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Redaktionen har ordet Sponsorer  

 

Hösten är i antågande med allt vad det innebär…

semestern är över, skolorna har startat, föreningslivet kör i 

gång och Kolmårdsnytts redaktion jobbar redan för fullt. 
 

Nytt för höstnumret är början på en föreningsguide, för be-

talande medlemmar. Vi har tagit hjälp av Fritidskontoret, 

men deras lista var inte helt uppdaterad. Vi ber er läsare att 

hjälpa till så den blir mer komplett till nästa nummer.   
 

En ny redaktionsmedlem riktar sig till den yngre genera-

tionen, vilket är ett lyft för tidningen. 
 

Förutom reportage från några föreningar, erbjuds läsarna 

som vanligt en blandad kompott.  
 

På hemsidan, som är under omarbetning, kan du länka dig 

vidare och få ännu mer information. 

Där finns också tidigare nummer av 

Kolmårdsnytt att läsa. 
 

        Redaktionen 

  

   HUVUDSPONSOR 
 

· Företagsgruppen i Kolmården 

 

    ÖVRIGA SPONSORER 
 

    PRO Krokek, Kolmårdens Byggtjänst 
    ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Lions Kolmården 
 Kolmårdens Tropicarium 

 

Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt 

obunden medlemstidning som ges ut i fyra 

nummer per år. Ägare är en ideell förening. 

Utgivning och tryck finansieras via annonser, 

medlemsavgifter och sponsorer. 
 

Ordförande i styrelsen:  

Jörgen Hassgård 
 

Redaktionen:  

Katrin Bjuhr 

Linnea Gistrand 

Ingela Granqvist  

Monica Johansson  

Christina Folkeson  

Louise Tottie-Gustafsson  
 

Redaktör och ansvarig utgivare:  

Margaretha Ericsson 
 

Tryckeri: Ringqvists i Norrköping 

Kontakta oss!  

 

Kom med tankar och synpunkter på vår tidning, eller dela 

dina funderingar kring något som berör oss kolmårdsbor!  
 

Skicka idéer, synpunkter, reportage, insändare och annon-

ser till redaktionen@kolmardsnytt.se  Tfn: 0706-33 06 40 
 

Redaktionen granskar allt material före tryck. 

   

Hemsidan - www.kolmardsnytt.se 

På hemsidan kan du bland annat länka dig vidare till ett 

antal föreningar. Det finns plats för fler - kostnadsfritt! 

Hör av er!    

 

Kontakta Hemsidan genom att 

skriva till webbredaktörerna;  

Stig Fritzell eller Maria Höög 

webbredaktionen@kolmardsnytt.se 

Ur innehållet  

Annonspriser:    

Hel sida svart/vitt       2 000 kr 

Halv sida svart/vitt      1 200 kr 

Fjärdedels sida svart/vitt         600 kr 

Åttondels sida svart/vitt        350 kr 

Sextondels sida svart/vitt        200 kr 

Hel sida färg       3 000 kr 

Halv sida färg        1 600 kr 

Fjärdedel sida färg          900 kr 

 

Sista sidan 
färg 
 

Halv sida  

2 000 kr 
 

Fjärdedels sida 

1 200 kr 

Klosterboken / Innebandy  sidan    3 

Worldscoutjamboree   sidan    4 - 5 

Konst– och Kulturhelg  sidan    6 

En kolmårdsprofil ur tiden  sidan    7  

Mötesplats för äldre   sidan    8  

Gullvagnen    sidan    8 - 9 

Blommor och trädgård  sidan    9 

Slöjdföreningen    sidan   10 

Föreningsguiden   sidan   10 - 11 

Friluftsfrämjandet   sidan   11 

Företagsguiden   sidan   12-13 

Nytt läsår Råssla   sidan   14 

Gökslätten    sidan   15 

Geocaching / ÖstgötaSenap  sidan   16 

Linnéas boktips    sidan   17 

Vårdcentralen   sidan   18 

Brandkåren    sidan   19 

En barnboksförfattare  sidan   20 
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Kallelse till medlemsmöte  sidan   22 

 

Nästa nummer kom-

mer ut vecka  48 

Manusstopp den 4/11   
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I Kolmårdsnytt har vi tidigare kunnat 

berätta om de arkeologiska undersök-

ningarna vid Krokeks Ödekyrka. Ma-

rie Ohlsén från Länsmuseet i Öster-

götland har lett arbetet. 

Redan 2004 bildades på Ulf Svens-

sons initiativ en arbetsgrupp, där det 

ingick representanter från Krokeks 

Hembygdsförening, Kommunen, 

Länsstyrelsen, Länsmuseet, Universi-

tetet, Kyrkliga samfälligheten och 

Krokeks kyrkoråd. Man ville få för-

djupad kunskap om platsens historia 

och kunna visa och dokumentera 

sina resultat.  Att få fram ekono-

miska medel för detta var en utma-

ning som Ulf Svensson kände sig 

manad att anta. 

 

Vi kan nu se att man lyckats. Under 

åren har det gjorts markradarunder-

sökningar av området, man har ut-

fört arkeologiska undersökningar 

utanför kyrkogårdsmuren och även 

kunnat undersöka två platser innan-

för muren, nära nuvarande kyrkorui-

nen,  där man visste att inga gravar 

finns. På de platserna  har man kun-

nat frilägga delar av den gamla klos-

terkyrkan. Det har varit ett unikt 

arbete, som gett mycken ny kun-

skap. Generösa bidrag från bl.a. 

Sparbanksstiftelsen Alfa  har möjlig-

gjort projektet. 

 

Under de spännande år då arbetet 

pågått har man gjort flera överras-

kande upptäckter. En var att kloster-

kyrkan varit  så väldigt stor, nästan 

dubbelt så lång som ruinen av kung 

Fredriks kyrka.  Tegelmurarna som 

kom i dagen vid utgrävningarna var 

mycket välbevarade. 

 

Nu får vi, alla som är intresserade av 

Kolmårdens lokala historia, möjlig-

het att få del av dessa nya rön. Marie 

har arbetat fram en bok som speglar 

Krokeks klosters historia från 1430 

och framåt och utgår från undersök-

ningarna på platsen, från tidigare 

forskning kring fransiscanerkloster 

och från hennes  egna resor och be-

sök vid liknande kloster.  

 

Boken om Krokeks kloster presente-

rades nu i juni vid en samling på 

platsen. Den 12 oktober kommer 

Marie hit till Krokek för att berätta 

om arbetet. Och boken finns att köpa 

lokalt, bl.a. genom Hembygdsför-

eningen. 

Boken om Krokeks kloster   

   Marie tillsammans med Ulf Svensson 

Innebandyföreningen Kolmården är 

en nystartad förening som kom igång 

i våras.  
 

Breddförening 

Någon tänker säkert att det redan 

finns innebandy i Krokek. Sant, men 

IBF Kolmården Wild Animals vill 

vara en klubb som håller nere kostna-

derna, håller barnen igång på fritiden 

och det viktigaste av allt, HA KUL! 
 

Klubben tror också att de som ligger 

före i utvecklingen kan ta ett större 

ansvar inom laget och på så sätt växa 

som spelare och medmänniska. Ingen 

toppning ska förekomma. De som har 

vilja och talang att gå till elitnivå 

kommer dit ändå.  

Innebandy är en vintersport, anser 

klubben, och det ger utrymme för 

barnen att ägna sig åt andra aktivite-

ter på sommarhalvåret. 
 

Än så länge har klubben två lag. Det 

är 40 barn uppdelade i P-01/02 och 

P-03/04. Alla är välkomna och har 

man ingen egen klubba finns det att 

låna. Klubben uppmanar, inte minst 

flickor att komma och träna. 
  
Ekonomi  
Arbetet i föreningen är ideellt och 

varje lag ska bära sina egna kostna-

der. Barnen ska inte tvingas sälja en 

massa saker (lite kan förekomma), 

och medlemsavgiften är låg. 
 

I startskedet har föreningen fått 

hjälp av sponsorer med matchställ 

och material. 

 

Styrelsen  
De som tar hand om barnen och ingår 

i styrelsen är fem. Ordförande och 

kontaktperson - Annica Ekholm 

Lodahl. 

Styrelsen har en bred erfarenhet av 

innebandy som spelare, ledare, do-

mare och förbundsengagemang. Och 

som kuriosa, Annica är kusin med 

Sveriges bästa kvinnliga daminne-

bandyspelare.  
 

Mer information på hemsidan: 
www.ibfkolmarden.se. 

Text och foto: Christina Folkeson 

Innebandy i Kolmården 

Text: Jörgen Hassgård 

  Marie Ohlsén med boken i sin hand 

Marie tillsammans med Ulf Svensson 
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Men nog var det många som hörde 

talas om scoutlägret i Skåne som 

samlade nära 40.000  scouter från 

hela världen, eller hur? 
 

Även från Kolmården kom deltagare 

och även funktionärer. Kolmårdsnytt 

träffade några ungdomar, strax innan 

de skulle påbörja tågresan ner mot 

Kristianstad. 

- Hur känns det? 

- Rätt spännande... 

- Jag är så taggad! Inte nervös, 

bara så himla glad över att jag är 

en av dem som får uppleva det. 

- Kul, jag hoppas få träffa gamla 

kompisar där nere. Men vi får ju 

uppleva VÄRLDEN! Det blir nog 

kulturkrockar, men det är inte ne-

gativt, man lär sig av det. 
 

De berättar att alla ska vara scout-

klädda och ha sin speciella halsduk 

på hela tiden. Shorts får inte vara för 

korta, axlarna får inte vara bara, just 

med hänsyn till att olika kulturer ska 

mötas på begränsad yta. 
 

Och så måste vi ju fråga igen, efter 

de tio dagarna av lägerupplevelser: 

 

- Hur var det? 

- Jätteroligt! Det regnade ganska 

mycket i början, men sen blev det 

sol. Jag lärde känna många, pra-

tade mycket engelska. Det fanns 

många aktiviteter ute på fälten. 

Och det var jättecoolt när alla var 

samlade. Kungen pratade, och sen 

körde vi ”raketen”. 

