tar nu över
med maskiner och allt! Det betyder ju att allt blir som
vanligt, hoppas vi. Givetvis blir det lite mer ”ungdomlig
touch”. Dessa två grabbar kommer att ha samma kompetens som Janne haft genom alla år! Stora kunskaper besitter de efter många år av utbildning och egna reparationer.
Låt oss nu alla, som inte gillar att laga bilar, låta grabbarna fixa bilen när den strular. Vi är mycket glada att verkstaden får leva vidare genom Andreas och Magnus!

Städning anpassad efter dina
behov, mer tid för familjen
Din hemstädhjälp i Kolmården
För mer information och bokning
av hembesök
vänligen ring Hanna på telefon
0709-841808
Vi på A-service hjälper dig gärna!
Besök vår hemsida för priser
www.renaservice.se
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Tro´t eller ej …
Tro’t eller ej – men häromdagen samlades 100 personer, bland dem några herrar, i Råsslahallen till
ett Zumba-pass. Det var Krokeks Gymnastikförening som på detta sätt ville bjuda på avslutningsfest för
vårterminens aktiva motionärer i vanlig gympa, core, box och pilates, men även informera blivande motionärer om vad föreningen har att erbjuda.
Zumba-instruktören Hanna Ström hade importerats från Norrköping och 100 rumpor vickade i takt med
de latinska tongångarna. En härlig kväll som gav stor glädje – och träningsvärk!

Har du något
favoritställe på
sommaren ?

Rampen vid
Råssla!!!

Sommarmusik i Krokek och Kvarsebo
KROKEK

KVARSEBO

Lördag 18/6 kl. 18 Sommarmusik Krokeks k:a
Kerstin Jannesson med vänner och körer

Söndag 12/6 kl. 18 ”Afrikamässa” Kvarsebo k:a
Kyrkokören o. Djembetrummor

Söndag 26/6 kl. 11 Friluftsgudstjänst
vid Krokeks ödekyrka

Lördag 25/6 kl. 21 Midsummer Gospel Night
Kvarsebo Gospel och musiker

Onsdag 29/6 kl. 18.30 Allsångskväll
vid Orrekullagården. Zittronellerna,
Annika Widerstedt, Barbro Westlund,
Göran Bjarnegård. Arr. Kyrkliga slöjdföreningen

Söndag 10/7 kl. 10 Friluftsgudstjänst i Kvarsebo
Prästgårdsträdgård. Dragspel o. kammarorgel

Lördag 23/7 kl 18 Sommarmusik Krokeks k:a
Linnea Törnqvist, sång, Albin Törnqvist, gitarr

Arr Kvarsebo Båtklubb

Söndag 7/8 kl. 19 Sommarkväll vid
Sandvikens brygga. Annika Widerstedt m.fl.
Lördag 3/9 kl. 18 Musik på harpa Krokeks k:a
Delphine Constantin

Onsdag 13/7 kl. 19 Allsångskväll Kvarsebo kaj
Ola Fagrell, Göran Bjarnegård m.fl.
Söndag 17/7 kl. 19 Musik i sommarkvällen
Kvarsebo k:a. David Holmberg, saxosofon
Sara Holmberg, sång, Albin Johansson, bas,
Luis Haraldson, piano
Söndag 14/8 kl. 19 Musik i sommarkvällen
Kvarsebo k:a. Katarina Kvist, saxofon,
Daniel Lejhall, piano, Karin Arvidsson, sång
17
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Vad har Djurparken/Vildmarkshotellet att berätta?
I Magnus Nilssons frånvaro
träffades Per Keller och jag
över en kopp kaffe för en
pratstund.
Hur är det idag med ägandet?
- Kommunen sålde Djurparken 1997
till privata aktörer. Sedan 2006 är det
syskonen Johan och Helena
Tidstrand (Clas Ohlsons barnbarn)
som äger hela koncernen. Idag heter
det Parks & Resort Scandinavia AB.
Det som ingår är Vildmarkshotellet/
Djurparken, Gröna Lund, Aquaria
vattenmuseum (ligger bredvid Grönan), Skara Sommarland, Furuvik och
världsutställningen Abba on Tour.
Vad ville nye chefen när han
började?
- VD Magnus Nilsson började jobba
på Djurparken/Vildmarkshotellet år
2000. Hans mål och vision var att
modernisera och göra olika teman
inom Parken, tex Tiger World, Marine World etc. Allt har gått mycket
bra och år 2009 passerades 600 000
besökare.
Sedan de nya ägarna tog över har
väldigt många investeringar gjorts.
Man har satsat på miljöer för att öka
behållningen för besökaren. Tonvikten har alltid legat på att djuren ska
ha det bra! De stora ytorna är världsunika, liksom satsningarna på forskning och utbildning.
Utbytet med andra djurparker är
mycket viktigt. Det är ett stort arbete
som läggs ner på att bevara de utrotningshotade djurarterna. Djurparker
över hela världen känner ett stort ansvar för detta.

