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Bil - service mm 
 

KROKEKS BILVERKSTAD  
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården 
Tel  011-39 21 50 
krokeksbil@gmail.com 
Fullständig bilverkstad, däckservice 
Service nya bilar enligt servicedator 
   

KROKEKS KIOSKEN 
Sjöviksvägen 93 (Vid Bilistenmacken) 
Tel: 011-39 14 64. Facebooksida 
hyrservice.norrkoping@live.se 
Tvätthall, däckbyte, oljebyte, släpvagnsut-
hyrning, lättare reparationer, bilvårdsartik-
lar, dryck, godis, glass, korv, presentartiklar 
   
Byggföretag Snickeri Industri 
 

ANPROS AB 
Polisvägen 7, 618 30 Kolmården 
Tel: 011-39 19 75  www.anpros.se 
Försäljn., skärpning, specialtillv.  
av skärande verktyg; borr, fräsar  
försänkare mm för industrin 
      

BYGGTEKNIK I KOLMÅRDEN 
Ankarvägen 5, KOLMÅRDEN 
Tel 011-3910 81   btik@telia.com 
Allt inom renovering, om- och tillbyggnad 
Bostadsanpassning (handikappanpassn.) 
Vi utför entreprenadarbeten och 
Entreprenadtransporter 
 

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

HENNING JANSSON EMBALLAGE 
Marmorbruket, 618 92 Kolmården 
Tel 011-36 86 86, fax 011-39 16 66 
www.janssonemballage.se 
Emballagetillverkning – specialitet: 
Förpackningar i wellpapp och kartong  
 

HYTTANS BYGG AB 
Järnmalmsvägen 1, Kolmården 
Tel 011-3974 32, 070-759 62 54,  
070-5841900,  Allt inom bygg   
 

JN BYGGTEKNIK AB 
Alfågelvägen 7, 618 35 Kolmården 
Tel: 070-335 52 26 
info@jnbyggteknikab.se   Allt inom bygg  
    

KAKEL & DEKOR 
Marmorbruksvägen 9, 618 92 Kolmården 
Tel: 076-843 38 46 
kakeldekor.kolmarden@gmail.com 
Allt inom måleri och tapetsering. Restaure-
ringsarbeten och dekorationsmålning  
(k-märkta och äldre hus). Kakel och klinkers. 
 

KOLMÅRDENS BYGGTJÄNST 
Munkvägen 8, 618 30 Kolmården 
Tel 011-39 73 87    www.bolist.se 
Allt för bygget och hemmet 
 

KOLMÅRDENS SNICKERI AB 
Polisvägen 15, Kolm. tel  011-39 71 64 
info@kolmardenssnickeri.se 
Tillverkning av måttbeställda  
inredningar till butiker, restauranger  
och övriga offentliga miljöer samt  
möbler och köksinredningar   
 

MAJSTORP ENTREPRENAD 
Stig Alexandersson Majstorp 
Sandviksvägen 62, 618 34 Kolmården 
Tel: 011-39 72 08, 070-298 14 76 
Traktor, transporter 
 

NORRKÖPINGS KAKELUGNSMAKERI AB 
Kakelugnsvägen 5 Kolmården 
Tel: 011-39 23 39 
info@nkm.se      www.nkm.se  
Försäljning och renovering av antika  
kakelugnar och skorstenar 
 

SOLHAGEN ENTREPRENAD & HANTVERK AB 
Krokek Solhagen, 618 92 Kolmården 
070-3736361, sol.hagen@telia.com 
Gräv- och markarbeten som ex. avlopp,  
husgrunder dränering, planering mm. 
Bygghantverk. Leverans av jord/grus. 
Snöröjning, vägunderhåll.   
     

Djur och djurvård 
      

TROPICARIUM AB 
Tel 011-395259, fax 011-39 52 69 
Hajar, apor, tropisk regnskog, ormar,  
insekter, fiskar mm 
För aktuella öppettider se vår hemsida 
www.tropicarium.se    
 

KOLMÅRDENS DJURTILLBEHÖR 
Sjöviksvägen (mitt emot  returpunkten) 
618 33 Kolmården, Tel: 0707-52 86 57 
Foder och tillbehör för hund, katt 
och smådjur, samt tillverkning av  
halsband, koppel mm.   
www.mixangels.com  
 

KOLMÅRDENS HUNDTRIM 
Emile Aneskär, Tel. 0702-54 55 12 
Liljevägen 7, Kolmården 
Professionell hundfrisör med allt  
inom pälsvård och frisering 
horsepro81@yahoo.se 
 

El, Data, mm 
 

ANDERSSONS ELTEKNIK AB 
Andreas 0722-47 21 00 
info@anderssonselteknik.se 
www.anderssonselteknik.se 
Elinstallationer, Data / Tv, 
Service samt besiktning 
av befintliga anläggningar  
 

EL OCH FASTIGHETSTEKNIK I KOLM. AB 
Sjöviksvägen 22, Tel: 0703-817087 
elochfastighetsteknik@telia.com 
www.elochfastighetsteknik.se 
El, Tele, Data 
 

KOLMÅRDENS DATASTUGA 
Björn Malmström  
Tel 011-391232, 0768-39 12 32 
kolmardens.datastuga@telia.com 
www.seniordata.se 
IT-support - tjänster och produkter 
Kurser för 55+ och mindre företag  
 

KOLMÅRDENS EL & KYLSERVICE AB 
Flyttat verksamheten 
Tel 011-39 70 00,  0701-42 63 42 
info@elkylservice.se www.elkylservice.se 
El, kyla, värme, fordons AC 
Företaget certifierat enl. EU-förordning 

 

Friskvård, Hälsa, Skönhet, Hår 
 

APOTEKSGRUPPEN 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 
Tel  011-39 29 20 
kolmarden@apoteksgruppen.se 
www.apoteksgruppen.se 
Läkemedel - Naturmedel - Kosttillskott  
   

HÅRDESIGN  
Helena Lind, Tel 011-39 14 54 
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
Frisör 
 

KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK 
Krickavägen 14, 618 35 Kolmården 
ambuso@telia.com  Tel. 0705-52 33 63  
Certifierad klinik samt läkarutförd 
”Fillers och Botoxbehandling” 
”Trådlyft med V-softlift” 
 

MEDIWINA 
Borgmästarvägen 1, 618 35 Kolmården 
Tel: 0766-31 62 75 
staffan.freskgard@telia.com  
Hårmineralanalys - kartläggning  
av näringsbalansen i din kropp.  
Visar ditt näringsbehov för bättre hälsa. 
 

MOBILE MEDICAL RESCUE ”MMR” AB 
Segelvägen 5,   618 34  Kolmården 
Tel: 070-774 09 91, 076-876 66 99 
kontor@mmrescue.se    www.mmrescue.se 
Ambulansverksamhet vid event, idrotts-
evenemang, festivaler. Hjärt/lungräddn.  
 

NAPRAPAT ANNIKA BLOMQUIST 
Centrumhuset, en trappa upp   
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Tel 0704-21 87 25 
Medlem i Svenska Naprapatförbundet 
Behandlar muskel- och ledbesvär,  
massage för allmänt välbefinnande 
 

STUBBES PRAKTIK 
Rågv. 6, Kolmården, tel 0705-50 59 92, 
0703-95 45 64, 011-39 22 00 
Massagemottagning:. Patric Stubbe, 
Dipl. massör med 20 års erfarenhet  
 

TOTTAS HÅRMODE 
Sandviksvägen 12, 61834 Kolmården 
tottasodrap@gmail.com  011-39 26 58 
Frisörer, hårvårdsprodukter,  
smycken, och nagellack 
 
 

 

 

   

mailto:elochfastighetsteknik@telia.com
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TRETTIO - 2 
Magnus Johnsson 0703-128799 
Eva Söderström 0736-264158 
info@trettio-2.se     www.trettio-2.se 
Utbildar i hjärtlungräddn, D-HLR, 
första hjälpen och brandskydd. 
   
Glasmästeri, Glaskonst 
 

ANDERS APPELQVIST GLASMÄSTERI     
Sadelmakartorp, Timmergata 
618 93 Kolmården 
Tel 011-39 50 75, 0708-74 82 50 
a.appelqvistglas@telia.com 
Bilrutor och uterum   

 

KOLMÅRDEN DESIGN  
Glaskonst - Ateljé o Butik 
Klövervägen 4, 618 32 Kolmården 
Tel 011-3910 90, 0708-39 11 90 
www.kolmardendesign.com 
Ring om öppettider.      

 

Hotell, restauranger, caféer  
 

DELFINENS RESTAURANG & PIZZERIA 
Sjöviksvägen 51, Kolmården 
011-39 73 93, 011-39 11 15 
www.restaurangdelfinen.se  
Lunch - även Husmanskost inkl. bröd,  
dryck och kaffe. Fullständiga rättigheter. 
Musik/Karaoke på lördagar 
       

KOLMÅRDSGÅRDEN KURSGÅRD och B&B 
Ingela och Bosse i Kvarsebo 
011-396010, 070-455 54 47, 070-981 60 10 
info@kolmardsgarden.se   
www.kolmardsgarden.se    
Övernattning, konferens, fester.  
Upplev Kolmårdsnaturen! 
 

OSCARSHÄLL  
Oscarshällsbacken, 618 33 Kolmården 
Tel 011-39 26 50 www.oscarshall.se 
Lunch- och kaffeservering, försäljning  
av smörgåstårtor, smörgåsar, catering. 
 

SANDVIKSGÅRDEN FESTLOKAL & B&B 
Rodervägen 1, 618 34 Kolmården 
Tel 0707-390031, www.sandviksgarden.com 
Vacker lokal för dop, kalas, bröllop & möte. 
Prisvärt B&B nära djurparken. 
Butik m. 50-talsmode & dansskor. 
 

SJÖSTUGANS RESTAURANG & KONFERENS 
Hamnbacken 8, 618 34 Kolmården 
Tel 011-39 11 52 
www.sjostugankolmarden.se 
Á la carte, pizza,  barnmeny,  
konferens & catering, gruppbeställningar  
  

SOCKERBAGARNAS DELIKATESSER 
i Krokeks Centrum, Sjöviksvägen 80 
Tel: 011-39 10 04 
En självklar träffpunkt mitt i centrum! 
Goda bakverk, kvalitetskaffe och smörgåsar 
serveras i en mycket inspirerande miljö. 
 
 
 
 
 
 

 
STAVSJÖ KROG & KAFÉ 
Stavsjö Trafikplats 2, 618 95 Stavsjö 
011-393044 www.stavsjokrog.se 
Restaurang, kafé och presentbutik.  
Hemlagat & hembakat!  Hemtrevlig 
miljö. Barnvänligt samt lekplats! 
 