- Det var en enorm tältby. Från ett 

utsiktstorn kunde man få en hel-

hetsbild av hur stort det var. Men 

vi bodde i patruller och bestämde 

och lagade vår mat tillsammans. Vi 

hade aktiviteter ihop på dagarna, 

med teman som hälsa, teknik, 

miljö, ekosystem, mänskliga 

rättigheter och fred. Och då var 

vi i grupper från flera länder. 

- Konserterna var jättebra, och 

dans- och eldshowen vid invig-

ningen och fyrverkeriet!   

- Det fanns ett tivoli, med ett 

pariserhjul, som var surrat av trä. 

Och stora ”hamsterbollar” i vatt-

net och restauranger från olika 

länder. 

- Det var 

askul att 

träffa så 

många, prata 

med alla, 

höra var dom 

kom ifrån.. 

- Det var bra, 

jättehärlig 

stämning! 

När man gick 

där på kväl-

larna, solen låg på och alla var så 

glada, alla hälsade, vi kände sån 

samhörighet… 
 

- Helt fantastiskt! Vilken upple-

velse! Nu blir det Japan om fyra 

är! (Där ordnas nästa Worlds-

coutjamboree). 
 

Worldscoutjamboree – märkligt ord..! 
Text och foto: Christina Folkeson 

Och för några fortsatte scout-samvaron ytterligare några dagar… 
Familjen Högstedt hade två isländska scouter med till Kolmården på s.k. home hospitality. De fick uppleva kräft-

fiske i Lilla Älgsjön, samvaro med andra scouter och avslutande lägerbål innan de återvände till Island, säkert med 

många fina minnen. 

Alexandra och Gabrielle 

Hannes 

Birkir och Brynjar tyckte det var ätligt, 
men för mycket jobb att komma åt maten! 

Mela 

Noa och Michelle 
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World- 
scout- 

jamboree 

Tidig morgon över Winters område Området från utsiktstornet 

Flaggor utmed huvudgatan 

Avdelning 67 - från bl a Kolmården 

Culture Day - Kolmårdsscouter bjuder på mat 
Culture Day 

48 000 scouter från 150 länder gör bland 

annat Raketen tillsammans med kungen 

Vattenlek 

Skridskoåkning 

Sumobrottning 
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Femte Konst- och kulturhelgen med Kolmården som tema 

Under fyra intensiva dagar, 14 - 18 

oktober, fylls Krokeks missionshus 

återigen av konstverk, sång, musik 

och olika föredrag och samlingar. 

Kreativa gruppen, som består av 

kvinnor bosatta i Kolmården, står  

för bilder och hantverk och tillsam-

mans med Kolmårdens Frikyrko- 

församling inbjuder de nu ännu en 

gång in till några mångsidiga ut-

ställningsdagar. Nytt för i år är  

planerna på att ge ut en almanacka 

med Kolmårdsmotiv.  
 

Övriga talare och medverkande under 

dagarna har också kopplingar till byg-

den och dess intressanta historia. 
 

Kristiana från Lettland 
Ett undantag är det ändå. Kristiana från Lettland kan 

ju inte anses vara en bygdens dotter. Men hon kom-

mer från den lilla staden Aizpute på Lettlands lands-

bygd, som sedan många år är Kolmårdens vänort. 

Kristiana är en ung, härlig tjej, med en sjukdom som 

gör henne benskör och rullstolsbunden. Flera år har 

insamlade medel från Kolmården uppmuntrat och 

hjälpt Kristiana och andra unga i Aizpute i liknande 

situationer. Nu kommer hon att finnas med i några 

samlingar och delta med sin sång. Alla fikapengar 

som kommer in under dagarna kommer oavkortat att 

gå till vår vänort och förmedlas till behövande där. 
 

Kolmårdsprofiler 
Det finns mycket att säga om vårt Kolmården och 

mycket som vore värt att lyftas fram en sådan här 

helg. Men att Håkan Thornell, Kolmårdens egen 

tomte, cafévärd och revykung, har en given plats är 

det väl ingen som ifrågasätter, likaså Christer Eriks-

son som får representera den 300-åriga eran  av mar-

morbrytning i Kolmården och vad den betytt för byg-

den. En annan historiskt intressant plats är ödekyrkan 

där Krokeksspelet uppfördes för några år sedan. Bar-

bro Westlund stod för manus och regi den gången och 

nu får vi återigen höra scener från den föreställningen 

med Barbro som berättare.  

 

Konst- och kulturhelg 
14 - 18 oktober i Krokeks missionshus 

 

Tema: Kolmården 
 

Program:   

Fr 14 okt   kl 18-21 Konstutställningen är öppen  

 kl 18.45  Presentation av konstnärerna   

 kl 19 Sång av Kristiana från Aizpute, Lettland 

Lö 15 okt   kl 9 Kvinnofrukost med Anna-Lena Hansson 

   ”Vart jag mig i världen vänder” (Anmälan)  

  kl 19 ”Kolmården i mitt hjärta” Håkan Thornell 

 

Sö 16 okt  kl 11 Gudstjänst 

   ca kl 13 Sopplunch 

         t o m kl 16 Utställning och servering öppen 

 

Må 17 okt kl 15 - 19 Utställning  och servering öppen 

        kl 19 ”Stolleprovet” - marmorbrukets historia 

   och framtid. Christer Eriksson  

   Annika Widerstedt och Frikyrkokören 

 

Ti 18 okt    kl 9.30 Kulla Café  för  daglediga. Sång och Kol- 

   mårdsminnen, Gunvor Hansson 

 kl 15 - 19 Utställning och servering öppen 

 kl 19 Scener ur Krokeksspelet,Barbro Westlund 

   Annika Widerstedt och Kvarsebo kyrkokör 

 

VÄLKOMMEN! 
 

   För vidare info: www.kyrktorget.se>/missionshuset.kolmarden 

Konstnären Jacqueline Holmgren (till vänster) talade på 

kvinnofrukosten för ett år sedan. I år kommer Anna-Lena 

Hansson, som vuxit upp i Krokek, men rest mycket och levt i 

olika länder, att berätta om sitt liv och mötet med andra kul-

turer. 

 

Lördag 26 nov 2011 är det dags 

för ÅRETS JULMARKNAD 
 

i Krokeks Centrum 
 

Anmälningslistor i COOP Konsum och ICA Delfinen 

from 1/11 – tom 15/11 

Text och foto: Berit Wall 
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    En kolmårdsprofil har gått ur tiden 

Gunnar Björn, 94 år, avled samma 

klockslag den 25 juni då han brukade 

sparka igång midsommardansen i 

Sandviken. Hans liv som fiskare, 

marmorarbetare, bensinmacksföre-

ståndare mm har det redan skrivits 

mycket om. 

Det är inte många kolmårdsbarn/

ungdomar som inte dansat runt mid-

sommarstången,  på fotbollsplanen i 

Sandviken, under Gunnars ledning. 

Han var en fritidsledare långt innan 

begreppet fanns. I många hem var han 

också jultomte år efter år. 
  

I sina något yngre dagar skrev han, 

tillsammans med sin Julia (som sydde 

alla dräkter), varje år en cabarét som 

sedan spelades upp på ”IOGT-Logen” 

i Sandviken. Många av dagens pens-

ionärer har varit med och spelat i 

dessa uppsättningar. Antingen var 

man blåklocka eller prästkrage, troll 

eller älva. Han förestod också bio och 

bibliotek i denna lokal. Han var också 

aktiv inom Krokeks IF bl a på Serve-

ringsberget och som duktig skidåkare 

med Götalandsmästerskap i prisskör-

den. 
 

Även när han och Julia så småningom 

flyttade till Valhallavägen, fortsatte 

hans glada upptåg. Louis TG pratade med 

Inger Karlsson (systerdotter) 

Gunnar var alltid den glade ”pojken” 

som lättade upp även den mest 

trumpne. Han delgav mycket av sina 

minnen till eftervärlden genom inter-

vjuer o.d. Alla de sånger som han och 

Julia komponerade finns ju kvar, så 

båda kommer att finnas  bland oss 

länge än. 

 

 

 

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 

 

 

K R O K E K S  
bilverkstad AB 

  
 

En Mekonomenverkstad 
 

Lagar allt inom bil 
 

Släcker 2-or från  

besiktningen 
 

Servicen på topp 
 

Kunniga och noga 
 

Humana priser 

 

VÄLKOMNA 

Magnus och Andreas tel: 011-39 21 50 

http://www.renaservice.se
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Kulla Café har blivit en mycket vik-

tig och nödvändig mötesplats på 

Restaurang Valhalla, varje tisdag kl 

9.30 - 11.  Krokeks församling star-

tade detta för ca 8 år sen, då man såg 

ett behov av en mötesplats där man 

under otvungna former kunde um-

gås, dricka kaffe och framför allt äta 

hembakat kaffebröd. 
 

Det hela startade i övre våningen i 

ett litet rum som snart blev för litet. 

Servicehuset skulle bygga om och 

man flyttade Kulla Café till Pingst-

kyrkan. Där växte verksamheten till 

ca 40 deltagare varje vecka.  
 

När bygget var klart ”flyttade” man 

åter in i gamla servicehusets matsal, 

Restaurang Valhalla. Lokalen upp-

läts utan avgift för församlingens 

verksamhet. Initiativtagare var dåva-

rande barnledare Karin Pettersson, 

men numera ansvarar diakoniarbe-

tare Inga Rauker för verksamheten. 

Både Karin och hennes Gunnar är 

dock fortfarande mycket aktiva och 

bakar också en del av brödet! Ytter-

ligare tre frivilliga hjälper till. Fler 

är givetvis välkomna! 
 

Varför är det så viktigt att komma 

till Kulla Café?  

 

Gemenskapen är mycket värdefull. 

Man får prata med varandra om gamla 

och nya saker utan att någon avbryter.  

”Gubbarna” har ett eget bord och där 

blir det naturligtvis mycket prat 

”karlar emellan”.  Många har bott 

länge i Krokek och man har mycket att 

dryfta om gamla tider. Även nyan-

lända till Krokek tas väl omhand i 

”kompis-gänget”. Många i den yngre 

generationen har ju flyttat till stan och 

då blir det viktigt att träffa andra un-

der trevliga förhållanden.  
 