Mitt favoritställe
på sommaren är
att vara på Djurparken och på
stranden vid Hantverksbyn . . .

Vad har hänt?
- I år (2011) fick Djurparken barnens stora turistpris. Det är ju viktigt
att varva djur och upplevelser. Pedagogiska attraktioner finns, tex gruvan.
Att det går att äta är ju nödvändigt
och parken erbjuder ett stort utbud
av matställen utspridda över hela
parken. Naturen i Djurparken inbjuder också till att ha picknick..

Vad finns för planer?
- Idag är Djurparken en av Europas
bästa parker. Det finns alltså mycket
att leva upp till. Leverera upplevelser,
miljö- och ekologiskt tänkande. Fortsätta med forskning och utbildning.
Bästa attraktionerna, bästa säkerheten
och bästa servicetänkandet skall finnas både i Parken/Vildmarkshotellet
och i närområdet. Det finns en mycket
bra kontakt med kommunen och det
lokala näringslivet.

Media viktigt!
- Stora reklaminsatser började ca
2004. TV blev ju också inblandat i
samband med tex Wild Kids och
Djursjukhuset. Även program om
forskning och utbildning på många
områden har varit med i TV.
Vad händer i år?
Det största satsningen någonsin görs
i år på Safari, den långa linbanan
som ersätter bilåkandet genom safariparken. Det finns inget liknande i
hela världen. Det är ju givetvis för
att förbättra miljön i safariparken
som man gör detta. En gondolbana
som är 2 640 m lång och tar ca 27
min att åka. Höjden varierar mellan
2,5 till 20 meter. Varje gondol tar 8
personer. 1.200 personer kan man ta
per timme! Varje vagn har också en
audioguidning på svenska, engelska
eller finska.
Sjörövarskeppet är också nytt för i
år. Det finns i Marine World och är
en stor gunga som barnen kommer
att älska. Att Kulmården alltid har
varit poppis hos barnen vet vi ju. Nu
är det helt och hållet ombyggt i samarbete med Haags (ett världsledande
företag för lekparker). Genom detta
företag kommer säkert många besökare för att studera platsen.
Nytt för i år är också att alla attraktioner (tex kamelridning, tekoppskarusell, småbilar, delfinexpressen etc)
ingår i entréavgiften. Det enda som
tillkommer är mat/glass och butiksvaror. Låter väldigt bra. Barnen kan
göra alla attraktioner! Räkna med att
besöket i Djurparken tar längre tid.

Per Keller, vem är det?
För ett år sedan kom han som hotellchef för Vildmarkshotellet och dessutom med i ledningsgruppen för destination Kolmården/Vildmarkshotellet.
Han kom lagom till att de olika koncepten skulle jobbas fram. Han tror på
många olika paketlösningar och tänker
hela tiden långsiktigt. Han tycker givetvis att han kommit till en väldigt
vacker plats med stor utvecklingspotential. Vi ser fram emot det nya han
kommer att åstadkomma.
Arbetsplatser för kolmårdsbor?
- I år fick man 5 000 arbetssökande
till sommarjobben. 400 ungdomar fick
jobb. Den ordinarie personalstyrkan
varierar stort men under högsäsong på
sommaren jobbar ca 600 personer på
Djurparken och Vildmarkshotellet. De
flesta anställda bor i Kolmården,
Norrköping och Nyköping.
Lycka till! Vi Kolmårdsbor besöker
givetvis Djurparken och Vildmarkshotellet men vi hoppas också vi kan få
en ”egen” dag med till exempel möjlighet att köpa årskort till Kolmårdspris!
Text och foto: Louise TG
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Råsslaköket
Jag måste erkänna att jag blev häpen, när jag insåg att Råsslaköket
lagar mat till tusen personer varje
dag! Tusen personer! Ja, det är
Råsslaskolan, Uttersbergsskolan, 10
förskolor, äldreboendet Valhallavägen, Dagcentralen och Orrekullavägen 16, förutvarande Bråviksgården.
Man tittar sig omkring i Råsslaköket, som inte ser så väldigt stort
ut...där finns frysar, kylar, ugnar,
stora grytor (men inga stekbord) men framför allt: sex glada och
energiska kvinnor!
Husmor heter Ann Johansson, och
jobbar här på fjärde året. Så finns