VILLA FRIDHEM 
Getå, 616 90 Åby, Tel. 011-62200 
www.villafridhem.se, info@villafridhem.se 
Hotell, konferens, SPA, bröllop, fest, dop,  
á la carte, sommarlounge,  
fullständiga rättigheter 
   

Inredning, Trädgård, Sömnad 
 

EMERENTIA 
Lilla Station Stavsjö 
Anne Pettersson, Tel 070-282 93 17 
anne.pettersson@hotmail.se 
www.emerentia.n.nu 
Nysömnad, lagningar, ändringar.  
Möblering, Färg- och Formsättning   

    

HEMMA I STAVSJÖ Butik & webbutik 
Stavsjö trafikplats 2, 618 95 Stavsjö 
Tel: 011-393050 www.hemmaistavsjo.se 
Present -& inredningsbutik  
Öppet alla dagar 7-21.  
Lantlig inredning, mycket ekologiskt.  
 

Livsmedel  
 

COOP - KROKEK 
Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården 
Tel 010-741 47 00 
Ombud för: Systembolaget, ATG  
& Svenska Spel, Östgötatrafiken   
 

ICA NÄRA DELFINEN 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Tel 011-39 11 00 
Nytt - ICA matkasse! Bra mat hela veckan!  
Ombud för Post, Schenker, DHC. Uttag  
 

ÖSTGÖTA SENAP 
Polisvägen 5B, 618 30 Kolmården 
Herbert Forster, Tel. 0768-10 63 00 
info@ostgotasenap.se 
www.ostgotasenap.se 
I Fabriksshopen: Gourmetsenap och såser,  
tryffeldelikatesser och lokala specialiteter 
 

Miljö och VVS  

 

GODKÄNDA AVLOPP I SVERIGE AB 

Peter Jonsson, Anna Stridh 011-126800 
Kakelugnsväg 5 D, 618 33 Kolmården, 
www.godkandaavlopp.se 
Projektering, försäljning, installation 
Öppettider: Fredag 10.00-16.00 
Öppet visningshall: Fredag 10.00-16.00  
    

JAGR    Diplomerad avloppsanläggare 
Jan Andersson    Tel: 0705136973 
Kvarsebo Blomsätter 1, 61893 Kolmården 
Projektering, installation, 30 års erfarenhet 
Medlem i maskinentreprenörerna, fullt  
försäkringsskydd. Tomtplanering Poler 
Vägdiken, Småvägar etc 
janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 
 

KOVE MILJÖKONSULT 
Kjell-Ove Söderström Tel. 0709-668656 
Blomstervägen 13, 618 31 Kolmården 
kjell-ove@kovemiljokonsult.se 
www.kovemiljokonsult.se  
Konsulttjänster inom arbetsmiljö  
och miljöområdet 
   

SVENNE´S VVS 
info@svennesvvs.com     
076-257 01 56  
     

Övrigt 
 

AV OLIKA SLAG 
Sjöviksvägen 75, 618 30 Kolmården 
Tfn. 0703-61 71 91 
info@avolikaslag.se  
www.avolikaslag.se 
Butik med försäljning på kommission. 
Uthyr. av fastigheter, lägenheter & lokaler 
 

BRÅVIKSBUSS 
Tel: 011-39 60 15, 070-218 28 88 
braviksbuss@telie2.se  www.braviksbuss.se 
Klimatsmart busstransport! Vi gör din resa 
enligt dina önskemål till humant pris.  
Alltid gratis offert. Wifi, toa, 220 volt osv. 
   

ERA BRÅVIKENS MÄKLARBYRÅ  
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
618 30 Kolmården, Tel 011-39 25 30 
www.bramak.se, kolmarden@erasweden.com 
Förmedling av villor, radhus,  
fritidshus och bostadsrätter   

  

HYTTANS HR 
Eva Hansson, Personalvetare 
Tel. 0703– 81 04 90 eva@hyttanshr.se 
Rekrytering, löneadministration, arbets- 
miljö, rehab-utredningar, lagar, avtal,  
regelverkstolkning, konflikthantering,  
policies-nyckeltal, utbildning inom HR 
 

KOLMÅRDENS TRÄDTJÄNST 
Kristin Jonsson 0729-930702 
kristin@kolmardenstradtjanst.se 
www.kolmardenstradtjanst.se 
Trädfällning, trädbeskärning 
trädgårdsvård, gräsklippning 
    
KVARSEBO SKOLA & FÖRSKOLA 
Rektor Ann Östberg Werner 
Tel: 0706-812 60 70 
Förskola, skola E-6 
rektor.kvarsebo@gmail.com 
www.kvarseboskola.se 
 

NATUR & KAJAK I KOLMÅRDEN 
Eva Söderström 072-626 41 58 
Magnus Johansson 070-312 87 99 
Kajakuthyrning, guidade turer  
och naturupplevelser 
 

SJÖVIKEN i KROKEK AB 
Tidsbokning tel. 070-699 15 30 
sjovikenoptik@telia.com 
Leg optiker, TCM, klassisk kinesisk  
medicin.   ALLA ÖGONPROBLEM 
Reparationer, justeringar, körkorttest.  
Välkommen-slå en signal till Lars & Margit  

   

http://www.sandviksgarden.com
http://www.stavsjokrog.se
http://www.hemmaistavsjo.se
mailto:info@svennesvvs.com
mailto:info@avolikaslag.se
mailto:kristin@kolmardenstradtjanst.se
http://www.kolmardenstradtjanst.se


KOLMÅRDSNYTT   nr 1, 2018  

 

26 

 
Kolmårdens MTB - Cykel 
Syrenvägen 17, 61831 Kolmården 
011-39 15 68  kolmardensmtb@scf.se 
www4.idrottonline.se/KolmardensMTB 
 

Friluftsfrämjandet Kolmården 
Ordförande: Mikael Arnesson, 
070-605 99 55 
kolmarden@friluftsframjandet.se 
www.friluftsframjandet.se/kolmarden 
 

Kolmårdens Hundklubb 
Ordförande Ellinor Brusell 
073-500 23 86 
www.kolmardenshundklubb.se 
    

Krokeks Damklubb 
Kontaktperson: Camilla Åström 
Telefon: 070-524 07 91 
Mail: krokeksdamklubb@gmail.com  
Alla damer 30+ Välkomna! 
    

Kolmårdens Bridgeklubb 
Lars-Magnus Gustafsson 
070-609 70 15 
fjaderlos_tvafoting@hotmail.com 
http://kolmarden.svenskbridge.se 

 
Vikbolandets Biodlareförening 
Lars-Göran Arvidsson,  Ö Stenby  
Körsbärsbacken   610 32 Vikbolandet 
011-34 40 28, 073-323 62 70 
styrelsen@vikbolandets-biodlare.se 

http://www.vikbolandets-biodlare.se/ 
   
Personalkooperativet  
Kolmårdstrollen 
Sjöviksvägen 46C, 618 30 Kolmården011-
39 12 www.kolmardstrollen.se 
forskolechefkolmardstrollen@gmail.com 
 

Krokeks Hembygdsförening 
Råsslastugan Råsslav. 22, 011-39 26 67 
Åke Wintenby 070-619 20 01 
sara@classon.info 
www.hembygd.se 
 

Kolmårdens Vägförening 
Jan Åberg, Valhallavägen 5 
618 30 Kolmården 
011-39 12 13, 0705-89 12 13 
 

SPF Bråviken Kolmården 
Göran Tunesson, Solrosvägen 14 
618 31 Kolmården, 076-125 24 59 
www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden 
 

PRO Krokek 
Ordf. Jan Björklund, 076-844 3380 
Torsvägen 24, 61833 Kolmården 
www.PRO.se/krokek 
 

Lions Club Kolmården 
Box 97, 618 22 Kolmården 
Lars-Åke Wålander  070-748 21 01 
www.lionsclubkolmarden.se 

 
OK Kolmården 
Lillsjövägen 43, 616 34 Åby 
Klubbstugor: Strömsfors och Lillsjön 
Ordf. Eva Karin Jönsson, 011-691 61 
info@okkolmarden.com 
www.okkolmarden.com  
 

SMK Kolmården 
Johan Gustavsson, Syrenvägen 52 
618 31 Kolmården, 070-554 51 13 
smk-kolmarden@live.se 
www.smkkolmarden.se 
 

Krokeks Skytteförening 
Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10 
618 95 Stavsjö 
011-39 31 17, 0705-45 93 15 
info@krokeks-skf.se  www.krokeks-skf.se 
 

IBF Norrköping/Krokeksektion 
Flickor 00-03 
Kontaktperson: Camilla Ceder 
0708-255667 
www.laget.se/ibfnorrkping 
 

IBF Kolmården Wild Animals 
Ordförande: Annica Ekholm Lodahl 
Mobil: 070-66 59 323 
kolmardenwildanimals@hotmail.se 
www.ibfkolmarden.se 
 

Krokeks IF 
Kullavägen 3, 618 30 Kolmården 
Kansli: 070-190 28 93 
Ordf. Jimmy Franzén 
kif@krokeksif.se   www.krokeksif.se 
 

Krokeks Gymnastikförening 
Sara Classon, Skottsätter 1 
618 33 Kolmården 
011-39 24 20, 070-729 85 09 
sara@classon.info 
 

Krokeks Scoutkår 
Syrenvägen 
Christina Folkeson,  011-39 18 29 
christina.folkeson@gmail.com 
www.scout.se 
 

Kolmårdens Båtklubb KBK 
Håkan Löfgren 
Syrenvägen 73, 618 30 Kolmården 
0708-19 28 18 
vagabond31no7@gmail.com  
 

Sandvikens Båtsällskap 
070-260 34 72 
Box 70, 618 21 Kolmården 
info@sandvikensbatsallskap.se 
www.sandvikensbatsallskap.se 
 

Kolmårdsvind inklusive Sol 
Vindkraft och solenergi 
Kontaktperson. Alf Gustafsson 
Tel: 070-577 93 20 
www.kolmardsvind.se  
 

 
Krokeks Kyrkliga Slöjdförening 
Marianne Bengtsson 
011-39 26 73, 0709-48 86 13 
bengtsson.marianne@gmail.com 
 

Sjövikskyrkan  
Munkvägen 7, 011-39 74 14 
Missionshuset  
Trymvägen 5, 011-39 72 52 
Ordf. Margaretha Ericsson, 070-633 06 40 
Vice ordf. Per Wall, 070-339 11 60 
info@sjovikskyrkan.se 
www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan 
 

Frälsningsarmén Krokek 
Nyköpingsväg. 511, 618 33 Kolmården 
Leif Fredriksson  
011-39 18 92, 0730-46 76 28 

krokek@fralsningsarmen.se 
 

Stenbäcken-Torskärs vägförening 
Ordförande: Lennart Käll,073-338 88 28 
lennart.kall@telia.com 
www.stvf.info 
 

Ådalahagens Vägsamfällighet 
Ordf. Kjell Andersson 
Kassör Kjell Asperud 
Vägfogde Ingvar Jonsson 
 

Stavsjö Föreningshus 
Bokningar: Marie-Anne Holmlund 
073-042 53 83 
foreningshuset@stavsjo.se 
www.bygdegardarna.se/stavsjö  
 

Stafsjö Bruksmuseum 
Störnings väg 3B, 618 95 Stavsjö 
011-39 32 17 
museet@stavsjo.se 
www.museum.stavsjo.se 
 

Kila Hembygdsförening                                                                                                                                   
Ordf Börje Eriksson,  070 872 12 70 
Ändtorpsvägen 3, 611 90 Ålberga                                                                                    
erikssonalberga@gmail.com 
www.hembygd.se/kila/ 
 

Gambia Öst - en grupp inom  
Gambiagrupperna 
c/o Anders Beckman 
Oxåker G:a Holmtorp 
011-39 29 75, 070-335 19 56 
andersbeckman@hotmail.com 
www.gambiagrupperna.org  

  
 
 

 

 Vad är det bästa med att 
bo i Kolmården? 