Många har kanske svårt att passa tiden 

och då passar ”kompisen” plats.  

Redan strax efter nio är de flesta på 

plats. Det är också så lätt att ta sig dit. 

Ligger centralt i samhället och inga 

trappor eller andra hinder. 
 

Vid lucia har man luciatåg och i jord-

gubbstid har man jordgubbsfest.  En 

liten avgift tas ut och resten står 

Kolmårdens församling för. 
 

En gång per månad kommer några 

som spelar och sjunger. Ibland kan det 

bli spontan underhållning. Men det är 

enkelheten som är viktigast. 

Viktig mötesplats för äldre och daglediga 

Louise TG träffade Inga, Karin, 

Gunnar, Stina, Sonja och Inger på 

jordgubbsfesten! 

 

DU SOM SITTER ENSAM I  STUGAN 
OCH INTE HAR NÅGON ATT PRATA 
MED!   VARJE tisdag KL 9.30 – 11  
ÄR DU VÄLKOMMEN! 

Gullvagnen - Den mytomspunna kolmårdssjön 

Gullvagnen blänker mellan gran och fur, björkar och 

snår, lugn och stilla, till synes helt opåverkad av den 

brusande hetsen på motorvägen E 4 strax intill. Gull-

vagnen är en liten sjö som ruvar på en stor hemlighet. 

Någonstans på dess botten lär finnas en vagn lastad 

med guld. Kanske är det bara en skröna, en saga eller 

en sägen. Eller? 

Hur har i så fall denna vagn lastad med guld hamnat i 

den långsmala sprickdalssjön på Kolmården?  

  

Leif Syrén, Örstad och Tumba 

 Flitig gäst i Kolmården som sänt manus och  foton 

från sin favoritsjö: Den mytomspunna Gullvagnen, 

cirka tre kilometer norr om Strömsfors. 
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Många människor njuter av en träd-

gård – och mår bra av trädgårdsarbete 

i lagom mängd. Att vara gift med en 

trädgårdsmästare kan, enligt ett gam-

malt kinesiskt ordspråk, dessutom för-

stärka lyckan! 
 

Jag mötte Anders Lindblad, trädgårds-

mästare i andra generationen, och bad 

honom berätta lite om sin handelsträd-

gård. 

 

Hur länge har trädgården funnits? 

Det var mina föräldrar, Henry och 

Alva Lindeblad, som 1955 förvärvade 

fastigheten. Till den hörde då tre krea-

tur, varav en ko, och ett växthus. Till-

sammans med min bror gjorde vi till-

sammans med familjen på 60-talet en 

utbyggnad. Det blev 14 växthus med 

en odlingsyta på hela 4 000 kvm och 

sju anställda. Under vinterhalvåret od-

lade vi krukväxter och under somma-

ren gurkor och nätmeloner. 
 

Och hur fortsatte det? 

Jag köpte företaget 1980 och löste ut 

min bror. Men eftersom energipriser 

och löner steg, och producentpriset 

inte följde med, blev det svårt att få 

det att gå runt. Vi fick därför tio år 

senare ta bort 2 000 kvm växthus för 

odlingar. Vi började i stället inrikta oss 

mer på odlingar direkt till konsumen-

ten och hemförsäljningen ökade. Dess-

utom kunde vi provodla nyheter som 

inte kommit ut på marknaden, tack 

vare goda kontakter med en leverantör 

i Holland. 
 

Varifrån kommer era växter? 

Ca 80% av våra sticklingar och fröer 

kommer just från Holland och vi har 

ett roligt och udda sortiment som inte 

finns på så många försäljningsställen. 

Tack vare våra egna odlingar, utan 

transporter, kan vi också hålla en hög 

kvalitet, något som uppskattas av kun-

derna. Kvalitet kostar inte mer! 
 

Vår blomsteraffär har anslutning till 

Blommogram och Euroflorist, för 

förmedling över hela världen – dess-

utom kan vi också ”blommografera” 

choklad och nallar. Vi har utbildade 

florister som binder vackra buketter, 

även till begravningar och bröllop 

och så har vi ett mindre presentsorti-

ment. 
 

Varför är det just nu så populärt med 

trädgård och odlingar, tror du? 

Vi behöver lite lugn och ro i vårt 

stressiga samhälle. Och då är träd-

gårdsarbetet en av de bästa medici-

nerna, säger Anders, som ger syn för 

sägen, där han snabbt, effektivt men 

utan stress, tar emot sina kunder, sva-

rar på trädgårdsfrågor och binder 

ihop en födelsedagsbukett. 
 

Och jag gick vidare, med en säck 

jord och en annorlunda mörkröd cho-

kladblomma – ja, den doftade fak-

tiskt lite choklad då jag satte näsan 

till den! När du läser detta har den 

prytt min lilla uteplats hela somma-

ren och om jag har tur, kanske den 

blommar igen nästa sommar... 

Blommor och trädgård – bästa medicinen 
Text: Katrin Bjuhr  Foto: Berit Wall 

Det skedde i mitten på 1500-talet 

påstår somliga tvärsäkert. Det var så, 

menar man, att den girige Gustav 

Vasa ville lägga beslag på munkar-

nas dyrbarheter i Vårfruklostret i 

Krokek, och för att rädda dessa un-

dan kungen lastade man dem på en 

vagn och sänkte den i den djupa sjön 

några kilometer norr om klostret.  
 

Nej! det hände 1719, menar andra. 

Det var i samband med rysshärjning-

arna i trakten som man sänkte skat-

ten i sjön. 
 

Det hände i början av 1800-talet, gör 

en annan berättelse troligt. Det var 

på den tiden Kolmården också befol-

kades av ett antal utstötta människor 

som för sin försörjning rövade vägfa-

rare. Vid ett tillfälle hade dessa rö-

vare gjort ett stort kap. Lastade på en 

vagn drog man dyrbarheterna mot 

Rövarbergen. Men man blev snart 

förföljda av rättskipningens män. 

Rövarna insåg att förföljarna snart 

skulle komma ikapp och för att 

rädda sitt rov sänkte man vagnen i 

sjön. 

  

Sjön Gullvagnen och dess mystik har 

också ventilerats i radioprogrammet 

Folkminnen. I programmet berättas 

att enligt sägnen kunde vagnen bär-

gas om det skedde under tystnad och 

med hjälp av två vita tvillingoxar 

uppfödda på sötmjölk. En bonde i 

Krokek råkade få två vita tvilling-

oxar, som föddes upp på sötmjölk. 

Han for med oxarna till Gullvagnen, 

kastade i en dragg, fick napp och de 

förspända oxarna drog sakta upp 

vagnen ur sjöns djup. Man gick tysta 

mot Krokek, strax innan kyrkan 

mötte man dock en höna som drog 

ett lass hö. Bonden frågade: ”Vart i 

all sin dar är du på väg? ”  Hönan 

svarade: ”Till Stockholm!” I och 

med att tystnaden nu var bruten bör-

jade vagnen med guld långsamt dra 

sig tillbaka till sjön. Och där lär den 

ännu finnas kvar. 

  

Vara hur det vara vill med Gullvag-

nen och dess guld, så bjuder sjön 

oss  nutidsmänniskor en liten natur-

badplats och rogivande strandstäl-

len, där man meditativt kan blicka 

ut över ett stilla vatten i tystnad, för 

Gullvagnen är en sjö som tiger. Och 

tiga lär också vara guld. 
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Kyrkliga slöjdföreningen 

Vid friluftsgudstjänsten i Krokeks 

ödekyrka på Kristi himmelsfärds dag 

överlämnades en mycket speciell 

gåva. Det var Krokeks kyrkliga 

slöjdförening som färdigställt en 

stola till Kolmårdens församling, att 

använda i Krokeks kyrka och Öde-

kyrka. Broderierna är utförda av 

medlemmar i föreningen. I gåvobre-

vet förklaras: ”Blommorna är vilt 

växande i vår närhet och sydda i kär-

lek till vår kyrka”. 

Slöjdföreningen har  i år firat sitt 75-

års jubileum. Den har alltså funnits 

sedan 1936. I en återblick på vad 

som hänt under åren  skriver Barbro 

Westlund, nuvarande ordförande: 

”Krokeks kyrkliga slöjdförening har 

som syfte att främja social och andlig 

gemenskap i församlingen samt 

stödja kyrkligt och humanitärt arbete 

i närområdet och internationellt”. 

Medlemmarna i slöjdföreningen träf-

fas den sista torsdagen i varje månad 

i Orrekullagården. Jag fick inbjudan 

att komma med för att få veta mera om 

hur stolan kommit till. Harriette 

Thorstensson berättade hur tanken att 

utföra en stola, med motiv av blom-

mor från kolmårdsnaturen, väcktes hos 

henne och lades fram för slöjdföre-

ningen. Där togs idéen väl emot och 

var och en broderade sin del av det 

gemensamma arbetet. Sedan vidtog ett 

grannlaga arbete med att foga samman 

delarna till en vacker helhet.  

Samvaron vid föreningens träffar ver-

kar så trivsam, man både syr och pra-

tar. Jag får höra: 

- Det är roligt att komma ut, jag 

gillar den sociala kontakten. 

- Vi planerar ju vad vi ska göra: 

julförsäljningen, allsångskvällen, 

lotterier, julblommor, kyrkkaffet... 

- Det  här är en mötesplats, där man 

bjuder på sig själv. 

- Det är viktigt med gemenskapen, 

också förbön, stöd och omtanke.  

Och säkert  fyller detta ett behov, för 

föreningen har 28 medlemmar och den 

växer. De flesta kommer med för att 

de känner någon som redan finns 

med. Men alla som vill ska känna sig 

välkomna att vara med, hälsar man till 

Kolmårdsnytts läsare. 

    

    Text och bild: Christina Folkeson 

Så  

vackert! 

