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Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt obunden 

tidning, som ges ut i fyra nummer per år till alla Kolmårds-
bor. Ägare är en ideell förening och allt arbete utförs utan 
ersättning. Utgivning och tryck finansieras via annonser, 
frivilliga medlemsavgifter och sponsorer.  

 

När vinterkylan kryper in under skinnet är det skönt att 
komma in i värmen, krypa upp i ett soffhörn med något 
varmt att dricka och en god bok. Biblioteket bjuder på 
boktips för sköna mysstunder - för alla åldrar.  
 

Ella och Linn tipsar om enkla, kalla mjölkdrinkar! Varför 
inte testa dem varma. Med kall glass! Låter supergott! 

   

Kolmårdens ”Kulturcentrum” måste vara lilla Kvarsebo! 
Läs om Kvarsebo Kulturs satsning på barn och unga.  
 

Stavsjö har två jubilarer i detta nummer - Kila Hembygds-
förening 40 år och Stavsjö Bruksmuseum 20 år.  
 

Krokeksloppet och Kalenderflickorna har helt olika sätt att 
samla in pengar på till Cancerfonden. Båda lyckas!   
 

Läs också om boende och byggplaner, fördjupning av 
Översiktsplanen, Trafikverkets slutrapport från åtgärdsval-
studien och mycket annat som händer i Krokek... 
 

Kolmårdsnytt finns på Hemsidan www.kolmardsnytt.se 
Där finns även alla äldre nummer tillgängliga.     
 

Kom med idéer och förslag på Facebook.  
     

God Jul 
Margaretha Ericsson 

  

HUVUDSPONSOR  (över 5000 kr) 

Villa Fridhem, hotell och konferens  
 

SPONSORER  (från 1000 kr) 

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Lions Kolmården, 
Kolmårdens Byggtjänst, Lisa Webbdesign  
Ekmans Entreprenad AB 

Kontakta oss!  
 

Skicka idéer, synpunkter, reportage, insändare och 
annonser till  redaktionen@kolmardsnytt.se    

eller till Kolmårdsnytt c/o Margaretha Ericsson 
Odenvägen 36, 618 30 Kolmården, Tfn: 070-633 06 40  
 

Redaktionen granskar allt material före tryck. 
 

Eventuella fel efter tryck rättas till på Hemsidan.  
Hör av er till redaktionen! 

Annonspriser     

Hel sida  185 x 265 mm 2 000 kr 
Halv sida  185 x 130 mm 1 200 kr 
Fjärdedels sida  130 x   90 mm    600 kr 
Åttondels sida    90 x   60 mm    350 kr 
Sextondels sida           60 x   40 mm    200 kr 
 

Sista sidan  
Halv sida  185 x 130 mm 2 000 kr 
Fjärdedels sida  130 x   90 mm 1 200 kr 
 

Företagsguiden        600 kr/år  
 

Föreningsguiden      gratis 
Träningsmöjligheter       gratis   
 

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

Utsocknes 150 kr/år för porto. Skriv namn och adress! 
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Får du inte tidningen - 
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Allt material i Kolmårdsnytts 
publikationer är skyddat 
jämlikt Lagen (1960:729) om 
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eller på hemsidan får utan 
ansvarig utgivares medgi-
vande citeras eller återges 
helt eller delvis.  
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Europeiskt på Uttersbergsskolan 

Uttersbergsskolan deltar i Erasmus-projektet ”Museart”. Ett planeringsmöte har hållits med deltagare från skolor i  
Estland, Bulgarien, Kroatien, Italien, Spanien, England, Irland och Nordirland.  

Arbetet har börjat 

Kaffepaus! 

Carina, kanslist och Tomas, 

vaktmästare, fixar kaffe 

Gästerna bjöds på lunch ute i skolskogen 

Det var mycket uppskattat 

Carmen kommer från Italien 

Ett besök på Marmormuséet ingick 

 

Anna Zetterman och 
Helena Nilsson är 
projektledare för 
Uttersberg 

Text och bild:  

Christina Folkeson 
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TK 

 

 

 

JULMARKNAD 
PÅ  ÄNGBY  GÅRD  I  BJÖRKVIK 

15 - 16 December 

10.00 – 16.00 
 

Lammskinn, hantverk, 
julblommor, granar,  

 hembakat bröd och godis 
 Lokala hantverkare 
Tunnbrödsbakning 

Lotterier 
 Korv och hamburgare 

Café 
 

VÄLKOMMEN! 