Mai Pöldmaa 

 
Miljön - 

och här är 
nära till 
det mesta! 

mailto:erikssonalberga@gmail.com
mailto:andersbeckman@hotmail.com
http://www.gambiagrupperna.org
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KVARSEBO FRISKOLA 
Kvarsebo Friskola, ideell Förening 
Kvarsebovägen 108, 618 93 Kolmården 
ordforande.kvarsebo@gmail.com 
www.kvarseboskola.se 
 

Kvarsebo Hembygdsförening 
Ordförande Jan Moberg, 070-684 80 95 
Österhagen Kvarsebo 618 93 Kolmården 
jan.moberg.nykoping@telia.com 
www.kvarsebo.nu  
 

PRO Kvarsebo 
Ordförande Janne Connman 
Djupvik, Sjökvisten 618 30 Kolmården  
076-13 46 156 
www.PRO.se/kvarsebo 

 

Kvarsebo Idrottsklubb 
Kvarsebo IK, Kvarsebovägen 133 
618 93 Kolmården 
Ordf. Johan Connman, 076-766 66 79 
j.connman11@gmail.com 
www.kvarseboik.se 

 
 

 

Qvarsebo Båtklubb 
Nils Norinder, 011-39 61 68 
Kvarsebo Fågelbråten 
”Lollo” Gustafsson, 011-18 21 70 
gujenlollo@hotmail.com 
 

Kvarsebo Kultur 
Ordförande Morgan Johansson 
Kvarsebovägen 132, 61893 Kolmården 
tel: 011-39 60 41, 076-77 87 318 
gunnelmorgan@telia.com 
 

Verdandi 
Kvarsebo Sjöberga, 61893 Kolmården 
Kontakt: 070-812 24 08 
verdandi.sjoberga@telia.com 
vardandi.verdandisjoberga.n.nu 

 

Musikcafé i Missionshuset 

Årets första musikcafé var 6 
februari i Missionshuset. 
Inräknat musiker träffades 
ett trettiotal personer för en 
fin kväll med varierat mu-
sikprogram. Den här gången 
bjöds även på frågesport 
med klara musikförtecken. 
Där fick vi nya lärdomar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fick lyssna till såväl visor 
som folkmusik och jazz av 
kvällens åtta musiker. För 
första gången även dragspel. 
Som vanligt serverades 
kaffe, smörgåsar och kaffe-
bröd, allt hembakat.  

Musikcafé i Sjövikskyrkan 

Hans Levander drivande 
Den drivande av verksam-
heten, Hans Levander, de-
lade ut en enkät för att ta 
reda på vilken lokal som 
publiken föredrog, Orre-
kulla eller missionshuset? 
Det senare föreföll mest 
populärt, med bättre aku-
stik, upphöjd scen och 
högre mysfaktor! I enkäten 
fanns fler frågor om musi-
kaliska önskemål.   
 
Förra året passade en äldre 
dam på att fira sin födelse-
dag på cafékvällen. Hon 
bjöd in sina anhöriga och 
vänner samt plockade med 
massa kaffebröd! Hon frå-
gade först om det kunde gå 
för sig. Så genialt! Då blev 
vi ca hundra i publiken!  
 
Nästkommande cafékvällar 
blir den 6 mars och 10 
april. Det ser vi fram emot 
och hoppas att fler hittar 
dit! 

Ungefär en gång i måna-
den har Sjövikskyrkan 
Cafémöten på eftermid-
dagstid, med olika teman. 
Ibland inbjuds gäster och 
ibland är det kort och gott 
Musikcafé.  
 
Söndagen den 4 februari 
sjöngs det läsarsånger. 
Inbjuden gäst var Pia 
Clashammar Blom, som 
just gått i pension från sin 
tjänst som aktivitetssam-
ordnare på kommunens 
Träffpunkt i Krokek.  
 
Pia har i samarbete med 
kyrkorna på orten bland 
annat arrangerat ett antal 
mycket populära sam-
lingar under namnet 
”Läsarsånger”. Konferen-
cier har Pia själv varit. 
Hon har på ett mycket 
trevligt sätt lotsat den 
fyllda lokalen med 
allsångsdeltagare genom 
sångerna. Deltagarna har  
njutit av Pias anekdoter 

och andra små berättelser 
ur det dagliga livet. 
Många glada skratt har 
hörts från publiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pia blev intervjuad av Gö-
ran Skoog. 45 år har det 
blivit i kommunens tjänst. 
Pia berättade att hon äls-
kar att arbeta med männi-
skor, och det har nästan 
uteslutande handlat om de 
äldre. Samarbetet med alla 
föreningar och frivilliga 
uppskattade hon särskilt. 

Text och bild: Ulla Landqvist 

O, store Gud när jag den värld beskådar, 
som du har skapat 
med ditt allmaktsord... 

Gunvor överlämnar en blomma... 

Text och bild: Margeratha Ericsson 

Band och försångare under ledning av Göran Skoog Ett skönt gäng musiker underhåller publiken... 

Spelemännen Peter och Lennart 

 Vad är det bästa  
med att bo i  
Kvarsebo? 

Annelie Elb 

 Det är  
lugnet! 
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Uppmaning! 
Alla som är ansvariga för de olika träningsmöjligheterna 
på denna sida, har också ansvar att höra av sig till  
redaktionen@kolmardsnytt.se, om någon aktivitet ska 
ändras eller tas bort!                       ansv. utg. M Ericsson 

Basket varje onsdag kl 21 i Uttersbergshallen 
Barry Broman 070-839 29 37 eller  
Anders Wiklund  070-294 81 20 
Vi markerar närvaro med hjälp av internettjänsten DOODLE. 
Är vi är 6 eller fler så kör vi, mer än 8 så blir det avbytare. 
 
DansMix för seniordamer onsdagsförmiddagar 
Vatten-dansgympa torsdagskvällar 
Line Dance för både nybörjare och erfarna på söndagar 
Sandra Karlsson 070-739 00 31 
 
Friluftsfrämjandet  
Gymnastik i Uttersbergshallen måndagar 19 
Kontakt: Marita Fager tel. 070-714 34 68, 070-752 59 08 
Vattengymnastik i Råsslabadet  tisdagar 18 och tisdagar 19.  
Kontakt: Kaj Fransson tel. 072-305 26 45 
 
Krokeks Gymnastikförening - Uttersbergshallen  
Pilates (med boll) måndagar 18 - 19    
Cirkelfys (Medelgympa m stationsträning) måndagar  20 - 21  
Box onsdagar 19 - 20   
Core (Funktionell träning för bålstabilitet, styrka och rörlighet)  
torsdagar  20 - 21 Startar vecka 36 
Mer information tel. 070-729 85 09 eller Facebook. 
 
Orienteringsklubben Kolmården 
Träning för orienteringslöpning. Info på 
www.okkolmarden.com  
   
Strömsforsstugan 
Motionsspår för löpning och skidåkning 2½  km och 5 km 

Skidspår även 7½ km och 10 km 

Elljusspår 2½ km med tryckknapp för ljus kvällar t.o.m. 22 

Lilla Älgsjön 
Terrängspår för löpning 3 km, 7 km och 12 km 
 
Rehab Öst - Vårdcentralen  
Möjlighet att träna varje vardag. Tillgång till 3 sjukgymnaster! 
 
"Rosa Rundan" 3 km kuperat löpspår  
Start/stopp vid Villa Fridhem's parkering 
Alexander Fogel   
  
Råsslaskolan 
Motionssim på badet Öppettider och bokning se 
www.rasslafritidsgard.se 
 
Vattengympa fredag 14 och 15 
Nettan Karlsson 070-639 73 33 
 

Styrketräning på gymmet Råsslaskolan 
Öppettider och bokning se www.rasslafritidsgard.se 
 
Zumba Toning -  Dans till medryckande musik  
samtidigt som vi ökar muskelträningen och tonar  
kroppen med hjälp av Toningsticks (Zumbahantlar).  
Prova på första gången gratis! 
Zumba Toning i Krokek (Scoutgården)  
Tjejernas Athena, söndagar kl 18.00, Tel: 011-18 22 60  

 
 
 
 

Föreningshuset 
Yoga, måndagar 19-20 
Ansvarig Pia Borg, 070-353 88 63  
       
Krutvägen 
Gym, när man vill 
Ansvarig Marlena Törnström 076-426 95 96  
 
 
 
 

Löpargrupp i Kolmårdsrundans spår 
Christer Tollén 070-391 73 09 och  
Johan Connman tel: 076-766 66 79 
  

Löpträning söndagar ojämn vecka 10.30  
på Klintvallen. Stefan Franzén tel: 070-982 25 03 
 
Gubbgympa måndagar kl. 09.30 på Klintvallen 
Kontakt: Jan Connman tel: 076-134 61 56  
(se KIK:s annons)  
 
 

 

 

 

 Vad är det bästa med  
att bo i Kolmården? 

 Lugnt och skönt,  
fast egentligen 

skulle jag hellre bo  
i Kvarsebo. Det är  

mer landet.! 