Kyrklig slöjd 

Kolmårdens Frikyrkoförsamling 
Trymvägen 5,  011-397252         

Per Wall, 0703-391160 

missionshuset.kolmarden@kyrktorget.net 
 

IBF Kolmården, Wild Animals 
Torbjörn Ekholm, Sandviksvägen 28 

618 34 Kolmården 

011-392535, 0706-659323 

tobbe.ekholm@bredband.net 

www.ibfkolmarden.se 

www.ibf-kolmarden-wild-animals.com 
 

Kolmårdens Vägförening 
Jan Åberg, Valhallavägen 5 

618 30 Kolmården 

011-39213, 0705-891213 

Friluftsfrämjandet Kolmården 
Martin Fransson, Duvbergsvägen 12 

618 92 Kolmården 

011-137775, 011-392569 

kolmarden@friluftsframjandet.se 
 

SPF Bråviken Kolmården 
Nils Nilsson, Gjutarvägen 46 

618 30 Kolmården, 011-391681 

nils.nilsson@swipnet.se 

www.spfpension.se/bravikenkolmarden 

 

Krokeks Hembygdsförening 
Råsslastugan Råsslav. 22,  011-392667 

Stig Danielsson   011-105707 

sara.classon@telia.com 

www.hembygd.se 

Krokeks Kyrkliga Slöjdförening 
Barbro Westlund, Orrekullagården  

618 31 Kolmården 

011-391533, 0705-362136 

barbro.k.westlund@telia.com 
 

Pingstförsamlingen Kolmården 
Munkvägen 7, 011-397414 

Bernt Hansson, Hagtornsvägen 13 

618 30 Kolmården,  011-391424 

info@kolmarden.pingst.se 
 

Krokeks OK Kolmården 
Åsa Lindström, Odenvägen 11 

618 30 Kolmården 

011-391960 

info@okkolmarden.com 

 

Föreningsguide  

Göran med stolan 

Överlämnande 

Kyrklig slöjd 

Överlämnandet  

 

Forts. nästa sida 
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Spännande kvällspaddling med Friluftsfrämjandet  

Det är en varm lördagskväll när Fri-

luftsfrämjandets gula kanoter glider 

iväg från hamnen i Sandviken. Tu-

risterna slänger långa blickar ut över 

småbåtshamnens bryggor – Mamma 

jag vill också paddla!.. 

Det blåser en hel del och vi undrar 

först lite hur kanadensarna ska bete 

sig i vågorna. Men inga problem, de 

fyra kanoterna fullastade med både 

små och stora paddlare tar sig runt 

udden och snart är det medvind.  

 

Vi kan surfa på vågorna!, utbrister 

10-åringen glatt. Vi tar oss i lugn 

takt bort mot berget vid Fagervik i 

Marmorbruket. En kort strandvand-

ring senare når vi slutmålet, 

”Fagervik Grill-Hill”. Vi hjälps åt 

att fixa elden. Det blir en perfekt 

grillning, så när som på några korvar 

som råkar rulla ner i glöden. Ledar-

na gör 3-rätters. 

Från berget har man en fin vy över 

viken. En av Bravikens jättebåtar gli-

der förbi i farleden - några minuter 

senare hörs svallvågorna mot bergssi-

dan. Innan vi drar oss tillbaka får 4-

åringen hälsa på korna - Pappa, vad 

stora ögon den har!.. Vad man ser 

beror ju alltid på vem som tittar. På 

paddlingen tillbaka har vinden som 

tur är lugnat sig något. Vi paddlar 

tillbaka utmed stranden och himlen 

har fått en orangeröd ton när vi är till-

baka i Sandviken. 

Det här gör vi om, är alla överens om.  

 

Nästa upplevelse för alla åldrar är 

äventyrsdagen 9/10, se högerspalten. 

 

Marcus Olofsson,  

Friluftsfrämjandet 

Hur funkar en bytesmarknad? 

Hallå där Marita Fager på Frilufts-

främjandet! 

Du håller i trådarna för bytesmark-

naden 20/11, vad är det för något? 

 

- Jo varje år i november, inför vin-

tersäsongen, anordnar vi en bytes-

marknad. Det är precis som det lå-

ter, ett tillfälle att byta saker med 

varandra.  
 

Marknaden är perfekt för den som 

har växande barn hemma! Först 

lämnar du in det som är urvuxet, 

sedan går det att, till ett vettigt pris, 

handla något som är lagom i stället! 

Får vem som helst handla? 
 

- Ja, allmänheten (du behöver inte 

vara medlem) har alltså möjlighet att 

lämna in och/eller handla utrustning 

för utomhusaktiviteter, t ex skidor, 

hjälmar, stavar, pulkor, cyklar mm. 
 

Varorna lämnas in på förmiddagen 

och du är själv med och bestämmer 

priset på det du lämnar in. På efter-

middagen öppnas sedan dörrarna för 

dem som vill handla. 

 

Marcus Olofsson,  

Friluftsfrämjandet 

 

Bytesmarknad  

Söndag 20 november 
i Uttersbergsskolans matsal 
 
Inlämning: 10.00-12.00 
Försäljning: 13.00-14.00 
 
Köp och sälj vinterutrustning 
och sommarutrustning! 
 
Längdskidor, slalomskidor  
(endast carving), pjäxor, stavar,  
snowboard, skridskor, pulkor,  
tält, cyklar, mm.. 
 
Obs! endast funktionell  
friluftsutrustning, ej vardagskläder. 
 
Vid frågor, hör av dig på epost;  
kolmarden@friluftsframjandet.se 

Vi ses 20 november! 

 

Äventyrsdag vid  

Lilla Älgsjön 
 

Söndag 9 oktober kl. 10-14 
 
En dag fylld av upplevelser  
för stora och små! 
 
Paddla kanadensare, 
grilla över elden,  
tipspromenad och mycket mer! 
 
För mer info se 
friluftsframjandet.se/kolmarden 

 forts. Föreningsguide  
SMK Kolmården 
Pelle Mattsson, Idunvägen 70 

618 30 Kolmården 

0735-178716 

smk-kolmarden@live.se 

 

Krokeks Skytteförening 
Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10 

618 95 Stavsjö 

011-393117, 0705-459315 

info@krokeks-skf.se 

www.krokeks-skf.se 

Kolmårdens Båtklubb KBK 
c/o Anders Beckman,  

Oxåker G:a Holmtorp 

011-157905, 011-392975,  

0703-351956 

andersbeckman@hotmail.com 

Bli medlemmar i Kolmårdsnytt och 

kom med i ”Föreningsguiden”. 
Sätt in 300 kr på vårt post– el. bank-

giro. Se sidan 22. Vi behöver ditt stöd! 

 

En ensam humla har hittat en blomma  
som fortfarande har sin kronblad kvar …. 
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Bank 
 

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   
 

Bilverkstäder 
 

KROKEKS BILVERKSTAD  
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården 

Tel  011-392150 

krokeksbilverkstad@gmail.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    

 

Byggföretag, plattsättning 
 

HYTTANS BYGG AB 
Järnmalmsvägen 1, Kolmården 

Tel 011-397432, 070-759 62 54,  

070-5841900,  

Allt inom bygg.   
 

STRÖMSFORS PLATTSÄTTNING 
Listv. 18, Kolmården. Tel 011-397054 

Utför plattsättning av kakel, klinker,  

skiffer, marmor. Innehar fuktskydds-

utbildning.    
 

BYGGTEKNIK i Kolmården 
Ankarvägen 5, KOLMÅRDEN 

Tel 011-391081 

btik@telia.com 

Allt inom renovering, om– o tillbyggnad 

Bostadsanpassning (handikappanpassn) 

 

Byggnadsmaterial 
  

KOLMÅRDENS BYGGTJÄNST 
Munkvägen 8, 618 30 Kolmården 

Tel 011-397387 

www.bolist.se 

Allt för bygget och hemmet 
 

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, fritids- 

hus och bostadsrätter    
 

Friskvård Hälsa Skönhetsvård 
 

APOTEKET EKEN 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 

Tel  0771-760760 

www.apoteksgruppen.se 

apoteket.eken.kolmarden 

@apoteksgruppen.se 

Läkemedel - Naturmedel - Kosttillskott    
 

HYGIENISTHÄLSAN  

Leg. tandhygienist Inga-Lill Björn 

Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping 

Tel 011-137071 

www.hygienisthalsan.se 

hygienisthalsan@telia.com 

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 FÖNSTER- 
HANTVERK 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. 
  

 

H   A   N   D   L   A       L   O   K   A   L   TH   A   N   D   L   A       L   O   K   A   L   TH   A   N   D   L   A       L   O   K   A   L   T   

 

F    Ö    R    E    T    A    G    S    G    U    I    D    EF    Ö    R    E    T    A    G    S    G    U    I    D    EF    Ö    R    E    T    A    G    S    G    U    I    D    E   
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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 rättighet-

er. 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   
 

OSCARSHÄLL  
Oscarshällsbacken, 618 33 Kolmården 

Tel 011-392650 

www.oscarshall.se 

Lunch- och kaffeservering, försäljning 

av smörgåstårtor, smörgåsar och  

catering. 

   
 
  
 

NINAS I KOLMÅRDEN 
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 

618 30 Kolmården 

Tel 011-397038 

www.ninasikolmarden.se 

Vandrarhem, fest/konferenslokal, 

kontorslokauthyrning, massage   
 

SJÖSTUGANS RESTAURANG & 
KONFERENS 
Hamnbacken 8, 618 34 Kolmården 

Tel 011-391152 

www.sjostugankolmarden.se 

Àla carte, pizza,  barnmeny, konferens 

& catering, gruppbeställningar   
 

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    
 

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, snö-

skottning och ROT-arbeten som mindre 

snickerier, måleri och plåtarbeten   
 

Industrier 
 

HENNING JANSSON EMBALLAGE 

Marmorbruket, 618 92 Kolmården 

Tel 011-368686, fax 011-391666 

www.janssonemballage.se 

Emballagetillverkning – specialitet: 

Specialförpackningar i wellpapp och 

kartong   
 

Livsmedel   

 

ICA NÄRA DELFINEN 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 

Tel 011-391100 

Vi satsar på hög kvalitet och brett  

sortiment av färskvaror 

 

 

 

 

COOP KONSUM - KROKEK 
Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården 

Tel 011-391006 

Ombud för: Systembolaget, ATG & 

Svenska Spel, Östgötatrafiken   
 

Miljö   

 

KOMPOST & KRETSLOPPS- 
BUTIKEN 
Sven-Olov Mattsson, Mörkhult 

618 92 Kolmården 

Tel 011-392780, 0705-719723 

www.kompost.se           

Besök oss gärna, men slå en signal först 
 

AVLOPP & KRETSLOPP AB 
Mörkhult 5, 618 92 Kolmården 

Tel 011-392780 

www.avloppet.se 

Besök oss gärna, men slå en signal först   
 

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 möb-

ler och köksinredningar   
 

VVS   

 

PEKING ENERGI & VVS 
Kvarsebovägen 39, 618 93 Kolmården 

Tel 0709-29 81 21 

Allt inom VVS 

G   Y   N   N   A      K   O   L   M   Å   R   D   S   F   Ö   R   E   T   A   G   E   NG   Y   N   N   A      K   O   L   M   Å   R   D   S   F   Ö   R   E   T   A   G   E   NG   Y   N   N   A      K   O   L   M   Å   R   D   S   F   Ö   R   E   T   A   G   E   N   

K   O   L   M   Å   R   D   S   F   Ö   R   E   T   A   GK   O   L   M   Å   R   D   S   F   Ö   R   E   T   A   GK   O   L   M   Å   R   D   S   F   Ö   R   E   T   A   G   

Kontaktperson  
Kolmårdens  

Företagsgrupp: 
 

Thomas Andersson 

Kolmårdens Snickeri  
011-39 71 64 

E-post: info@kolmarden.net 
Hemsida: www.kolmarden.net 
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Kolmårdsnytt träffar skolans rekto-

rer, Barbro Rydberg och Peter Norr-

bom, inför skolstarten. 