här två kokerskor och
tre ekonomibiträden,
det är det hela.
Arbetsdagen börjar
klockan sju. Då
förbereds förstås
En härlig salladsbuffé
allt för huvudmåGlada ”Matatanter!”
let, lunchen, men de
förbereder också den
alternativrätt som finns för de äldre
vid avsändning och ankomst. Även
att välja på, samt efterrätt och
på det som ska serveras kallt prövas
kvällsmåltid till äldreboendet.
temperaturen vid flera tillfällen.
Klockan tio är lunchen klar att
Detta är en del av det egenkontrollsända iväg till förskolorna och Utprogram som ska garantera säkerhet.
tersberg.
Även hygien i köket, med disk och
Varm mat transporteras i värmeskåp
städning, ingår i det som varje dag
och temperaturen kontrolleras både
ska noga utföras och dokumenteras.

Hur bestäms vad som ska serveras?

Ann berättar vidare att man numera
lagar alltmer mat från grunden. Det
gäller alla gryträtter, gratänger, såser och även potatismoset.

Vem bestämmer
matsedeln?

En härlig salladsbuffé
Barn och ungdomsnämnden i Norrköpings kommun har sedan två år
valt en policy som kallas
"SMART". Den syftar till att skolmaten ska vara mer hälsosam och
mer miljövänlig. Nyckelord är:

"M" De "tomma kalorierna" fanns

Större andel vegetabilier

"A" För Råsslakökets del har ande-

Mindre andel "tomma kalorier"
Rätt kött

len ekologiska produkter nu kommit
upp till 22%. Man väljer enbart fisk
som är MSC-märkt, alltså inte hotade arter.

Transportsnålt

"R" All nötfärs levereras från Skö-

Andelen ekologiskt ökas

Hur märks då dessa mål i praktiken?

"S" För att få större andel vegetabilier ingår ofta linser i kötträtterna.
I salladsbaren brukar olika typer av
bönor erbjudas.
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väl mest i de söta soppor och krämer
som tidigare kunde vara mellanmål.
Nu serveras smörgås med mjölk, fil
eller yogurt. Naturella bär kan komplettera.

nero och är ekologiskt producerad.
När det är möjligt väljer man KRAV
-produkter.

"T" Man strävar efter att välja närproducerat. Under vintern väljer man
gärna vitkål och morötter.

Den arbetas fram på Kostenheten av
en arbetsgrupp. Där ingår två husmödrar från tillagningskök, två från
mottagningskök och en kostekonom. Måltiderna näringsberäknas.
Lunchen ska ge en tredjedel av
dagsbehovet av näringsämnen. Så
det behövs också frukost, mellanmål
och kvällsmat varje dag.
Vi vet ju alla att det finns många
åsikter om skolmaten. På båda skolorna finns ett Matråd, där eleverna
kan diskutera och föra fram förslag
och synpunkter.
På Råsslaskolan har man efter förslag provat att servera mjukt bröd
till alla luncher, inte bara när det är
soppa. Man försöker lyssna, prova
och utvärdera.
Och allas förhoppning är ju att barnen ska få mat som smakar bra –
och goda vanor för framtiden.
Text och foto: Christina Folkeson
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Mat och prat på Uttersberg
På föregående sida har vi berättat om
Råsslas kök. Där förbereds skollunchens huvudkomponent, själva den
varma maten. Men det är mycket som
händer i mottagningsköket på Uttersberg också.
Över en kopp kaffe får jag veta mera:
- Vi är fyra som jobbar här. Vi börjar redan 6.45 med att förbereda
frukosten. Det brukar vara för ungefär 110 skolbarn och 25 på förskolan Uttern. Frukosten består av
gröt, yoghurt eller fil och müsli.
Smörgås, pålägg och mjölk finns
förstås också.
- Sedan börjar vi med förberedelserna för lunchen. Den ska räcka till
ca 350 på skolan och 60 på förskolan. Vi kokar pasta, ris eller potatis, vi gör eget potatismos från
grunden, vi förbereder alla kalla
och varma grönsaker och gör de
kalla såserna.
De första klasserna kommer till matsalen kl 10.50. Och från förra året
finns också en mindre matsal intill,
eftersom klasserna blivit flera. Man
har nu två varmbarer att ta mat från,
en salladsbar, två mjölkbarer och två
bord för knäckebröd och Lätta. Alla
klasser har sina särskilda bord varje
dag.
Hela tiden ser personalen till att fylla
på mat, mjölk och allt annat, se till att
det ser snyggt ut kring diskarna, ta
hand om all disk och hjälpa till med
det som behövs.