Sören Bohlin 

https://www.facebook.com/sandra.olsson.773?fref=ufi
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 Har orienterarna i OK Kolmården "hemlängtan?" 
Ja, en söndag under vintern får fak-
tiskt många orienterare i OK 
Kolmården en släng av hemlängtan.  
Varför? Det ska vi berätta. 
 
Från slutet av november till början 
av mars har orienterarna söndagsträ-
ning. Varannan vecka samlas man 
vid klubbstugan i Strömsfors och 
varannan vecka vid Lillsjöstugan i 
Åby. Dessa träningspass samlar flest 
deltagare på hela året. Det brukar 
vara mellan 45-70 löpare i alla åld-
rar. Varje söndagsträning avslutas 
med en fika i klubbstugan, vilket 
uppskattas av deltagarna. 
 
Hemlängtanspasset 
En söndag varje säsong genomförs 
ett så kallat "hemlängtanspass". En 
buss skjutsar ut deltagarna till en 
plats ganska långt från klubbstugan. 
Därifrån ska de sedan springa hem 
dvs. till klubbstugan. Den 4 februari 
sprangs detta pass av ca 40 personer. 
Humöret och förväntningarna hos 
deltagarna var på topp trots de stra-
patser som väntade dem. 
 
Det fanns 4 spår. Den korta banan 
var 7,1 km, mellanbanan var 10.5 
km, den långa banan var 15,6 km och 
den X-långa banan var 20,1 km. Alla 
sträckor var fågelvägen. Bussen 
körde först med de löpare, som 
skulle springa den längsta banan och 
i år var detta 2 st. Starten för denna 
sträcka var i Ålberga. En vätskekon-
troll fanns längs vägen. Denna hade 
upprättats på morgonen av Mikael 
Westerberg. Han fick kånka på för-
friskningarna i 50 cm lössnö under 
en dryg km. Ingenting är omöjligt för 
dessa entusiaster. 

Utrustning 
Varm klädsel var naturligtvis nödvän-
digt och på fötterna hade man våt-
sockar av neopren. Skorna hade dob-
bar för att man inte skulle tappa fot-
fästet. Detta var för många inte till-
räckligt eftersom vattendragen hade 
för tunn is. Därför blev ganska många 
våta upp till midjan, men detta var 
inget bekymmer. Flera hade istappar 
runt skorna, när de kom i mål. Löpar-
nas inställning till det hela visades av 
mamma och dotter Veronica och Lin-
nea Lund. Trots att de var blöta och 
naturligtvis lite trötta sa de: 
 

-Så fantastiskt det var i skogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnea firade för övrigt sin femtons-
årsdag i spåret. Det var lite synd att 
tårtan inte kunde serveras i skogen, 
men den fick hon säkert senare på 
dagen. Det var härligt att se löparnas 
glädje vid målgång. Ett sånt fantas-
tiskt gäng. 

Hur gick det? 
De flesta sprang på grund av det 
tjocka snötäcket de två kortaste ba-
norna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Först i mål var Johan Malm. Han be-
hövde 1 timme och 35 minuter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av de, som sprang mellanbanan, var 
Mikael Andersson och Simon Johans-
son snabbast. De var i mål efter lite 
drygt 2 timmar. 

Mikael Westerberg som sprang den 
långa banan, tar för sig av matbordet. 

Yrsa Röjgård och Annie Lund  
var snabbast av ungdomarna  
på den korta banan. 

Anna Håkansson tyckte dagen hade varit härlig. 
Hon gjorde en snabb mellanrunda. Även pappa  
Robert Håkansson var nöjd med sin dag! 

Text och bild: Gunnar Kryger 

Veronica och Linnea Lund tyckte att de 
hade haft en skön tur i skogen. De var 
snabbt i mål. 
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År 1842 kom lagen om allmän folkskoleundervisning i 
Sverige. Redan då undervisade klockare Dahlberg i pro-
visoriska lokaler i socknen. Han avled dock 1843, men 
redan år 1842 lovade ägaren till Stavsjö bruk hovmar-
skalken herr baron Ridderstolpe att bygga och underhålla 
ett ändamålsenligt skolhus i Stavsjö och även anvisa en 
tjänlig plats för en skola i skogsbygdens nordvästra hörn. 
 
Herr bruksinspektor Lundgren vid Stafsjöbruk lovade,  
på sammanträde med skolstyrelsen den 2 februari 1843, 
att skolan vid Stavsjöns västra strand ska bli färdig för 
undervisning och komma igång i januari 1844. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamla skolan 1844-1910 
Skolan var redan från början för liten och 1864 undervi-
sades 126 barn i skolan. De fick gå varannan dag och 
uppdelades på förmiddag och eftermiddag. 
 
I den Westra skolan, som skolan kallades i Kila socken-
protokoll var läroämnena 1865-1875 följande: Biblisk 
historia, Katekes, Svenska språket, Historia och Geo-
grafi, Naturlära, Geometri och Linearteckning, Räkning, 
Skrivning, Trädgårdsskötsel, Sång och Gymnastik. I träd-
gårdsskötsel och gymnastik förekom dock inte någon 
undervisning i Stavsjö under den tiden. 
 
 Till de fattigaste barnen infördes 1846 den första formen 
av matbespisning. En kagge potatis och en sill i veckan 
och bröd och mjölk. De flesta barnen fick dock ta med 
sig mjölk och bröd hemifrån. 
 
Omkring år 1900 undervisade läraren Linus Linde. Han 
vurmade för utbildning av barnen och ansågs sträng av 
eleverna. År 1908 hette läraren John Ekengren, som då 
kom till Stavsjö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolhistoria del 4 - Stavsjö skolor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbo mindre folkskola 1863-1910 
Redan från starten blev dock gamla skolan i Stavsjö för 
liten och vid sockenstämman i Kila beslutades 1862 om 
en roteskola vid Åbo såg, för den under Stavsjö bruk ly-
dande ”Skogsby rote”. Där hade baron Ridderstolpe re-
dan 1842 lovat en plats för undervisning. I samma bygg-
nad hyrde församlingen  en lärosal samt en lägenhet för 
lärarinnan, som även undervisade vid Bålsjö rote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källsviks mindre folkskola 1916-1939 
Invid vägen till Skogsby vid sjön Virlången byggdes sko-
lan 1915. År 1916 flyttades Åbo skola till Källvik. Lära-
rinnan Agnes Johansson var anställd där tills skolan lades 
ner 1939. Eleverna flyttades då till Stavsjö nya skola. 
Kila fick därmed sin första linje med skolskjuts för bar-
nen från Skogsby. Källviks skola är numera sommarbo-
stad i privat regi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vad är det bästa med att bo i Stavsjö? Vad är det bästa med att bo i Stavsjö? 

  

   Gunhild Wärn Märta Levenstam Persson 

En liten by,  
man känner folk 
man träffar. Bra 
promenadvägar  

med hund! 

Centralt, man  
kommer snabbt till 

Norrköping och Nykö-
ping på E4. Skog och 
natur med bär och 

svamp! 
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Missionshuset 1922-1941 
När Stavsjö skola byggdes 1910, blev den också för liten 
och 1922-41 fick klasserna 3 och 4 undervisas i Stavsjö 
Missionshus, där bl a  Ulrika Rundkvist undervisade. En-
ligt uppgift från gamla elever var hon litet egen, som man 
sa. Hon undervisade bra, men hon hade sina favoriter. De 
som kom med smör och ost, månade hon extra om och 
hon hade ett häftigt humör.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya skolan 1910-2007 
Skolan byggdes på andra sidan Stavsjön, öster om sjön. 
Skolan hade två klassrum och två lärarbostäder. En större 
lägenhet för magistern med familj och en mindre på 
andra våningen för fröken, som undervisade i småskolan 
och som skulle vara ogift.  Lärare i storskolan, klasserna 
3-6, blev då John Ekengren, som ansågs vara en mycket 
bra lärare och ingen fysisk aga förekom i skolan. Skola-
gan togs bort 1958, så han var före sin tid. Då skolan blev 
för liten undervisades klasserna 3-4 i Missionshuset 1922
-41. 
 
I småskolan, klasserna  1-2, blev Ebba Stenström lärare, 
även hon var mycket omtyckt och snäll. Hon gifte sig 
sedermera med John Ekengren. De var lärare i Stavsjö i 
många år. 
 
Efter klass 6 fick eleverna gå i fortsättningsskola i Kila. 
 
När makarna Ekengren slutade i Stavsjö 1948, kom ma-
gister Wahlström till storskolan och Ingrid Sunnerstam 
till småskolan. 
 
När Jönåkers skola byggts fick eleverna efter 6:an åka till 
Jönåker och gå där i klasserna 7 och 8. 

Ny och nyutexaminerad lärare för klasserna 3-6, blev 
1951 Åke Sahlkvist. Eftersom han var ung och inte hade 
några egna barn blev eleverna hans bästa kompisar. Han 
var med barnen både i skolan och efter skolan. Både ele-
ver och föräldrar tyckte mycket om honom och själv sa 
han att  han kände sig  född till lärare. Det var hans kall. 
 
På 50-talet fick man matbespisning i Stavsjö skola. I 
många år lagades maten av Linnéa Ståhl ”tant Ståhl”. 
Tänk att få hemlagad mat varje dag i skolan. Det var en 
väldig förmån. 
 
År 1955 kom Åke och Lilly Oldegren till Stavsjö som 
lärare och stannade ganska många år. 
 
Ulla Lawergren  var småskollärare 1969-1995. Hon höll 
kvar gamla traditioner såsom examen. Då hissades flag-
gan och man sjöng nationalsången varje vår. 
 
På 1980 talet var bl a Bengt Hedström lärare på mellan-
stadiet och han ordnade vandringar på sörmlandsleden 
med övernattning för eleverna, som blev mycket uppskat-
tade. 
 
Senare på 1990-talet var bl a Bengt Palmgren och Britta 
Zinco samt Anita Jonasson lärare och efter Ulla Lawer-
gren kom Anette Holm som lärare för lågstadiet. 
 
I slutet av 1900-talet ökade barnantalet i Stavsjö och 
lärarbostaden togs i anspråk och byggdes om till skolsa-
lar, som blev färdiga år 2000. 
 
Tyvärr ändrades den trenden och barnantalet sjönk dras-
tiskt och redan 2007 beslutade politikerna att lägga ner 
skolan. Den skulle läggas i malpåse, och om barnkullarna 
skulle öka igen, skulle man kunna starta upp skolan, men 
så blev det inte. 
 