- Hur känns det så här inför ett 

nytt skolår? 
 

- Det känns bra. Förra året var 

positivt på så många sätt. Vi kan 

se på resultaten för årskurs 9, där 

96,1% av eleverna var behöriga 

till gymnasieskolan. Det är det 

bästa resultatet i kommunen, 

faktiskt. 

- Och enligt flera enkätundersök-

ningar trivs eleverna bra och 

känner trygghet. Men det finns 

utrymme för förbättringar. Ar-

betsro i klassrummet och möjlig-

het att påverka är sådana områ-

den. 
 

 En del bekymmer uppstod under 

våren med själva lokalerna. Vatten-

skador har krävt  stora reparationer, 

bl.a annat har både skolexpedition 

och skolsköterska måst flytta till 

andra utrymmen. Men under början 

av hösten är deras lokaler åter i gott 

skick och de kan flytta tillbaka. 

Samma typ av skada har gjort att C-

huset också måste repareras grund-

ligt. Det arbetet ska vara klart till ef-

ter jul med bl.a. förbättrad ventila- 

tion.   

 

Till de positiva minnena från förra 

läsåret hör det som kallas ”Skapande 

skola”. Det har gett särskilda medel 

för kulturupplevelser som teater, för-

fattarbesök och eget skapande. Fina 

exempel är de mosaiker som eleverna 

i åk 7 skapat med inspiration och stöd 

från konstnären Jonny Olsson Grund-

ström. Det finns fyra mosaiktavlor 

vid musiksalen och en större vid mat-

salen. Början på detta jobb kunde 

man få se när skolan hade Öppet hus 

i höstas. Nya satsningar görs detta år 

och man hoppas det kan komma alla 

till del på olika sätt. Elever är med 

som kulturombud. 

Under det kommande året börjar 

både ny skollag och ny läroplan att 

gälla. Bland nyheterna kan nämnas 

att rektorernas ansvar ska fördelas 

tydligt. Här innebär det att Caroline 

Olofsson är rektor för förskoleklass - 

åk 2, Peter Norrbom för åk 3-5 och 

Barbro Rydberg för åk 6-9. 
 

En annan nyhet är att att lärarnas be-

hörighet  genomgåtts inför att sär-

skild  lärarlegitimation nu ska infö-

ras. 

Läroplanen upplevs som tydligare än 

den som tidigare funnits. Den införs 

successivt och ska förhoppningsvis 

innebära ett ökat samarbete mellan 

våra skolor och ett helhetsperspektiv 

för alla åren från förskola till årskurs 9.  
 

Skolan fortsätter att satsa på digital 

teknik. Datasal finns och klassrummen 

har mellan 2 och 5 datorer. Detta år 

utrustas lärarna med bärbara datorer. 

Dessa kan sedan kombineras med de 

digitala, interaktiva tavlor, som kallas 

Smartboard. Då kan man verkligen ”ta 

in världen i klassrummet”. Tavlan kan 

användas som en dataskärm, men man 

kan också skriva på den – och spara 

texten digitalt. Så kan t.ex. en elev som 

varit sjuk få del av arbete som missats. 
 

- Och hur många elever har 

Råsslaskolan detta år? 
 

- Det är omkring 350. Och perso-

nalen är lite fler än 40. Det är bara 

en nyanställd inför detta år, annars 

är alla desamma. Och själv har jag 

varit här i 11 år nu. Jag trivs så bra 

och känner ett sådant engagemang 

från personalen, men under hösten 

kommer jag att arbeta på Utbild-

ningskontoret.  

Peter är rektor på Råsslaskolan 

men kommer att vara en dag i 

veckan på Uttersberg. Lagledarna 

tar ett utökat ansvar under hösten 

då jag är tjänstledig, avslutar rektor 

Barbro. 

 

Nytt läsår på Råsslaskolan   Text och foto: Christina Folkeson 
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I början av augusti höll Kolmårdens 

hundklubb upptaktsmöte, s.k  Öppet 

Hus, på Gökslätten i Strömsfors, 

Kolmården. 

 

I och med att hösten nalkas kommer 

klubben att erbjuda en rad olika akti-

viteter för ortens hundar och ägare. 

Bl. a en utställning på Kolmårdens 

Camping, den har för övrigt redan 

varit, en valpkurs som startade den  

22 augusti, viltspårträning med Mats 

Ekeberg i slutet av september, en 

samling i ABF-lokalen i oktober då 

medlemmarna ska lära mera om de 

nu så aktuella vargarna. Kurserna 

under hösten är för valpar, lydnads-

träning för vuxna hundar samt vilt-

spår. 

 

Syftet med bildandet av klubben, för 

drygt 20 år sedan, var att engagera, 

aktivera och fortbilda ortens hundä-

gare. Det verkar som att syftet var 

gott eftersom hundintresset lever kvar 

och klubbarbetet fortsätter som tidi-

gare. Styrelsen som valdes vid årsmö-

tet 2011 består av nya medlemmar, 

undantagen Gunilla Svenman som 

arbetat under många år som klubbens 

kassör. 

 

År 1989 fick klubben tillåtelse att an-

vända Gökslätten som klubbområde. 

Denna plats är i dag ett fint inhägnat 

område och används flitigt av med-

lemmarna. Där finns bl. a en agility-

bana och nyligen har styrelsen byggt 

ett skärmtak i syfte att användas för 

eventuella fikastunder. 

 

 

 

 

 

 

Gökslätten i Kolmården - en finfin plats för hunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Här är gänget som numera styr klubben år 
2011, fr. v Veronica Runnman, suppleant, 
Lasse Bååv, ordförande, Cecilia Lekström/
Berg, ledamot, Emilie Jansson, sekreterare, 
Rolf Persson, suppleant och ansvarig för 
Gökslätten, Inger Bååv, webbmaster, Gu-
nilla Svenman, kassör. 

 
Några av deltagarna 
med sina hundar som  
samlades när klubben  
höll Öppet Hus i augusti. 
 
 
                Inskickat av: 

                Maj-Lis Utter 
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Inget att göra i höst? Här kommer 

en superkul sak! Hämta GPS-en och 

samla familjen för lite skattjakt! 

 

Vad är Geocaching? Geocaching är 

som en mycket större version av 

”gömma nyckeln”. Det är en skattjakt 

med GPS. Med hjälp av koordinaterna 

som finns för den speciella cachen 

kommer din GPS leda dig till ett när-

liggande ställe, men sedan får du själv 

hitta den med hjälp av ledtrådar och 

lite hjärngympa. 

 

Hur gör man? Man skapar ett konto 

på internet på sidan geocaching.com, 

sök efter län, landskap, stad eller by. 

Sedan är det bara att välja och vraka 

bland cacherna som kommer upp. Det 

kommer komma upp många, men det 

är bra att börja med några enkla. 

 

Hur ser en cache ut?  Cachar kan 

vara allt från små medicinburkar till 

mellanstora plastboxar. I dom flesta 

cachar finns en liten loggbok som du 

kan signera med datum och användar-

namn. I andra finns det också små 

bytesvaror. OBS! Om du tar en by-

tesvara måste du lägga ner något an-

nat litet. 

Heta tips! 
*Ge inte upp! Det tar olika lång tid att 

hitta dom olika cacharna beroende på 

svårighetsgrad. 

* Ta kläder efter väder. Man vet inte 

hur länge man blir ute. 

*Gå hela familjen. Alla kommer ha 

jättekul och det är enklare om man är 

några fler. 

* Ta med fika! På vissa ställen finns 

det rastplatser. Annars kan ni ta med 

sittunderlägg. Det är gott att ha något i 

magen. 

* Leta cacher på långa bilturer! Sök 

upp koordinater på något ställe som ni 

vet att ni åker förbi. Något att se fram 

emot i bilen. Ni kanske hittar någon 

ny rastplats? 

 

För mera info gå in på 

geocaching.com 

 

 

 

 

 

 

 

P.S, Man behöver inte vara ute hela 

dagen. Vissa cacher hittar man efter 

bara några minuters letande. 

Tre snabba om Geocaching med 

Anna-Karin Calderon: 

 

Fråga: Vad är 

roligast med 

Geocaching? 

Svar: Att man 

hittar många 

nya fina platser. 

 

Fråga: Vilken 

är den roligaste 

cache ni har 

tagit? 

Svar: När vi var i Kroatien, vi träf-

fade en tysk familj som letade efter 

samma cache så vi tog den tillsam-

mans. 

 

Fråga: Hur började ni med 

Geocaching? 

Svar: Vi var med några vänner som 

geocachade och hjälpte dom leta. 

Dom tipsade oss om att bli medlem-

mar och vi tyckte det lät kul. 