Vi tar kort 
www.angbyull.snabber.se  

 070 2377796 

http://www.angbyull.snabber.se
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Ung Omsorg I foajén på Valhallavägens äldrebo-
ende möter mig fyra rara ungdomar 
en söndagseftermiddag.  Det är Ebba, 
Albin, Alva och Anna. De väntar på 
att Elin Ulvan, som är teamledare, 
kommer och släpper in oss för da-
gens arbete och möte med de äldre. 
Drygt två timmar kommer de att ar-
beta här idag. Ungdomarna går på 
Råsslaskolan i olika klasser. De är 
från 14 år och uppåt.  
 

Jag frågar hur länge de kommer att 
arbeta här? De vet inte säkert, men 
några månader tror de nog att det 
blir. Det är inte ett rent volontärar-
bete utan de får en viss timpenning.  
 

Just idag är det handmassage som 
står på programmet, men är det nå-
gon som hellre vill spela spel eller 
göra något annat går det bra.  
 

Bror Johnsson, som är från Kvar-
sebo, tycker det är skönt att få mas-
sage på sina knotiga fingrar.  Ögonen 
lyser av en stor och varm ödmjukhet 
generationerna emellan!  
 

Lite högre upp i huset sitter Elin 
och spelar spel med en pigg dam från 
Söderköping. 
 

– Jag har varit kokerska på Stor-
ängen i massa år. Det var ett roligt 
arbete. 
 

Är vädret fint kan det bli en prome-
nad eller en omgång boule. Vid jul 
blir det bakning av pepparkakor och 
saffransbröd. Många gånger är det 
fantastiskt att bara ta en fika tillsam-
mans och höra om hur livet tedde sig 
förr. Ungdomarna kan förstås också 
läsa högt för någon med svag syn.  

Någonstans finns tillgång till en 
snickarverkstad, vilket syns tydligt 
på Hasse Bromans dörr! Där hänger 
mängder miniatyrer av de mest skif-
tande slag karvade i trä, skedar och 
sparkstöttingar m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka ungdomarna är syns tydligt, 
det står Ung Omsorg med stora bok-
stäver på deras vita tshirts. 

 Text och bild: Ulla Landqvist 

Bror Johnsson från Kvarsebo får skön handmassage…  

 

Fakta kortfattat om  
Ung Omsorg 

 

Startades 2007 av Arvid Morin 
och Benjamin Kainz efter att de 
just tagit studenten. 
 

Deras företagsidé har givit dem 
mer än tio högt meriterande ut-
märkelser, såväl svenska som 
internationella. 
 

Ung Omsorg finns från Torneda-
len i norr till Skåne i söder. 
 

Ung Omsorg syftar till att ge 
äldre en guldkant, väcka vårdin-
tresse hos unga och ge dem en 
språngbräda ut i arbetslivet bl.a. 
 

Ungdomarna är tonåringar från 
tretton år och uppåt. 

 Ny organisation och ny chef 
Nu har de ledande i Norrköpings kom-
mun rört om i grytan igen. Det var tydli-
gen ingen bra idé att ha särskilt boende, 
dagverksamheter och träffpunkter under 
samma tak. Skillnaden på dessa verk-
samheter är att för dagverksamheten 
krävs ett bistånd medan träffpunkterna 
är just detta, att träffas under gemytliga 
former. Sedan en kort tid så ligger 6 
träffpunkter och 4 dagverksamheter för 
dementa under en ny chef. Jenny Skott 
heter hon.  
 

Nu är alltså både Träffpunkt Valhalla 
och Dagverksamheten för dementa un-
der Jennys paraply. Den berörda perso-
nalen ser mycket positivt på denna för-
ändring. Det visar inte minst det fantas-

Jenny Skott 

tiska mottagande Jenny har mötts av när 
hon första gången träffat dessa grupper. 
Att få hjälp, i krissituationer, av en 
”närvarande” chef, betyder mycket! De-
mensteamet som finns att tillgå för 
handledning av vården kring de de-
menta.  
 

Att chefen ”ser” och ”hör” personalens 
olika behov är mycket viktigt i omvård-
naden av de äldre. Personalen har ju 
också behov av utveckling och utbild-
ning och då är det skönt att ha en chef 
som tycker att förkovran är viktig.  
 

Välkommen till Kolmården och lycka 
till, önskar vi dig från Kolmårdsnytt. 