Stavsjöborna bildade Kiladalens Utveckling AB (svb) 
2015 och köpte skolan av kommunen för framtida behov 
för stavsjöborna. Den kallas nu ”Stavsjögården”. 
Numera får eleverna från Stavsjö gå i skolan i Ålberga/
Jönåker och Krokek. 

Text: Monica Svensson 
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 KÖK: tillverkade i Kolmården med  
skräddar- sydda lösningar. 
  

 HELHETSENTREPRENAD: vid köks-
ombyggnad  i samarbete med  erfarna  
rörmokare, elektriker och kakelsättare.  
Även montering av andra köksfabrikat. 
  

 TRAPPOR: tillverkning samt montering  
av egentillverkade trappor, även åter- 
försäljare av Drömtrappan. 
 

 ÖVRIG INREDNING OCH MÖBLER:  
efter önskemål till privat och offentlig  
miljö.  
 

 OMLACKERING: av möbler och  
köksluckor. 
 

 BÅTSNICKERIER 
       

    Välkommen att kontakta oss  
            i stort som smått. 
 

     - vi hittar alltid en lösning.  
 

  
 

 

   Polisvägen 15, 618 30 Kolmården. Tel 011-39 71 64 
info@kolmardenssnickeri.se www.kolmardenssnickeri.se 

 

www.kolmardenssnickeri.se 
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Aktivitetssamordnare och anhörig-
konsulent har Pia Clashammar Blom 
jobbat som sedan år 2000. Innan 
detta fick Torsgården glädjen att ha 
Pia som undersköterska. Det var i 
sekelskiftet som kommunen blev klar 
över att en aktivitetssamordnare be-
hövdes på Träffpunkterna.  
 
Pia har gjort ett strålande jobb, 
utvecklat samarbete med frivilliga, 
hållit i anhöriggrupper, fixat kalas av 
olika slag och verkligen sett till att 
alla känt sig välkomna. Otaliga är 
organisationerna som Pia samarbetat 
med; PRO, SPF, Svenska kyrkan, 
Frikyrkan, Röda Korset, Hembygds-
föreningen mfl. Också visat stor om-
tanke - om tex någon inte varit synlig 
på länge har hon tagit kontakt med 

pensionären. Ett stort varmt hjärta 
har hon. Pia har också haft väldigt 
kul på sitt jobb, tycker hon själv. 
Väldigt flexibel är hon och har aldrig 
backat för att hugga i där det behövs 
vid sjukdom etc. 
 
Vid olika fester som Pia bjudit in till 
har ofta Pias make Claes hjälpt till. 
Allt möjligt har han hjälpt till med 
från att vara bartender till att fixa så 
att tex the Tigers kommit ut och spe-
lat. Även syster Lena har varit be-
hjälplig i olika sammanhang. 
 
Pia kommer att sakna ”sina” pens-
ionärer och blir troligtvis också 
mycket saknad. Men var så säker, 
hon kommer och hälsar på!  
 

Tack för allt du gjort!! 

Tack  Pia  för  att  du  gett  våra  äldre  45  år  av  ditt  liv 

Mohammed Boudaoud kommer – Välkommen 
Välkommen som ny aktivitetsledare 
efter Pia. Mohammed har tidigare 
haft detta uppdrag som vikarie bl.a på  
Åbyknuten, Rösgången och St Pers-
gatan. Hans mål är att fortsätta det 
samarbete med flera aktörer som Pia 
startat. Att locka ut de äldre ur sina 
boenden för att de skall få social 
samvaro. Olika typer av aktiviteter, 
nyttig mat, musik och dans.  

Mohammed vill nå dem som inte är 
med i de föreningar som brukar vara 

på träffpunkten, tex PRO, Röda 
Korset och  Hembygdsföreningen. 
Aktiviteter såsom sitt-gympa hoppas  
han komma igång med så snart som 
möjligt.  

De traditionella festerna kommer 
givetvis att fortsätta, tex Midsom-
mar. Vi önskar Mohammed all 
lycka med sina intentioner. 

 

Text och bild: Louise T Gustafsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Olsson slutar som rektor på 
Uttersbergsskolan nu i februari. 
Kolmårdsnytt fick ställa några frågor: 
 
Hur lång tid blev det i Kolmården? 
I den här vändan blev det alltså lite 
drygt fem och ett halvt läsår. 

Vad har varit de största utmaning-
arna? 
Den absolut största utmaningen har 
varit, och ser ut att förbli så; att re-
krytera behöriga pedagoger. Hela 
skolsverige står som vi vet inför en 
otroligt svår utmaning här.  
 
Vad har varit de största glädjeäm-
nena?  
Det har funnits många glädjeämnen; 
framförallt att varje dag få möta alla 
våra fina elever och alla engagerade 
pedagoger som är så besjälade av 
sina uppdrag. Dessutom har vi kun-
nat rikta mycket kraft till pedago-
giskt utvecklingsarbete, synligt lä-
rande, nätverkande tillsammans med 

andra skolor och mycket annat som 
fört oss framåt som enhet. Att vi kun-
nat rikta så mycket kraft till det arbe-
tet har varit fantastiskt roligt och gi-
vande. 
 
Vad väntar nu? 
Nu väntar pensionärslivet, frihetsti-
den! Jag håller på och processar om-
ställningen! 
 
På det hela taget, mycket roliga och 
stimulerande år på Uttersbergsskolan. 
Jag önskar hela skolan ett stort lycka 
till i det fortsatta viktiga arbetet. 

Rektor Thomas Olsson slutar 

Christina Folkesson intervjuade 
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ME 

 
 
 

2018 
VÄLKOMNA TILL KLINTVALLEN 

KVARSEBO 
 

Årsmöte tisdag  2018-03-20 kl 19.00 

 
Valborgsmässoafton månd. 2018-04-30 kl.19.00  
Vi hälsar våren välkommen  
mednygräddade våfflor,  
lotterier vårtal och brasa  
OBS Vi fortsätter även i år  
med firandet efter brasan,  
då med trubadur och varm soppa! 

 
Midsommarafton fred. 2018-06-22  kl. 13.30 
Kom och upplev en traditionsrik Midsommar med 
dans kring stången, lotterier, kaffe  
med våfflor, hamburgare 

 
 
 

KOLMÅRDSRUNDAN lörd. 2018-07-07 

            med  

KOLMÅRDEN TRAIL MARATON 
2½ -6-10-21-42 km   
landsbygd-, trail-&terränglöpning. 
Anta upplevelsen i någon av våra  
utmanande terrängbanor. 
Läs mer på www.kolmardsrundan.se 

 

 
 

Räkfrossa  lörd.2018-08-18 kl.17.00 
Traditionen fortsätter . 
På vår fina altan samlas vi och äter räkor  
och njuter av god underhållning och dansar 

 

Östgötadagarna  
lörd/sönd 2018-09-01/02 kl.10.00-14.00 
Där finns vi på Kyrkplan och Klintvallen  

Samt Öppet Hus på många företag 
 

Gubbjympa med efterföljande bastu  
körs på måndagar fm kl 09.30 
 
Löpträning söndagar ojämn vecka  
kl.10.30 Samling Klintvallen 
 
Bastu Dam onsdagar kl 17 Herr fredagar  kl 17 
 

 
Under badsäsongen håller våra  
ungdomar glasskiosken vid Badet öppen.  
Lekpark för barnen och ”vattentoa” 

 
Fredag den 2 mars kl 19.00: 
Jazzpub på Christinagården 
  
 
 
Missa inte att komma och lyssna på den hyllade unga 
supergruppen ”Ellen Andersson Quartet”, bl.a. vin-
nare av det prestigefyllda priset ”Jazzkatten” 2017. 
Biljetter à 200 kr inkl. matbit endast i förköp. 
Samarr. med Kolmårdens församling  
o Kultur o Fritid Norrköping 
gm G. Bjarnegård 070 5507947 o  
Morgan J 076-7787318                                                                                                                              
 
 
TRYSIL  2018       
Söndag den 11 mars kl 09 avgår bussen till Trysil 
Kontakta Karl-Johan Pettersson Djupvik  
på mailadress: kj@khe.se         

 
 
Söndag den 25 mars Bio kl.19.00  
i Christinagården:        
”Winnerbäck ~ett slags liv” 
 
 

 
 
 
 
 
Fredag den 13 april kl 10.00   
Barnteater på Kvarsebo skola   
Hitta hem, en kärlekshistoria på luffen  
med Teater Fenix 
.Alla barn gratis vuxna 50 kr Samarr. med  
KariN och Kultur o Fritid Norrköping 

 
 
 
Söndag den 22 april Bio kl.19.00  
i Christinagården: ”All inclusive”  
svensk komedi med bl.a.  
Susanne Reuter 
 

 
Alla filmkvällar är i samarr. med Kolmårdens församling.  
Entré 30 kr inkl. kaffe med hembakat av skoleleverna 
 

   VÄLKOMNA! 

Kvarsebo  

Kultur Våren 2018 
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Fridhem blir större 
Nu har det hänt massor på Fridhem. 
Det gäller ju att få ett hotell och re-
staurang så trevligt och bra för både 
gäster och personal, för att locka gäs-
ter, både privata och konferenser. 
Gästen skall alltid vara i fokus och 
det skall vara en trivsam miljö. 
 
Att komma in i restaurangens matsal 
är som att komma in i en ljus och 
elegant miljö. Alla vackra blommor 
är konstverk var och en för sig.  
 
Blå Prinsens Matsal 
Utbyggnaden består av ”Blå Prinsens 
Matsal” där man kan ha lite slutna 
sällskap och få lite lugn och ro.  
 
Milda blå toner inger lugn och ro. En 
speciell matsal för bufféer är också 
nytt där alla bänkar är gjorda av 
kolmårdsmarmor.  Fler sittplatser har 
alltså restaurangen fått på detta sätt. I 
allt skall det genuina äkta och per-
sonliga behållas. 

Ombyggt kök 
Köket har byggts om för att skapa en 
bättre miljö, både för arbetsmiljön 
och hygienen. Ett avgränsat utrymme 
för bageriet blev en riktig lyckträff 
för alla goda bakverk till ”afternoon 
tea”. Helt ny ventilation gör att det 
inte luktar matos någonstans. Under 
köket ligger bl a soprummet med 
sopsortering och komprimator, som 
packar ihop allt förpackningsmaterial 
till balar. 
 