Vilken mat tycker ni är
godast i skolan?

Pannkaka
och blodpudding!

Samtidigt ska man hinna göra iordning vagnarna med lunchen till de
tre förskoleavdelningarna.
Det är fyra personer, som gör allt
detta: Susanne Modigh, som är föreståndare och ekonomibiträdena Gudrun Würth, Åsa Jonsson och David
Guzman.

Text och foto:
Christina Folkeson
- Blir de mätta?
- Vi hör ju att de ibland önskar att
de kunde få ta mera av "stycksaker" som biffar, köttbullar eller panerade fiskbitar. Men Kostenheten har med stöd av Livsmedelsverkets rekommendationer bestämt antalet. Och så måste
vi ju se till att maten räcker till
alla. Vi ber dem ta mera av tillbehören då. Och knäckebröd
finns ju alltid.
- Har ni märkt något av hur
SMART-maten har tagits emot?
- Det känns som de äter mera nu.
Barnen äter duktigt.
- Blir det mycket svinn?

- Hur orkar ni?
- Det är en bra arbetsplats. Barnen
är trevliga. De får oss att skratta.
Och vi har bra kontakt med personalen.
Och när man klarat av lunchen, där
de sista klasserna kommer fem i halv
tolv, ja, då är det dags att tänka på
mellanmålet. Det består oftast av
mjölk, smörgås och pålägg. Om det
varit soppa till lunch serveras något
mera mättande, som yoghurt med
bär eller fil och flingor. En dag får
barnen frukt ihop med mellanmålet.

- Vi provar tidvis att väga. Och
det blir oftast inte så mycket.
När vi serverade potatisbullar
och blodpudding häromdagen
var svinnet bara ett kilo. Från så
många barn!
Nu är kaffestunden egentligen slut
sedan länge, och jobbet sätter
igång. Snart kommer de hungriga
barnen!

Jag gillar
Korv
Stroganoff
med ris!

Hej!
Tack för samtalet från redaktionen! Ni undrade vad vi har på gång i
sommar på fritidsgården. Det finns ett sommarprogram som skolorna
m fl har fått för vidare distribution till bl a elevernas föräldrar. Så blir
det en festival i sommar, "Livet är en fest", för ungdomar
ifrån många fritidsgårdar i Sverige, som Fritidsforum organiserar (en
riksorganisation som också utbildar fritidsledare och ungdomar på olika
sätt). I år har Uppsala hand om denna festival, som flyttas runt till olika
städer från norr till söder i landet.
Norrköping har också arrangerat den för några år sedan, och det gav ett
enormt engagemang både bland personalen och ungdomarna som var
med i arbetet. (Det finns NT-artiklar om det.)

Pannkakor
köttfärs
och
spagetti!

Jag kommer att resa iväg som ledare med 7 ungdomar från Råssla Fritidsgård. tillsammans med 4 andra fritidsgårdar i Norrköping och deras
ledare med 7 ungdomar från varje gård. Det kan vi gärna berätta om
efteråt i ord och bild!
Hälsningar, Eva på Går´n
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VI TYCKER . . .
Vi efterlyser tankar och synpunkter från er läsare!
Skriv kort om något du tror kan vara av intresse för
kolmårdsborna, eller varför inte för turisterna.
Redaktion-
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Har du sett vägskyltarna ”Utflyktsvägen” som syns på
olika ställen i Kolmården?
De är resultat av ett projekt, som har i syfte att marknadsföra små och mindre företag inom besöksnäringen
längs den gamla riksvägen mellan Södertälje och Norrköping.
Mer information om destinationer och sevärdheter utmed sträckningen hittar du på www.utflyktsvagen.se.

ANNONS
Här kan du sätta in en annons om du vill sälja,
hyra, byta eller låna något. Vi tar bara in småannonser på högst 9 x 4 cm. Kostnad 50 kr Red.