  

    Geocaching - kul!   Text och foto: Linnéa Gistrand 

Välkänt varumärke lokalt 

ÖstgötaSenap är vid det här laget ett 

40-årigt varumärke. Senapen finns i 

två varianter – extra stark och söt samt 

mild och söt senap. 
 

Familjeföretag 

Numera är det Karin Müller och Hå-

kan Petersson, som även driver Skogs-

vikens Hotell & Pensionat, som tagit 

över produktionen. Senapen tillverkas 

och förpackas vid brandstationen i 

Krokek. Till sin hjälp har de familj och 

släktingar – framför allt när julen när-

mar sig och sju ton senap behöver för-

packas.  
 

Det var en ren tillfällighet att de tog 

över ÖstgötaSenap. Håkan hittade en 

annons om affärsöverlåtelse på Block-

et.se. när budgivning redan var i full 

gång. På två dagar var de inne i för-

handlingar och affären avslutad. Se-

napen är ett komplement till hotell-

verksamhetens sommarsäsong.  
 

 

 

Utveckla nya produkter 

Ambitionen är att utveckla nya pro-

dukter i framtiden utöver senap och 

ketchup. Många livsmedelskedjor 

ställer krav på certifiering, så det är 

också på gång. 

Marknadsföring och distribution 

sköts av två distributörer i Norrkö-

ping och Linköping. Produkterna 

säljs bland annat hos CityGross, Ica, 

Coop och Leons Gatukök i Norrkö-

ping. 
 

Senapen kan köpas hos Skogsvikens 

Hotell & Pensionat och på en del 

marknader, t.ex. Färgargårdens höst-

marknad och Lövstad Slotts julmark-

nad. 
 

Tips 

Kolmårdsnytts utsände kan varmt 

rekommendera läsarna att använda 

extra stark Östgötasenap i senaps-

marinad till grillad fläskkarré. Mums 

vilken pikant senapssmak det blir på 

köttet! 

 

Senapen görs i Krokek Text och foto: Ingela Granqvist 

ÖstgötaSenap i ny förpackning 
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 7 - 8 år 

 

Nelly Rapp, Sjöodjuret i bergsjön 

Den åttonde boken om monsteragen-

ten Nelly Rapp. Nelly och hennes 

familj ska åka och campa vid en sjö. 

Där träffar Nelly Walle och dom  

upptäcker något som lurar nere i  

djupet... En bra bok för föräldrar att 

läsa högt ur på kvällen eller att läsa 

själv.     Av Martin Widmark 
 

LasseMajas detektivbyrå, 

Radio Valleby 

Vallebys populäraste radioprogram 

med Sigge Jansson som programle-

dare. Men någon busringer och för- 

söker förstöra. Men vem? En bok  

och en ljudbok i ett med sångtexter 

och vanlig text i boken och som ett 

riktigt radioprogram på cdn! Många 

fina sånger.  

        Av Martin Widmark 

 Svarta kläder, svart mask  

Ett postrån genomförs i det lilla 

samhället Grytfors. Några barn  

och deras syskon fösöker lösa rå- 

net och börjar leta ledtrådar... En 

spännande bok som är svår att läg-

ga ifrån sig, personerna känns äkta, 

slutet är bra och oväntat + den är 

lättläst!    Av Katarina Kuick 

Nyckelbarnen 

När 5C:s hatlärare Maggan ankla- 

gar Leo för något som alla vet att 

han inte har gjort blir Siri arg. Hon 

får alla att skriva på protestlistor  

och börjar busa. Hon hänger med 

Lin som bor våningen över. Men  

är deras bus verkligen så oskyl- 

diga? En jättebra bok som tar upp 

såväl mobbning som lite kärlek.  

           Av Sara Kadefors 

 

Killar, kompisar och lyckokort 

Detta är lite mer av en tjejbok med den 

är såå bra. Lucy är bästis med Izzie. 

Men då Izzie börjar hänga med Nesta 

blir Lucy osäker. Vill hon verkligen 

ändra på sin och Izzies vänskap? En 

rolig och ”snäll” bok som är lätt att 

komma in i och ta sig igenom. Det är 

första delen av en serie och jag rekom-

menderar att du läser resten av böcker-

na också!    Av Cathy Hopkins 

Fablehaven, Den förbjudna skogen 

Boken handlar om 14 åriga Kendra och 

hennes 12-åriga lillebror Seth. Deras 

föräldrar ska på kryssning i två veckor 

och dom ska få bo hos sin farfar. Det 

dom inte vet är att deras farfar är före-

ståndare för ett reservat för magiska 

djur. Men när dom råkar reta upp äl-

vorna börjar ett farligt äventyr.  Boken 

är SUPER-bra och riktigt spännande. 

Jättebra att läsa när det regnar ute!  

            Av Brandon Mull 

      Linnéas  
  Boktips 

 Nu när hösten är här med  

regn och rusk kan det vara  

skönt att krypa upp i soffan  

med en filt och en bra bok. 

Kolmårdsnytt listar bra barn-  

och ungdoms böcker! 

 12 - 13 år  9 - 11 år 
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Vårdcentralen i Kolmården - Friskvård nära dig 

Vad tycker vi i Kolmården om vår 

Vårdcentral? Min erfarenhet är 

mycket god. Visst kan man bli förvå-

nad över att det funkar så bra och att 

man så lätt får kontakt per telefon 

och precis på utlovad tid!  
 

Jag fick ett samtal med Vårdcentralens 

verksamhetschef David Ring, innan han 

gick på semester. Han har funnits med i 

verksamheten tidigare men först från 

och med förra hösten i denna chefsbe-

fattning. Utöver den övergripande rollen 

med verksamhet, ekonomi- och perso-

nalansvar tar han också emot patienter 

för samtalsstöd. Jag kunde vid vårt sam-

tal konstatera att detta tycks vara rätt 

man på rätt plats. 

”Tack, jag trivs mycket bra i min roll 

här och är stolt över våra insatser”, sa 

David. ”Det är också väldigt viktigt att 

personalen trivs, har rätt kompetens och 

är involverad i hela vår verksamhet, så 

att de vet vad som händer och känner 

sig delaktiga. Det är min uppgift att 

verka för det. Jag tycker vi har ett väl 

fungerande team, där alla samverkar för 

bästa resultat. Vi servar numera 6200 

kolmårdsbor och ca 800 sörmlandsbor 

enligt ett samarbetsavtal. Det bety-

der att även sörmlänningar kan an-

lita oss vid både planerade och 

akuta fall, men däremot kan de inte 

bli listade här”, berättar David. 
   
 ”Hur många anställda har ni här på 

Vårdcentralen?” frågar jag, ”och 

vad är målet med er verksamhet?” 
 

”Vi är sammanlagt 35 medarbetare 

och vår målsättning är att ge alla en 

trygg och säker vård med hög medi-

cinsk kompetens, god tillgänglighet 

och ett bra bemötande. Att utveckla 

vår primärvård vidare känns spän-

nande”, säger David som gärna ser 

att fler av Kolmårdsborna hör av sig 

med synpunkter via vår hemsida 

www.lio.se/vc/kolm. 
 

Det är nya tider nu med tekniken och 

datorn som hjälpmedel. Nu kan man  

t ex ha kontakt med sin vårdgivare på 

nätet och t ex avboka tider, förnya 

recept och ställa frågor. Man går in på 

Mina vårdkontakter och skapar ett 

personligt konto först. 
 

Annars är väl personalgrupperna des-

amma som tidigare: I receptionen 

finns läkarsekreterare och vid förfråg-

ningar ang rådgivning och bedömning 

av sjukvård är det sjuksköterskor som 

svarar. På vår Vc har man idag en 

läkarmottagning som består av tre 

distriktsläkare/allmänläkare 

(ytterligare två tjänster planeras). De 

tre är Kjell Olofsson, Gunnar Mårdén 

(medicinskt ansv) och Olivia Goffoux 

som tillsammans stått för både en god 

tillgänglighet men också kontinuitet 

för våra invånare. Dessutom finns två 

ST-läkartjänster besatta med några 

månaders praktik i taget under utbild-

ningstiden. Dessa två ST-läkare blir 

färdiga distriktsläkare under nästa år. 

Utöver detta finns ofta läkarstu-

derande som praktikanter med hand-

ledande läkare. 

Text : Monica Johansson 

 

På Rehab Öst finns tre sjukgym-

naster: Eva Johansson, Lotta Wall-

Nilsson och Maria Törnudd. Rehab Öst 

är en egen landstingsdriven organisat-

ion. Dit kan man bli remitterad och få 

behandlingar och individuella tränings-

program. Ett gym finns också tillgäng-

ligt för rehabiliteringen. Här finns 

också en arbetsterapeut som ser till att 

ordna med de hjälpmedel som kan be-

hövas för rehabilitering och för att un-

derlätta vardagen för många med funk-

tionshinder. Rehab Öst servar även 

Åby, där man finns med en sjukgymn-

ast någon dag i veckan. 
 

På mödravårdscentralen kan 

man bl a få hjälp med graviditetskon-

troller, preventivmedel-rådgivning och 

gynekologisk cellprovtagning.  
 

Barnavårdscentralen ger famil-

jen stöd under barnets sex första lev-

nadsår. BVC ska verka för att öka för-

äldrarnas trygghet och säkerhet i 

föräldrarollen. ”Våra två BVC-

sköterskor gör ett fantastiskt jobb 

och möter mängder med barn och 

föräldrar på vår vårdcentral och 

även på vår Familjecentral” 
 

På distriktsköterskemot-

tagningen tar man hand om en-

klare sjukvård, mindre olycksfall, 

hälsovård och rådgivning och de 

gör också hembesök till våra äldre 

invånare.  
 

Vc erbjuder också vaccinationer 

mot influensa och lunginflammation 

enligt gällande rekommendationer 

liksom även vaccin mot TBE 

(fästingburen hjärninflammation).   
 

Utöver detta har Vc ett antal olika 

specialistmottagningar, t ex psy-

kosocial mottagning, diabetesskö-

terska, dietist och medicinsk fotvård 

för diabetiker. 

Vc svarar för Äldreboendets sjuk-

vård och även Kriminalvårdens 

(Kolmårdsanstalten). 
 