Närodlat och ekologiskt 
Allt som levereras till Fridhem kom-
mer så långt som möjligt från närom-
rådet och bör vara ekologiskt. Ärlig-
het i kök och hotell är ledstjärnan i 
verksamheten säger Nicolas Facchin 
(ansvarig för kök, mat och service) 
som jag träffar. Viktig är också den 
öppna dialogen mellan all personal 
och ledningsgruppen. De som jobbar 
i företaget skall alla känna sig delakt-
iga i verksamheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas önskar verkligen att vi 
kolmårdsbor skall upptäcka denna 
pärla lite mera än tidigare. De speci-
ella arrangemangen är mycket välbe-
sökta och populära. Julbordet satte 
nytt rekord med 3000 gäster 2017. 
Fortsatt lycka till! 

Nicolas i bufférummet 

Text och bild: Louise T Gustafsson 

 

En matsal med milda blå toner som ger lugn och ro 

Vad är det bästa med att bo 
i Kolmården? 

 Här finns 
allt man 
behöver! 

Britt Nyman 
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PH 

DETTA HÄNDER I SVENSKA KYRKAN I KROKEK OCH KVARSEBO 26 februari - 13 maj 2018 

Söndag        25/2 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 

  18.00    Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka 
 

Fredag        2/3 19.00 Musik och Pubkväll i Christinagården, med den hyllade supergruppen 
    ”Ellen Andersson Quartet”. Biljetter endast i förköp á 200 kr inkl. matbit,  
   gm Göran B. 070-5507947 eller Morgan L. 076-7787318 
 

Söndag           4/3 11.00  Familjegudstjänst, Kvarsebo kyrka. Avslutn. av barnkörfestivalen 

  18.00  Kvällsmässa, Krokeks kyrka 
 

Tisdag         6/3 19-21.00 Musikcafé i Missionshuset, Krokek. Ny lokal, adressen är Trymvägen 5 
   För info eller frågor kontakta Hans Levander, 011-392702 
 

Torsdag         8/3   9.15 Vardagsgudstjänst, Krokeks  kyrka.   
 

Söndag       11/3 11.00 Brödmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Brödmässa, Kvarsebo kyrka. 17.00 Fika, brödförsäljning i Christinagården   

     

Lördag        17/3 11-14.00 Våffelcafé vid Bråvikens strand i Båtklubben stuga, 
   Hantverksbyn i Sandviken 
 

Söndag       18/3 11.00 Ekumenisk mässa, Krokeks kyrka 
  18.00  Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka 
 

Torsdag     22/3 09.15 Vardagsgudstjänst, Krokeks kyrka 
  13.00 Torsdagsträffen, Christinagården 
 

Söndag   25/3 11.00 Palmsöndagsmässa med Barnmusikal, kyrka 
   Palmsöndagsmässa, Kvarsebo kyrka 
 

Må-ons        26-28/3 18.30  Passionsandakt, Krokeks kyrka 
Må-ons        26-28/3 18.30  ”      , Kvarsebo kyrka 
        

Torsdag 29/3 19.00 Skärtorsdagsmässa, Krokeks kyrka 
  19.00 ”            , Kvarsebo kyrka 
     

Fredag 30/3 11.00 Långfredagsgudstjänst, Krokeks kyrka. Krokeks kyrkokör 
  11.00 ”        , Kvarsebo kyrka. Kvarebo kyrkokör 
          

Söndag   1/4 11.00 Festgudstjänst, Krokeks kyrka. Lisa Linderoth avskedspredikar  
   och avtackas. Påskkören, Leif Fredriksson trumpet 
  11.00 Påskfamiljemässa, Kvarsebo kyrka. Alla körer. Fredrik Lindgren trumpet. 
   Påskkaffe i Christinagården 
    

Söndag    8/4 11.00 Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka 
  18.00 Ekumenisk Taizémässa, Krokeks kyrka   
    

Tisdag 10/4 19-21.00 Musikcafé i Missionshuset, Krokek. Ny lokal, adressen är Trymvägen 5 
   för info eller förfrågningar kontakta Hans Levander, 011-392702   
    

Söndag 15/4 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Taizémässa, Kvarsebo kyrka 
    

Söndag 22/4 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka 
      

Torsdag 26/4 09.15 Vardagsgudstjänst, Krokeks kyrka 
  13.00 Torsdagsträffen, Christinagården 
    

Söndag 29/4 11.00 Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka 
  18.00 Kvällsmässa, Krokeks kyrka  
   

Torsdag 10/5 08.00 Gökotta på Sjöskogsberget 
  14.00 Friluftsgudstjänst, Krokeks Ödekyrka. Vid regn i Krokeks kyrka 
    

Söndag 13/5 11.00 och 15.00 Konfirmation i Krokeks kyrka 
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Kören Stavsjöventilerna firade 30-årsjubileum 2017 

År 1987 i september startade man en 
studiecirkel i Stavsjö, som fick nam-
net ”Stavsjö Framtid”. Man ville få 
fart på samhället och hittade på olika 
projekt för samhällets utveckling och 
för att motverka stagnation. 
 
I gruppen fanns Inger Laurell, som 
var musiklärare. En sångkör i byg-
den, vore ett lyft för samhället, 
tyckte deltagarna. De mest drivande 
var Ingers grannar Birgitta Åberg 
och Inga-Stina Norr. Till sist lycka-
des övertalningen. Vad skulle kören 
heta? I Stavsjö tillverkades ventiler. 
Ja ”Stavsjöventilerna” blev det pas-
sande namnet.  

Inger Laurell 

De första som kom med i kören och 
som fortfarande är verksamma är 
Annika och Anders Hågemo samt 
Yvonne Andersson.  Ett 20-tal kör-
medlemmar började träna i Stavsjö 
skola, där man hade ett piano. När 
man fått ett piano till Föreningshuset 
började man träna där. Det blev en 
rivstart med den första konserten i 
Föreningshuset i Stavsjö den 14 no-
vember 1987 och då sjöng man tre-
stämmigt. 
 
Under åren har man haft ett flertal 
ledare, som har varit utvecklande för 
kören och nu har man 25-30 delta-

gare varav åtta herrar, vilket bidrar 
mycket positivt till sångupplevelsen.  
 
Ledarna har 
varit bl a 
Inger Laurell, 
Marianne 
Castegren 
Mattsson, 
Lisa Tilling, 
Kerstin Jan-
nesson och 
nu Maria 
Samuelsson. 
 
 
Numera kommer flera deltagare från 
både Krokek och Björkvik och trä-
ningen sker både i Stavsjö och 
Björkvik. 
 
Uppträdandet vid Valborgsmässofi-
randet på Slaggudden i Stavsjö är en 
kär tradition. Till jul sjunger man all-
tid i Kila och nu även i Björkviks 
kyrka. På Kulturnatten har man i 
många år deltagit i körmaraton. Ett 
bejublat uppträdande, då man firade 
30 år gick av stapeln i Föreningshuset 
den 17 december 2017. Nya medlem-
mar är alltid välkomna. 
 
       Text: Monica Svensson, Bild: privata 

 

 

 Kören i Kila Kyrka vid firandet 2017 med ledaren Maria Samuelsson 

Kören 1987 
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I liten skala  
Känner du igen Krokek?  

Med båtar i Bråviken, träd, hus, staket och bilar på vägarna?  

Text och bild:  

Christina Folkeson 

Giraffens förskola 

Nöjda barn! 

Så här har barnen på avd. Skorpan på 
Giraffens förskola byggt upp sin 
egen bild av vår by. Förskolorna i 
Kolmården har hembygden som tema 
just nu. Utifrån frågor och svar, egna 
teckningar, jordglob, Google Earth, 
olika bilder och en stor väggkarta 
hjälps barn och pedagoger åt att 
skapa förståelse för vårt närsamhälle. 
Och så skapades den här modellen av 
barnen, som är mellan tre och fem år. 
De kommer att fortsätta samtala, leka 
och utveckla den tillsammans.    

          Johan Nylinder i 

TV 100 är en ny TV-kanal, som 
startades under senare delen av 
2017. Kanalen består i skrivande 
stund av cirka 40 producenter 
runt om i landet, som producerar 
och gör sina egna TV-program. 

Johan Nylinder från Kolmården är 
en av dessa producenter och han gör 
TV-programmet "Johan Nylinder med 
vänner." Ihop med sina vänner trollar 
han eller utför pranks (engelskt ord för 
spratt  och upptåg) och arbetar med 
dolda kameror. Han testar också olika 
saker som berg- och dalbanor, spel och 
semesteranläggningar. 
 
I det senaste programmet trollade Jo-
han för Idolfinalisterna 2017.  
 
Inom en snar framtid kommer alla 
klipp att finnas på en playtjänst på TV 
100, men än så länge finns de på 
Youtube.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanalen sänds tills vidare endast på 
webben på www.tv100.se, men en 
smart TV-app är på väg.  
 
 

Idolerna 

Text: Gunnar Kryger 

Bilder: Privata 
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William 
klättrade 
högst! 

Joakim 
är djärv! 

 Annons 
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   Stavsjö Horisont 
Första huset på plats vid Stavsjögården 
   

Det första huset är nu på plats, en lägenhetslänga  
med tre lägenheter. Det ska nu färdigställas inomhus.  
Samtidigt bygger man nu det andra huset i färdiga  
byggelement i Kiladalens Hus´ fabrik i Svalsta, ägare 
Anders Thunberg och Thomas Eriksson. Det andra  
huset ska komma på plats till våren så fort vädret  
tillåter. Båda husen väntas bli klara till våren 2019.  
Intresseanmälningar till bostäderna börjar nu strömma 
in till Kiladalens Utvecklingsbolag, som gärna ser att 
fler anmäler intresse.  
 

Samtidigt arbetar några ur fixargruppen med att  
iordningställa ett rum till miljörum och förråd till  
husen i anslutning till gymnastiksalen. 
 

Resultatet av detta arbete kommer ge flera  
arbetstillfällen till bygden. 
 

CHECKPOINT STAVSJÖ 

Samarbetet med Nyköpings kommun och Länsstyrelsen 
fortsätter angående detaljplanen väster om Förenings-
huset. Man vill utnyttja projekt Ostlänkens behov för 
att skapa arbetstillfällen för det lokala samhället. 
 

Aktiviteter i övrigt 

Kolmårdens Bridgeklubb har flyttat sin verksamhet  
till Stavsjögården och har haft prova-på-introduktion  
för nybörjare. 
 

Kommunalråden Niklas Franzén, Urban Granström, Malin Hagerström  
och ordf i Kiladalens Utecklingsbolag AB, Larz Johansson  

Text Monica Svensson   Bild: Thomas Rodestrand  

 Vad är det bästa med att  
bo i Stavsjö? 