Önskas hyra
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Varför måste vi få se så mycket skräp
De ärda e
väl v
i naturen så fort snön har smält? Alla,
o
b
rds
å
barn och vuxna, måste lära sig att
m
l
Ko
inte slänga skräp och tro att det
försvinner i snön, för det gör det inte!!
Vilken ynnest att en solig
morgon titta ut över vår
vackra natur och höra
fåglar sjunga, se björkar
med små musöron,
backen vit av vitsippor.
Det är livsnjutning!

Är det någon vänlig själ som vill hyra ut sin sommarstuga till en mycket trevlig och ordningsam familj =
min brorsdotter med man och barn (flicka 3½ år,
pojke 2 mån.), gärna i Sandviken eller i närheten för
ett par veckor i juli, närmare bestämt vecka 27 och
28? Hör av er i så fall till mig på tel 011-395029 eller
maila, gärna med bild, beskrivning och pris till
monica@samteknik.se.

Medlemmar, sponsorer och annonsörer behövs även 2011 för att vi ska
kunna ge ut information om vad som händer och sker i vår kommundel!
Medlemsavgift i Kolmårdsnytt

Sponsring av Kolmårdsnytt

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

Huvudsponsor: 5000 kr eller mer
Övrig sponsor: mindre än 5000 kr – lägst 1000 kr

Som medlem är du med och gör det möjligt
att fortsätta utgivningen av Kolmårdsnytt.

Sponsorer får namn i tidningen och på hemsidan.
Huvudsponsorer får dessutom logga på hemsidan.

Postgiro 55 79 40-4
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En lunch på
Dagcentralen, kanske?
Visste ni att man alla vardagar kan köpa sig en lunch på
Träffpunkten, alltså matsalen inom äldreboendet på
Valhallavägen? Man kan äta på plats eller få med sig
sin lunch i anpassad förpackning. Detta berättar Anneli
Ehrendahl, som under flera år förestår verksamheten.
– Vi välkomnar flera matgäster, säger hon.
Och som Kolmårdsnytts nyfikna reporter provar jag
förstås genast erbjudandet. Det finns två rätter att
välja på idag. Jag väljer att prova kycklinglevergrytan. Den smakar utmärkt. Från tidigare besök, som
redovisas i detta nummer av Kolmårdsnytt, vet jag
att maten lagats i Råsslaköket. Men tillbehör, som
potatis, ris eller pasta kokas på plats. Anneli gör
också i ordning en rikhaltig salladsbar, gör kalla såser, efterrätter och smörgåsar. Man kan också köpa
sig kaffe, bullar och kakor.
– Vi har våra stamgäster, säger Anneli. Många bor härintill, och tycker det är trevligt att äta i sällskap med
varandra. Och särskilt populära är våra fiskrätter.
Att kunna äta här även på helgerna är ett önskemål,
förstår jag, när jag sitter ner bland gästerna. Vi hoppas det går att realisera. För mat och gemenskap behöver vi ju alla dagar. Solen skiner in genom fönstren och vi talar om hur skönt det är att vi går mot
våren igen.

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

Distriktssköterska: 010-104 47 16 el 19
Apoteket Eken: 0771- 760 760
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården

Tandvård, jour: 1177 eller 011-10 76 00
Sjukvårdsupplysningen: 1177
Giftinformation: 08-331231
Polis
Polisen (icke brådskande fall): 114 14

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

Bankomat:
Konsum i Krokek

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

OBS! OBS! OBS!
Biblioteket öppnar
igen i början på
juni!

Bad: 011-39 13 27
Råsslavägen 20

Fritidsgård: 011-39 25 80
Råsslavägen 20

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

Kolmårdsnytts reporter Christina Folkesson träffade Anneli Ehrendahl på Dagcentralen

Viket är ditt favoritställe på sommaren?
Vattenrutschbanan!
Min pappas
pool!

Järnvägsgrillen öppnar igen...
Det har varit mycket aktivitet kring den gamla
järnvägsgrillen sedan i höstas.
Kolmårdsnytt kan meddela att här går att
handla glass och korv igen inom kort. Sortimentet utökas samtidigt med kebab och pizza.
Så nu slipper alla som passerar se det förfallna
huset.
Välkomna till Enzo, hälsar ägaren
Sami Gabroson med familj!
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Kolmårdens
Privatklinik

Restylane och
Botox-behandling
Ryggskott och nackspärr
Certifierad klinik

Välkommen!
Dr. Christian D. Vojin
Bokning tel 0705-52 33 63
Strandvägen 126, Kolmården
E-post ambuso@dof.se