Text och bild: Louise T Gustafsson 
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Massage  
Laserbehandlingar  
Företags massage  
Idrottsskador 
Rygg & Nack besvär 

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

Patric Stubbe  
dipl.massör 

 

 

 

 

 

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

presentartiklar. 
 

Strandvägen 277, 070-6832378 
lena.kuntze@telia.com 

Musikcafé 
Missionshuset Krokek 
Onsd 5 dec kl 18-20 
 

Klassisk musik, Jazz och Allsång  
Kom och fika, lyssna, prata, spela och sjung!  
Fri entré. Varmt välkomna! 
                

  
 

Fillers och Botox-behandling 
Trådlyft med V-softlift 

alternativ till kirurgisk ansiktslyft 
                                             

Certifierad klinik 
 

Välkommen! 
Överläkare Dr Christian Vojin 

 

Bokning tel 0705-52 33 63 
Krickavägen 14, Kolmården 
E-post - ambuso@telia.com 

Kolmårdens 
Privatklinik 

 

Arr: Musikgaraget och 
Svenska Kyrkan 
Kontakt: Hans Levan-
der tel. 0706 398 620 

 

OBS! Nu rätt adress 

och telefonnummer! 

 

PIVAB söker nya medarbetare  
   för tillverkning av specialmaskiner 

 

Det behövs någon som är mångsidig och kan  

maskinbearbetning i styrda maskiner. I rollen ingår även  

montering och provkörning. Först hos oss och sedan vid  

installation ute hos kund. 

 

Hör av dig till: 
Per Wall  
Telefon 011-32 55 01 
per@pivab.com 
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Mitt I centrala Krokek mitt emot Servicehuset 
byggs det för fullt och många undrar… vad är 
på gång? Svaret är att PIVAB MACHINERY 
AB behöver större lokaler och bygger ny mon-
teringshall på 1100 m2, som beräknas vara 
klar i mars/april nästa år. 
 
Pelle Wall, ägare och VD, ler förnöjsamt och 
berättar att just nu är orderingången säkrad för  
en tid framöver, och att nya lokaler behövs för 
rationell produktion och tillverkning  av spe-
cialmaskiner för pappersindustrin. Antalet 
anställda är idag 7 st, men fler kommer att 
behöva anställas för att möta efterfrågan på 
företagets avancerade produkter. 
 
Krokek behöver fler arbetstillfällen, och 
förhoppningsvis kan Kolmårdsnytt  framöver 
berätta om fler företag som expanderar och 
satsar på framtiden. 
          Text och bild: Olle Rosén 

 

                PIVAB expanderar och bygger ut 

KIF invigde ny konstgräsplan 

Nytt i Krokek!  

På Uttersbergsskolans gamla grusplan har man lagt en 
konstgräsmatta. Det är inte vilken gräsmatta som helst, 
för den har varit med om många spännande matcher. På 
den har man tom vunnit ett SM -tecken. Det är nämligen 
den konstgräsmatta, som fanns på Östgötaporten. När 
IFK bytte underlag, köpte KIF den gamla mattan. Den 
finns alltså nu i Krokek, till glädje för många inte bara 
fotbollsspelare. KIF hälsar att den får användas av alla 
som vill, bara det inte är samtidigt med någon träning. 
 
Invigningen gjordes av en kvartett; Lars Stjernkvist 
kommunstyrelsens ordförande, Tony Martinsson IFK 
Norrköping, Marie Johansson rektor Uttersbergsskolan 
och Margareta Swartz ordförande KIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invigningen var mycket lättsam och trevlig. Och den 
blev inte mindre trevlig av Lars Stjernkvists kommentar, 
som löd: 
 

- På denna planen har Sleipner spelat. 
 

    Text och bild: Gunnar Kryger 
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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 under sommaren, hösten och även vintern 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  Gert Erixon 072-51 48 785 gert.erixon@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 
Suppleant Peter Jonsson 073-361 17 83     vikboik@hotmail.com 

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 

> 4,5 m 

 Annons 

 

Hög tid att klippa häcken! 
    
 

Vägföreningen kommer att göra  
en inventering av alla häckar.  
De fastigheter där häckarna  
behöver klippas får en lapp i  
brevlådan. 14 dagar efter på- 
stötningen klipper vägfören- 
ingen de häckar som fortfaran- 
de skymmer trafiken. Fastig-
hetsägarna kommer att debiteras.     Hälsningar styrelsen 
 

 

 

Och du… 
Glöm inte att skotta! 