Anders Hågemo 

 
Lugnet och  

att man träffar 
så trevliga 
människor 



KOLMÅRDSNYTT   nr 1, 2018  

 

42 

Förra våren fick Kolmårdsnytt en inblick i varifrån 
vårt dricksvatten kommer. Nu är det dags för fort-
sättningen: Hur hanteras avloppsvattnet? Norrköping 
Vatten och Avfall AB var lika tillmötesgående denna 
gång. Jag har fått besöka reningsverken i Kvarsebo och 
Slottshagen och haft möjlighet att få svar på frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Kvarsebos reningsverk träffade jag Stefan Lingblom 
och Mats Samuelsson, som varje vecka gör tillsynsbesök. 
I övrigt fungerar digital övervakning. Guide var Agnes 
Ekman Söderholm, som är kommunikatör hos Norrkö-
ping Vatten och Avfall AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avloppsnätet i Kvarsebo har 222 kunder och ett led-
ningsnät för spillvatten på ca 6,5 km. De äldsta ledning-
arna är lagda på 60-talet. Under 2018 kommer vatten- 
och avloppsledningar att byggas ut bort mot Säter. Re-
ningsverket ligger nära det gamla färjeläget. Här renas 
avloppsvattnet steg för steg på i princip samma sätt som i 
Slottshagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mekanisk rening 
Det första steget är mekanisk rening, då avloppsvattnet 
passerar ett rensgaller. Där kan oväntade saker fastna. På 
Slottshagen finns en utställning med bl.a. bankkort, tele-
foner, glasögon och leksaker! Att spola ner bomull, 
våtservetter eller tops är inte lämpligt, enbart toalettpap-
per passar i systemet. Och naturligtvis ska inte cigaretter, 
mediciner, färg eller lösningsmedel hamna i avloppsvatt-
net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemisk rening 
Efter rensningen påbörjas den kemiska reningen. Järnklo-
rid tillsätts och den reagerar med fosfor och organiskt 
material. Det bildas klumpar, som faller ner mot botten 
och skrapas bort. Det är början till det rötslam, som från 
Kvarsebo lämnas vidare in till Slottshagens reningsverk.  
 
 
 
  
 
 

Vad händer med vårt avloppsvatten? 

Mekanisk rening, Slottshagen 

Kemisk rening, Slottshagen 

Biologisk rening, Kvarsebo 

Biologisk rening, Slottshagen 

Inne i reningsverket 

Reningsverket i Kvarsebo 
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Enskilda avlopp 
Vi har nu fått veta en hel del om 
den avloppsrening som kommunen 
ansvarar för. Men det finns ju 
många fastigheter som ligger långt 
från ledningsnätet. Där måste man 
själv ansvara för att ha ett godkänt 
system för sitt avlopp. Lagstiftningen 
finns i Miljöbalken och Byggnads- 
och miljöskyddsnämnden i Norrkö-
ping sätter upp regelverket. Kraven 
kan vara olika. Man skiljer på normal 
skyddsnivå och hög. Den högre gäller 
t.ex. vattenskyddsområdena kring 
Halsbråten och Gruvstugan, där våra 
vattentäkter finns. Det kan också 
gälla vid stränder eller där egna eller 
andras brunnar riskerar att förorenas. 
 
Det finns en mängd olika tekniker 
man kan kombinera. Vanligt är att 
avloppet först leds till en slambrunn, 
t.ex. en trekammarbrunn. Där sjunker 
slam ner och brunnen behöver töm-

mas med jämna mellanrum. Resten 
leds vidare via en fördelningsbrunn 
ut mot en bädd för infiltration. Den 
kan vara naturlig, men på lerjordar 
behöver man oftast bygga upp en 
särskild markbädd av sand och kross. 
Reningen sker sedan med hjälp av 
marklevande bakterier medan vattnet 
sipprar ner mot grundvattnet. Det 
finns även tekniker med urinsepare-
ring, vacuumtoaletter eller med till-
sats av en kemisk substans för att 
rena från fosfor. Man kan också välja 
ett minireningsverk. I Kolmården 
finns 347 brunnar som töms och 24 
minireningsverk. 
 
Bygg- och miljökontoret ger gärna 
information om tekniker och även 
om diplomerade entreprenörer som 
man kan få hjälp av. Det är ju en hel 
del kostnader för att få en välfunge-
rade och godkänd lösning.  

Biologisk rening 
Efter den kemiska reningen påbörjas en biologisk rening, 
där bakterier tar hand om huvuddelen av det kväve som 
finns i avloppsvattnet. I Kvarsebo strilas vattnet över en 
biologisk bädd. Vid Slottshagen finns i stället stora bas-
sänger, där luft bubblar upp för att ge syre åt de nyttiga 
bakterier som jobbar med att förvandla kvävet till ofarlig 
kvävgas som försvinner upp i luften.  
 
Efter ytterligare en ”finputsning” med järnklorid är vatt-
net renat och klart att släppas ut i Bråviken.  
 
Då har 90-95 % av fosforn och 70-75 % av kvävet tagits 
omhand. 
 
Slamhantering 
 Så återstår att ta hand om det slam som bildats. Vid 
Slottshagen finns två stora rötkammare. När slammet rö-
tas där bildas biogas, som leds till en tankstation för de 
lokala bussarna. Ett system med gasturbiner för intern 
elproduktion har nyligen introducerats. Efter ca 20 dagar 
kan den rötade massan centrifugeras och får då en konsi-
stens som liknar jord. Den lagras utomhus för att, om den 
håller bra kvalitet, användas som gödning. Den innehåller 
ju mycket av näringsämnena fosfor och kväve. Men pro-
blemet är om där finns tungmetaller eller andra förore-
ningar. Det beror ju på vad som följt med avloppsvattnet 
in.  
 
Slottshagens reningsverk har funnits ända sedan 1958 och 
renar idag åt 130.000 personer! Förutom Norrköping är 
också Söderköping, Skärblacka, Åby och Krokek- 
Kolmården kopplade dit. 
 

Krokek-Kolmården 
I Kolmården finns 1519 kunder och ledningsnätet är ca 
83 km långt. De äldsta ledningarna är från 50-talet. Till 
stor del är de av betong och det betyder att en del till-
skottsvatten läcker in, särskilt om det regnar häftigt. Då 
måste man i nödfall ”bredda”, d.v.s. släppa ut orenat vat-
ten i Bråviken. För s.k. dagvatten, alltså vatten som rin-
ner ytligt, finns ett särskilt ledningssystem. Men det finns 
fortfarande en del äldre hus som har sitt dagvatten kopp-
lat till avloppsnätet, vilket inte är tillåtet. Man kan få bi-
drag för att koppla om sitt system. Information finns på 
hemsidan.  
 
Slutsats 
Efter att ha sett hur reningsverkan arbetar kommer jag att 
tänka mig för innan jag spolar ur stekpannan under vat-
tenkranen. Redan nu hanteras 150 ton fett av Slottsha-
gen. Onödigt att jag bidrar med ytterligare! Vi vill ju 
gärna ha så rent vatten som möjligt i Bråviken, eller hur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emilie Carlsson och Jaenette Erelius 
är bägge miljö-och hälsoskyddsin-
spektörer. De svarar gärna på frågor 
och de inspekterar både gamla och 
nya anläggningar. En ”robust och 
enkel lösning” är vad de önskar. Och 
människor de möter i sitt uppdrag har 
ofta god kunskap och väljer hållbara 
lösningar för att värna miljön. Bygg- 
och miljökontorets informationsnum-
mer är 011 156060. Intressanta över-
sikter finns på www.avloppsuiden.se 
eller www.smaavlopp.se 

Text och bilder: Christina Folkeson 

Text och bilder: Christina Folkeson 

 

VA-dragning i Kvarsebo - Säter under hela 2018  
 

I vecka 4 påbörjas etapp 1 av grävningen för VA i området. Gräv-
ning och ev sprängning kommer mestadels att ske i vägen. Ge-
nomfartstrafik på  Båtbyggarvägen kommer att vara begränsad.  
Begränsningarna kommer att skyltas på ett flertal ställen i Kvar-
sebo. Etapp 1 beräknas vara klar under maj månad och därefter 
kommer etapp 2, som omfattar, Säter och Bergtorp. 
 

Information läggs fortlöpande ut under  
http://www.norrkopingvattenavfall.se 

Vägföreningen (tel 0767787318) 

http://www.avloppsuiden.se
http://www.smaavlopp.se
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  Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! 
   Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla 
   åtgärder före och under sommaren och även hösten kan rädda liv.  
 

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

För mera information, se hemsidan  
www.kolmardensvägförening.se  

       

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

 

Ordf.  Jan Åberg   070-58 91 213 aberg.jan@telia.com 
V. ordf. Inger Negendanck 076-10 79 405 negendanck@yahoo.se 
Vägansvarig  Conny Johansson 070-81 09 933 connylena5@gmail.com 
Kassör Ola Lindgren 070-39 13 911 ola.lindgren@moretime.se 
Sekr. Henrik Sköld  henrik.skd@gmail.com 
Ledamot Mikael Andersson  micke@kolmardssnickeri.se 

I Sverige har vi ett system som innebär att vägförening-
ar runt om i landet avsvarar för skötsel av vägar. Det 
handlar bl.a. om snöröjning, sandning och asfaltering. 
Varje vägförening har en styrelse. Det behövs alltid 
engagerade medlemmar för att resultatet ska bli bra! 

Vid utfart bör Du se till att dina 

växter inte är högre än 80 cm från 

gatan inom markerad sikttriangel. 

Sikten skall vara fri minst 25 m från 

gatan eller gångbanan. 

Om din tomt ligger intill en gång- 

och cykelväg eller gata bör du se till 

att dina växter inte är högre än 80 cm 

i en sikttriangel som sträcker sig 

minst 10 m åt vardera hållet. 

Häck och buskar bör växa inom eget 

tomtområde. 

Om du har buskar eller träd som 

sträcker sig ut över gata eller gång- 

bana bör du se till att det finns fri 

höjd för trafikanterna. 

Den fria höjden som krävs är: 

 över gångbana: minst 2,5m 

 över cykelväg: minst 3,2 m 

 över körbana: minst 4,6 m 

 

Och Du...  
Klipp dina träd och häckar! 

Tänk på att barnen ska synas!  
Underlätta för transporter  

och snöröjare! 

> 4,5 m 

 Annons 

 

OBS! 
Blir det inte en  
förändring där 

häckarna klipps 
enligt reglerna så 
kommer det att  

finnas förslag på 
höjning av avgiften 

på Årsmötet! 