Familjecentralen, som ligger 

intill biblioteket  i Råsslaskolan 

samarbetar Vc med. Det är kommu-

nen som svarar för lokal, två försko-

lelärare och en socialsekreterare. Det 

fungerar ungefär som öppna försko-

lan, dvs man kan gå dit och träffa 

andra föräldrar och barn för en gi-

vande samvaro och dessutom få stöd 

av personalen vid behov.  
 

Jag inser att det är en omfattande 

verksamhet på Vårdcentralen och är 

tacksam över att vi får ha den här i 

Krokek, så att det känns lätt att ta sig 

dit och man får en mera personlig 

kontakt, vilket också kan vara viktigt 

vid sjukbesöken mm. Det är vi nog 

alla i Kolmården överens om! 
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Fem stycken brandmän rycker ut i 

våra fina brandbilar!  Vi har sexton 

brandmän, varav två kvinnor, an-

ställda i räddningstjänstens deltids-

station i Krokek. En vecka i taget är 

det fem som har jour dygnet runt. 

Inställelsetiden är 5 minuter (från 

larm till att bilarna skall vara på väg). 
 

 Så det gäller att bo här, arbeta här 

eller jobba skift. Allt detta måste 

man ta hänsyn till när man gör veck-

oscheman. Man byter jourgrupp på 

måndagar och därför övar de lämp-

ligast på måndagskvällar. Det är ju 

bra att ha lokalkännedom i trakten, 

därför är det bra att bo eller arbeta 

här. Alla ställer också upp på att byta 

pass om det strular med tex möte 

eller jobbet. 

160 – 170 larm/år rycker de ut. Om-

rådet är stort geografiskt: Krokek, 

Stavsjö, Getå och Kvarsebo. Ca hälf-

ten av utryckningarna är sjukvårds-

larm. Vissa kriterier som bla. med-

vetslöshet och andnöd, andningssvå-

righeter åker de på. (Man åker nor-

malt inte på brutna ben och dylikt). 

Den främsta uppgiften räddnings-

tjänsten har är att rädda liv, men att 

skapa lugn och trygghet för den sjuke 

och anhöriga är också viktigt! ”I vän-

tan på ambulans” står därför inte så 

ofta i tidningen. 
 

Räddningstjänsten klarar inte mer 

nerdragningar, för då kan man inte 

göra ”basinsatser” inom räddnings-

tjänst såsom rökdykning, livräddning, 

trafikolyckor, skogsbränder etc. Detta 

är viktigt för allas vår trygghet. Tänk 

på de fiskare som fastnat på isflak! 

Bränder har vi ju haft ganska många i 

Krokek. Snabbt har brandkåren varit 

på plats.  
 

Stor kampanj med många aktiviteter 

blev det när kåren hotades av ner-

läggning. De vill tacka alla krokeks-

bor som skrev på alla listor. Kommu-

nen förstod att räddningstjänsten är 

viktig för oss och lät oss behålla den. 

Men för hur länge… Åbystationen blir 

snart klar så man vet aldrig! Brand-

männen själva tycker det är alldeles 

för långt avstånd mellan Krokek och 

Norrköping! Det gäller för oss alla att 

kämpa för vår kår och den bemanning 

vi har idag! 

Den 25 juli i år var det någon/några 

som gjorde inbrott på stationen och 

tog bl a kommunikationsradioappara-

ter från bilarna. Detta kan betyda stor 

fara vid insatser som kan skada tredje 

man.  
 

SNÄLLA - återställ apparaterna! 

Text och foto: Louise TG 

Kyrkan står mitt i byn som en sym-

bol för samhörighet och trygghet. 

Men den nybyggda garaget för 

brandbilen?... Är inte detta viktigt? 

Jo, absolut! Där finns också sam-

hällets enda ”hjärtstarter”. När Rädd-

ningstjänsten Östra Götaland  inte 

själv hade råd så tog Kvarseboborna 

saken i egna händer och samlade 

ihop pengar till att köpa en. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ”ungdomar” mellan 26 och 54 år 

ingår i det frivilliga brandvärnet. 

Ingen har jour men om det händer 

något så tjuter det i tyfonen,  samti-

digt som alla brandmän  får ett SMS 

att inställa sig! Det finns oftast några 

hemma som kan ställa upp.  
 

I Kvarsebo åker man inte på sjuk-

vårdslarm….men om det ändå skulle 

behövas, tex vid  hjärtstillestånd, så 

finns numera också tre sjuksköter- 

skor med i ”värnet”. Landstinget har 

inte godkänt detta ännu men vi hop-

pas på ett positivt samarbete. Då 

kommer ju också hjärtstartaren till 

användning. 
 

Krokekskåren har en framkörningstid 

på ca 15 – 20 minuter (beroende på 

väglag) när det händer något i Kvar-

sebo. Mycket kan ju hända på den 

tiden. Norrköping kommun har fattat 

hur viktig denna verksamhet är, så nu 

har man fått både nytt brandgarage, 

en militärjeep och en ”ny” brandbil 

( 50 000 mil har den gått) som är an-

passad för Kvarsebos behov och den 

   
bästa tankbilen i hela Norrköping. Tio 

kubikmeter vatten finns i bilen för att 

använda innan man hittar vatten vid 

brandplatsen eller får hjälp från Krokek 

och Norrköping.  

Tack och lov inträffar det inte så myck-

et olyckor, på landet löser man ofta 

många tillbud själva. Brandvärnet övar 

ett antal gånger under vår och höst för 

att ha en god beredskap när något hän-

der. 
 

Kvarsebo kan alltså känna sig trygga i 

fortsättningen! Brandvärnet blir kvar! 

Brandchef Putte Rydberg 

Platschef Stefan Myrskog 

Vad händer när det brinner? 

Kvarseboinnevånarna känner trygghet 
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”PELLE och Trollungen” 
Det finns så många begåvade männi-

skor i Kolmården – ja, egentligen är 

alla begåvade, var och en på sitt sätt! 

Men en av dessa begåvningar är Mai-

vor Forster, som förra året gav ut en 

barnbok, ”Pelle och trollungen”, på 

eget förlag. 

Maivor, berätta lite om dig själv! 

- Jag är född 

och uppvuxen 

i Norrköping, 

på 40-talet. 

Upplevde 

tonåren på 

härliga 60-

talet och mina 

intressen är 

Livet självt, 

människor, 

naturen. Läser gärna barnpedagogik, 

dikter, filosofi/antroposofi, roliga 

historier och deckare ibland. 

Efter utbildning till Waldorfförskole-

pedagog, flyttade vi, man och barn, 

från Småland till Kolmården. Jag bör-

jade på Waldorflekskolan Äppel-

blomman i Norrköping 1988. 

Nu bor vi i Marmorbruket vid den 

fagra viken, omgiven av tystnaden 

och lugnet från Kolmårdsnaturen. 

Vilken gåva att få leva här mitt i na-

turen! 

Hur kom det sig att du skrev en barn-

bok? 

- Jo, när äldsta dottern var liten, be-

rättade jag sagan om pojken Pelle 

som bodde i stan. Han längtade efter 

en lekkamrat och fick möta en troll-

unge som visade på så många under-

liga och mystiska händelser i skogen. 

De mötte många djur i skogen och 

var med om märkliga äventyr tillsam-

mans med dem. Det blev många på-

hittade historier genom åren. 

På 70-talet arbetade jag i bokhandel 

och hade visionen och längtan att 

skriva en bok, om det som jag hittat 

på. ”Visst”, sa en förläggare, ”skicka 

in den så får vi se om det är något för 

oss”. 

och lyssna till det som finns i natu-

ren. Den viktiga leken får också sin 

inspiration med inlevelse i naturen. 

Vad är du engagerad i just nu? 

- Nu för tiden arbetar jag sporadiskt 

som studiehandledare i barnpedago-

gik, med föräldramöten i förskolor 

och kurser i akvarellmålning. Det 

viktigaste är att vi föräldrar och 

vuxna måste låta våra barn få vara 

barn, få göra egna upptäckter, an-

vända sin egen fantasi. Ge barnen tid 

så de kan få en Aha-upplevelse när 

de är mogna för det. Som Einstein 

sa: ”All äkta kunskap är upplevd, 

allt annat är information!” 

Men det blev aldrig av för vi flyttade 

till Småland. Det nötta manuskriptet 

följde sedan med i en låda i alla flytt-

ningar. Så en dag 2008 utlystes en 

tävling i att göra Norrköping till Sa-

gostad. Kanske min saga kan bli ett 

bidrag till sagostaden tänkte jag och 

skickade in den. Vann gjorde jag inte, 

syftet för mig var att det skulle bli en 

bok. Nu skulle det bli av! Så målade 

Sanna bilder till texten. Sanna, som 

började i min barngrupp när hon var 

fyra år och nu som vuxen arbetade vi 

tillsammans. Och så i juni 2010 hade 

jag boken i min hand. Äntligen efter 

nästan 40 år hade min önskan blivit 

verklighet! 

Vad vill du ge barnen med din bok? 

- Min intention med boken har varit 

att förmedla en förundran över allt 

detta fantastiska som naturen har att 

ge. Att bara se hur en liten myra sliter 

och släpar för att få ett långt barr till 

stacken eller se fjärilen som själv är 

som en blomma med vingar, flyga 

sina turer. Och vattendroppen som är 

fylld av regnbågens färger när ljuset 

faller på. Att ge barnen möjlighet till 

upplevelse av det som är ”på riktigt”. 

Datorer och annat när det behövs är 

väl bra. Men barnen behöver få se det 

sköna, smaka, lukta, känna, röra vid 

  Katrin Bjuhr intervjuade Majvor Forster 

 

Bra Mat och Bra Pris 
 

Sjöviksvägen 59, Kolmården 

Tel 011-473 82 16 
Öppet dagligen 12-21 

 

Pizzor, kebab, gyros, kyckling, falafel, hamburgare, korv, 
chicken nuggets, sallader för avhämtning eller servering.  
Vi är också anslutna till onlinepizza.se för beställning  
med hemkörning och betalning med kort 
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Besök på Ängby Gård 

Hur många Kolmårdsbor vet var 

Ängby Gård ligger? Det vet jag nu – 

man måste ju vidga sina vyer och ta 

reda på vad som finns utanför sin 

närmaste omgivning. Ryktet hade 

spridit sig till mig att Ängby Gård var 

väl värt ett besök, och när vi i redakt-

ionen fick ett mail från en person som 

uttryckte sig med många superlativer 

hur fint det var där, så tyckte jag det 

var dags att kolla. 
 