Styrelsen

http://www.kolmardensvägförening.se
mailto:henrik.skd@gmail.com
mailto:micke@kolmardssnickeri.se
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Webbtidbok i cosmic via 1177 
vårdguidens e-tjänster är en 
tjänst som verksamheterna 
inom Region Östergötland ska 
erbjuda medborgarna. Webb-
tidbok är en del av nationella  
e-hälsostrategin. 
 
Webbtidbok möjliggör för 
medborgarna att själva boka, 
omboka och avboka sina tider.   
 
De webbtidböcker som finns 
på alla verksamheter inom 
Region Östergötland är: 
 
-Hudförändringar 

-EKG inför behandling/

operation 

-Suturtagning 

-Provtagning 

Vi har numera en patientdator 
i anslutning till entrén.  På pa-
tientdatorn kan du logga in på 
1177, vårdguidens e-tjänster, 
med ditt bank-id, för att till 
exempel kunna läsa din jour-
nal, göra receptförnyelser, 
boka, av och /eller omboka 
tider. 
 
Vi har även en skrivare kopp-
lad till datorn om du vill skriva 
ut dina handlingar. 
 
TBE-vaccinationen drop-in 
kommer pågå varje torsdag 
från 1/3 till 31/5 mellan klock-
an 14-16, på anvisad plats. 
Varje dos kostar 440 kr. 
 
 
     Text: Linda Andersson 
     Bild: Frida Modig 

 

 Insänt! 

       

      Information från Kolmårdens  
      vårdcentral 

Bevattningsförbudet 
Förutsättningarna är bättre inför 
2018 och höst/vintern har inte varit 
lika torr som säsongen 16/17. Grund-
vattennivåerna är dock fortfarande 
under de normala i Kolmården. Det 
är liten risk att vattnet tar slut under 
2018 men vi kan hamna i ett an-
strängt läge och därför kvarstår be-
vattningsförbudet tills vi ser att nivå-
erna i täkten är normala. 
 
Vi följer dagligen hur mycket vatten 
som produceras och levereras ut i 

      Information från Norrköping Vatten och Avfall AB 

vårt nät för att upptäcka förändringar. 
Vi håller på och bemannar upp en 
läcksökningsgrupp som kommer att 
bestå av två personer som på heltid 
kommer att arbeta med systematiskt 
läcksökningsarbete. 
 
För att hjälpa till att spåra eventuella 
läckor har många per brev blivit om-
bedda att avläsa sin vattenmätare 
både den 15 januari och den 15 feb-
ruari. Då kan man jämföra hur myck-
et som pumpas ut och hur mycket 
som kommer fram till kunderna. 

       

Information om webbtidböcker samt vår patientdator 

www.regionostergotland.se 

 Insänt! 
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   Insända
re 

 

Kolmårdsbo!  
 

Fatta pennan och skriv!  
Dela med dig av sånt som du funderar på!  
Du kanske går och irriterar dig på något,  
eller så går du omkring och är glad över  
något som fler kan få glädjas åt… 
    

För att få ditt inlägg publicerat måste du  
lämna kontaktuppgifter till redaktionen,  
men du får gärna skriva under ditt inlägg 
anonymt. 
 

Skicka till: redaktionen@kolmardsnytt.se 
eller ring 0706-33 06 40 

     
ans. utg. Margaretha Ericsson 

Två rosor till Ella och Linn! 
 
Vill ge våra två redaktionsungdomar 
var sin ros för det underbara receptet 
på maräng/rabarber/tårta. Den var 
helt enkelt supergod och det ligger 
nu flera i frysen att ta fram när det 
kommer folk! Många av era recept 
blir mycket bra och gott av!  
 
Tack för det!  
… säger Gunilla Johansson 

 Tyck till!  Ge ris och/ eller ros! 

Se upp i Korsningen! 
 

Flera personer har hört av sig till Kolmårdsnytt angående 
trafikfara i Korsningen Sjöviksvägen/Hyttavägen. Så här 
skriver en Kolmårdsbo:   

 

- Ta med en uppmaning i nästa Kolmårdsnytt att bilister i kors-
ningen Hyttavägen/Sjöviksvägen tittar åt höger också innan de 
svänger ut över övergångsstället? Många tittar bara åt vänster. 
I morse fick jag kasta mig bakåt för att inte bli överkörd när jag 
skulle leda cykeln över övergångsstället, ändå körde bilen på 
mitt framhjul på cykeln utan att märka något och körde bara 
vidare.  

En annan Kolmårdsbo berättar:        

 

- När jag gick mitt på övergångstället här om dagen, blev jag 
nästan påkörd av en bil som inte såg mig!   
 

Hej! 
 

Jag har på Råssla Samfällighets hemsida (rassla.se) 
lagt in några äldre bilder från Lantmäteriet. En bild 
visar ett område från Bråviken i söder, Råsslaskolan  
i öster och järmvägsundergången (mot Strömsfors)  
i norr. 
 
Om man följer Sjöviksvägen från Bråviken och norrut 
ser man en underlig cirkel (en rondell?) i korsningen 
mellan Sjöviksvägen och Hyttavägen, alltså en punkt 
mellan Konsum i Krokek och järnvägsundergången. 
En liknande cirkel finns i korsningen mellan  
Sjöviksvägen och Idunvägen. 
 
Jag har frågat några äldre kolmårdsbor om de kan  
förklara vad cirkeln är för något, men ingen minns.  
 
Jag ställer nu via Kolmårdsnytt samma fråga till  
en större krets! 
 
Bilden finns alltså på rassla.se och knappen [Diverse 
bilder].  Klicka på ’Råssla 1959’. Bilderna är stora, 
cirka 80MB så de kan ta en stund att öppna.  
 
Hälsningar 
Ingemar Sjöström 

 

 

Visst blir man glad för att marmorstigen rus-
tas upp och gamla lutande halvruttna plankor 
byts ut mot nya. Nu blir till och med den som 
kommer med barnvagn eller rullator glad, för 
efter påpekande har kommunen lyssnat och 
det är nu fyra plankor i bredd! Nu kan du gå 
på spången med rullator och med barnvagn 
och du får plats bredvid. Det är nämligen inte 
alls ovanligt att folk med barnvagnar prome-
nerar här, särskilt sommartid. Man har gjort 
om och gjort rätt - ingen blir exkluderad. Där-
till har bron över bäcken justerats. Den lutade 
rejält i ena änden förut. TACK! 
 

Ros för nya spången på marmorstigen i Sandviken 

Ulla Landqvist 

 

Vi får tänka oss för lite extra i den korsningen! /Margaretha E 

http://rassla.se
http://rassla.se
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Samhällsinformation 
 

Vårdcentral: 010-105 92 40 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 
 

Distriktssköterska: 010-105 92 40 
 

Hemsjukvård: 011-15 68 00 
 

Apoteksgruppen Kolmården:  
011– 39 29 20 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 
Öppet vardagar 09.00-17.00  
 

Tandvård, jour: 1177 eller 011-10 76 00  
 

Sjukvårdsupplysningen: 1177 
 

Giftinformation: 08-331231 
 

Polis 
Polisen (icke brådskande fall): 114 14 
 

SOS Alarm: 112  (vid fara för liv) 
 

113 13  (om du vill ha eller lämna information  
om allvarlig olycka eller kris) 
 

Veterinär (Åby) Jour dygnet runt 
Anders Lager 011-39 13 70, mobil 0705-30 32 51 
 

Bankomat:  
Utanför COOP Krokek och inne på ICA  
 

Bibliotek: 011-15 77 00 
Råsslavägen 20 
Öppet: 
Tisdagar    10-13 och 14-20 
Onsdagar  10-15 
Torsdagar  10-13 och 14-16 
E-post: krokeks.bibliotek@norrkoping.se   
 

Bad: Bad och Gym på Råsslaskolan 
Råsslavägen 20  
För öppettider se www.rasslafritidsgard.se 
För bokning ring Fritidsgården 011-39 25 80 
 

Fritidsgård: 011-39 25 80 
Råsslavägen 20 
 

Kolmårdens Familjecentral: 011-15 53 26 
Råsslavägen 20 
E-post: kolmardens.familjecentral@norrkoping.se 
Facebook: Kolmårdens Familjecentral 
 

Returpunkten: 011-15 15 30 
Öppet: tisdag och fredag kl. 10-18  
lördag och söndag kl.9-16 

Här hittar du Hjärtstartare! 
 

 Brandstationen Krokek 

 COOP Krokek 

 Krokeks Kyrka 

 Orrekullagården Krokek 

 Returpunkten Strömsfors 

 Råssla Fritidsgård 

 Sjövikskyrkan Krokek 

 Vårdcentralen Kolmården 

 Henning Jansson Emballage 

 Tropikariet  

 Brandstationen Kvarsebo 

 Bråviksbuss Kvarsebo 

 Christinagården Kvarsebo 

 Kvarsebo Kyrka  

 Verdandi Sjöberga lägergård 
 och kollektivboende 

 Stavsjö Bruk 

 Stavsjö Krog & Kafé 

 Dambrovägen Ålberga 

OBS! 
Du som vet var det finns  
fler Hjärtstartare, hör av  
dig till redaktionen!  
 

Maila till  
redaktionen@ kolmardsnytt. 
se eller ring 070-633 06 40   

 

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se 
Ansikte - kan personen le och visa tänderna? Hänger mungipan? 

Kroppsdel arm - Kan personen lyfta armarna och hålla dem i 10 sekunder?  

Uttal - Kan personen upprepa en enkel mening? Sluddrar personen? 

Tid - Varje sekund räknas…  

Tveka aldrig! Ring 112 direkt om svaret är ja på någon av frågorna! 

Välkommen med på Kolmårdsmarken 2018 
Första lördagen i augusti 

Planeringen för årets marknad pågår för fullt!  

Observera - Sänkta priser! 
 

Knalle – 200 kr 
Kolmårdsknalle – 100 kr (Kolmårdsbo)  

Baklucke-loppis – 50 kr  
   

Företagare – passa på att ha öppet hus! 
Föreningar – passa på att visa er verksamhet! 

Vi gör Kolmårdsmarken tillsammans!  
   

Anmäl dig på Företagsgruppens hemsida www.kolmarden.net  
eller maila info@kolmarden.net eller ring Anne-Marie 073-714 93 39 

            

      Anmäl dig senast den 19 april om du vill vara säker på att finnas med som 
förening eller Kolmårdsföretag i Kolmårdsnytts annons den 14 maj! 

 

Hitta på något 
extra och ha  
kul tillsammans! 
Använd gärna  
garageuppfarten…  

Box 2, 618 21 Kolmården 

Vi finns på Facebook! 

 

http://www.kolmarden.net
mailto:info@kolmarden.net
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