Vägbeskrivningen var enkel: Kör mot 

Björkvik men ta inte av till höger till 

Björkvik utan fortsätt rakt fram. 

Vägen var inte precis en autostrada, 

men fram kom vi (jag och min kom-

pis Maria) och en skylt visade på av-

farten mot gården. Där mötte oss en 

idyll och på gårdsplanen lunkade en 

ponny med vagn lastad med barn och 

förare.  

En stor tovad 

tomte satt på en 

stock och pli-

rade under lu-

van. Många 

höns skrockade 

och åt ivrigt av 

det färska grä-

set som Maria 

repade till dem. 

Vid dörren till  

f d ladugården stod ett tovat får i na-

turlig storlek, som gav en vink om att 

det var får som givit sin ull till alla 

fina tovade konstverk, som fanns inne 

i f d svinstian. Gårdens hundra tackor, 

som senast fick tvåhundra lamm!!

betade strax intill. På håll såg vi 

också några fjällkor, som man har 

främst för att hålla landskapet öppet. 
 

Upphovet till de tovade alstren är går-

dens husmor Monika Wallén. Intres-

set för konsthantverk i ull började i 

liten skala inne i köket, men när man 

la ner svinuppfödningen, byggdes 

stian om till tovningsverkstad med 

utställning och möjlighet att ta emot 

mindre grupper för en inblick i 

tovningskonsten och även kurser. En 

hattutställning var t ex resultatet av en 

sådan kurs. Här finns även möjlighet 

att inhandla material för egen 

tovning. Vad man kan göra av tovad 

ull sätter bara fantasin gränser för. 

Monika har kreerat mängder av fina 

alster t ex tavlor med landskapsdjur- 

och blommotiv, massor av kul tomtar 

och änglar och t o m en traktor. 

Monika gjorde sin dröm till verklig-

het genom att sluta sin anställning 

och utbilda sig i textil konst på folk-

högskola, och därmed hade hon vid-

gat sina kunskaper ytterligare. Vi fick 

en instruktion i hur man tovar ull. 

Klippning av ull sker höst och vår 

och skickas än så länge bort för kard-

ning. Färgning gör Monika med ull- 

eller syrafärg och även med björklöv 

och lökskal.   

Förutom tovade alster och material 

har man på gården även ägg, ved och 

fryst lammkött (i mån av tillgång) till 

försäljning. Dessutom finns här en 

loppis, där inkomsten går till Cancer-

fonden. Sommartid har man en mini-

livsbutik, som är uppskattad av trak-

tens sommargäster liksom även av 

hyresgäster i de två egna sommarstu-

gorna, som kan hyras per natt eller 

vecka. 
 

Här har man också Påsk- och Jul-

marknad (tredje advent lördag-

söndag) med alster från gården och 

traktens hantverkare och odlare. 

Mycket välbesökt och omtyckt. 
 

Kanske en minikurs med julpynt som 

resultat kan vara något för syjuntan 

eller kompisgänget? 
 

Monika samarbetar med Barbros i 

Lövstens Bak o Mat, som bl a har 

catering, så man kan få något i ma-

gen också, om man besöker gården i 

grupp, men då måste man förstås för-

boka. 
 

Vi tackar för besöket och lämnar går-

den med en varsin glass och en 

”avskedskommitté” av både hund 

och katt. 

Text: Monica Johansson 

Bilder:  Monika Wallén 

 

 

Ängby Ull & Hantverk 
i Björkvik 

Loppis och Hantverk 
Lammskinn  - Pälsprodukter  

Tovade saker  - Ull i många former  

Garn - Stickat 

Du kan också köpa ägg och lammkött  

från gårdens djur 

Öppet lördagar 11 – 15 

VÄLKOMMEN ! 
www.angbyull.snabber.se     

Monika: 

070-2377796 

http://www.angbyull.snabber.se
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Medlemsavgift  
 

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

 
 

Postgiro 55 79 40-4   /  Bankgiro 638-4325 

K
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Hej alla läsare av Kolmårdsnytt! 
Det är vi som har det stora nöjet att få tillverka Kolmårdsnytt. Inför varje nummer av tidningen har vi redak-
tionsmöte hemma i mitt vardagsrum, minst tre gånger. Däremellan är ”journalisterna” ute och träffar kolmårds-
bor och gör reportage och värvar annonser. Jag sitter hemma vid datorn och tar emot materialet som redigeras 
och vartefter blir en tidning. När tidningen kommit i brevlådorna samlas redaktionen igen för att utvärdera och 
grovplanera inför nästa nummer. Naturligtvis har vi en kassör, Rolf, som håller ordning på ekonomin och ser till 
att annonsavgifter kommer in, och vår sekreterare Monica sätter allt på pränt så vi inte missar något. Maria och 
Stig är webbredaktörer och sköter hemsidan, och de är med på redaktionsmötena allt som oftast. Styrelsen för 
Kolmårdsnytt träffas ett par gånger om året utöver årsmötet. Jörgen som är ordförande i styrelsen finns med 
och håller ett vakande öga över oss, och även han hoppar in och skriver ibland.   
      

          Margaretha, redaktör och ansvarig utgivare  

Margaretha 

Linnéa 

Jörgen 
Maria 

Christina 

Ingela Louise 

Stig 

Monica 

Katrin 

 

Föreningen Kolmårdsnytt 
kallar till Medlemsmöte! 
 

Plats:  Pingstkyrkan, Munkvägen 7 
Tid: Torsdag den 13 oktober kl 19.00 
 Enklare servering. 20 kr 
 

Medlemsavgiften kan betalas på mötet. 
Gäller både gamla och nya medlemmar. 
 

ALLA Kolmårdsbor är VÄLKOMNA! 

 

Kolmårdsnytt fanns i år på Svintuna 
marknad! Både kolmårdsbor och utsocknes var in-

tresserade av vår tidning. Vi fick många trevliga samtal och 
ett antal nya medlemmar. Varje bidrag behövs så väl för att 
vi ska kunna betala tryck- och distributionskostnader. Allt 
annat arbete är ideellt. Vi vädjar också om fler annonsörer 
och sponsorer. Ett STORT TACK till Lions som upplät en 
plats för Kolmårdsnytt! 
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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 (Åby) 
Anders Lager 011-39 13 70, mobil 0705-30 32 51 
 

Bankomat:  
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 
 

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

    
 

Vi fortsätter att efterlysa tankar och synpunkter från 

er läsare! Kasta dig in i debatten … Håller du med 

”Upprörd Kolmårdsbo”?           Redaktionen 

 
 

Finns det något mer fantastiskt 
än att plötsligt upptäcka massor 
av guldgula kantareller, som 
bara står där och  lyser och 
väntar på att få bli plock-
ade!? 
 

Hösten är härlig! 

 

            
         En ros 

 

En ros ger vi till alla Kolmårdsbor och föreningar 

som betalat medlemsavgift och blivit medlemmar i 

föreningen ”Kolmårdsnytt”! Tack alla ni som be-

sökte vårt stånd på Svintuna Marknad och munt-

rade upp oss med glada tillrop!  

 Redaktionen 

 

 

 

 

Svar från redaktionen ... 
… på frågorna från förra numret av Kolmårdsnytt.  
 

Först - TACK för uppmuntran! Det värmer och stärker!  
 

Fråga: Hur många invånare har Kolmården och hur 

många måste det vara för att bilda egen kommun?  

Svar: Kolmården har drygt 6000 innevånare och ca 

3000 hushåll. Det finns ingen siffra på hur många invå-

nare det behöver vara för att bilda egen kommun, men 

små kommuner är beroende av att köpa tjänster från en 

större kommun. Kolmården har tidigare varit en egen 

kommun, men gick upp i Norrköpings kommun 1970. 

Ydre, Kinda, Åtvidaberg och Ödeshög är de orter i Ös-

tergötland som trots att de har färre invånare än Kolmår-

den är egna kommuner. För några år sedan gjordes en 

namninsamling för en folkomröstning om att Kolmården 

skulle bli egen kommun. Kommunfullmäktige avslog 

folkomröstningen. 
 

Fråga: Varför måste vi ha en bilskrot mitt i samhället 

som skämmer och stör utsikten för de som bor på äldre-

boendet? Finns det inte bättre mark för sådana företag? 

Svar: Ägaren vill inte flytta sin Bilskrot trots erbju-

dande om byte av tomt. Ägaren har vid flera tillfällen 

blivit uppmanad av kommunen att städa upp på tomten 

och sätta staket runt.  
 

En undran! 

 

Jag och många med mig undrar 

varför äldre personer som bor på 

ett äldreboenden  inte har egna 

brevlådor? De får ju inte all post 

som vi andra får. Reklam måste 

man kunna få välja om man vill ha 

eller inte, men samhällsinformation 

måste vara varje persons demo-

kratiska rättighet att få. Inte be-

höva dela med andra människor! 

 

Upprörd Kolmårdsbo 

Lyrisk! 

   

KUPAN 
    Valhallavägen 2 A 

 

Öppet onsdagar kl 14-18, lördagar kl 11-14 
 

SYGRUPPERNA, Valhallavägen 2 A 
Dagtid kl 13.30 andra torsdagen i varje månad 
 

Kvällstid kl 17 sista tisdagen i varje månad 
 

Söndag 23 okt kl 13, Träffpunkt Valhalla, Höstlunch 
med underhållning. Plats 50 personer. Anmälan 
 

Söndag 30 okt kl 16, Kyrkkaffe i Christinagården, 
kl 18 Taizémässa i kyrkan- kollekt till Röda Kors-kretsen 
 

Ledsagarservice - Väntjänst - Vuxna i skolan - utbildning 
i Första hjälpen 
 

Kontakta gärna ordf. Inger Karlsson 011-39 22 30 
 

www.redcross.se  - klicka fram Norrköping, Kolmården  
 

Välkommen att bli vår nya medlem! 

 

Röda Korset 

http://www.redcross.se/
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