Tänk på att barnen ska synas! 
Underlätta för transporter  

och snöröjare! 

http://www.kolmardensvägförening.se
mailto:henrik.skd@gmail.com
mailto:micke@kolmardssnickeri.se
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Stiftelsen Ulf Svenssons Stipendiefond 
För att hedra Ulf Svensson för hans 
insatser som grundare av Kolmår-
dens Djurpark, tog Kommunstyrel-
sen i Norrköping år 1990 ett beslut 
att bilda en stipendiefond. 
 

Kolmårdens vänner 
Förslaget att bilda en stipendiefond 
lades fram av ”Kolmårdens vänner”, 
en stödorganisation till Djurparken 
som bildades 1975. Ett antal kända 
personer på lokal och nationell nivå 
stod också bakom idéen om en sti-
pendiefond; dåvarande fullmäktiges 
ordförande Ville Andersson, ordfö-
rande för Djurparken Karl Erik Wer-
nersson, landshövdingen Per Ecker-
berg, ordföranden i Sveriges Tu-
ristråd Gert Karlsson, fotografen 
Sven Gillsäter med flera.  
 
Ändamålet 
Stiftelsens ändamål är att ge anställda 
i Kolmårdens Djurpark möjlighet till 
fortsatt utbildning främst inom områ-
det djurvård. Stipendier kan bara de-
las ut till ordinarie som varit anställda 
minst tre år.  
 
Fler bidragsgivare 
Startkapitalet till fonden skänktes vid 
en insamling i samband med Ulf 
Svenssons avgång som verkställande 
direktör vid Djurparken, samt andra 
medel som därefter skänkts. Företag, 
föreningar och enskilda har gett och 
ger bidrag till fonden. Fler bidragsgi-
vare skapar förutsättningar för fler 

unga medarbetare vid Kolmårdens 
Djurpark att få möjlighet till vidare-
utbildning.  
 
Leds av styrelse 
En styrelse på sju ledamöter är ut-
sedd för att förvalta fonden och ta 
beslut om utdelningen av stipendie-
medel. Ordförande är Ulf Svensson, 
så länge han själv önskar vara kvar. 
En eller flera stipendiater utses varje 
år. Anställda på Djurparken får 
själva söka bidrag från fonden ge-
nom att beskriva hur de tänker an-
vända medlen. De får sedan lämna en 
reseberättelse till styrelsen och besk-
riva hur medlen använts.  

Över hela världen 
Under åren har det delats ut stipen-
dier till många unga medarbetare. De 
har fått möjlighet att resa till konfe-
renser och till andra djurparker både 
i Europa och till andra kontinenter, 
för att vidareutbilda sig och se och 
lära hur andra djurparker arbetar.  
 

Årets stipendiater 
2018 års stipendiater är Marie Er-
landsson, Louise Guevara och Sara 
Suup Hietala. Marie och Sara be-
sökte bland annat två djurparker i 
England som tagit emot djur från 
Kolmårdens Djurpark, för att se hur 
de hade det i sin nya miljö.  
 

Text: Margaretha Ericsson 
Arkivbild 

Marie Erlandsson, Louise Guevara, Sara Suup Hietala och Ulf Svensson 

 

På årsmötet i Kolmårdens vägförening 
den 24 oktober avtackades Conny  
Johansson av styrelsens ordförande  
Jan Åberg för sina 37 år som vägasva-
rig i föreningen. 

T 
A 
C 
K 
 ! 

En pilgrimsvandring för fred med 
målet att gå genom alla huvudstä-
der i EU. Också flera pilgrimsleder 
på vägen. En sådan led går genom 
Östergötland, från Vadstena via 
Linköping och upp till Ödekyrkan 
här i Kolmården. Syftet med vand-
ringen är att motverka att krig och 
elände återkommer. Han heter Ta-
nausú, 40 år, född i Teneriffa, och 
har bott de senaste 15 åren i Lon-
don.  Ca 3 – 4 år kommer denna 
vandring att ta. Hans uppgift är att 
sammanföra människor som vill 
arbeta för fred. Som så många 
andra pilgrimmer litar han till 
folks välvilja då det gäller mat och 
husrum. De första 17 månaderna 
har gått bra med många intressanta 

möten. Han kommer söderifrån 
och går upp genom vårt land och 
vidare till Finland och sedan sö-
derut ner genom Europa. Lycka 
till på färden säger vi och lycka till 
med intentionen. 

En pilgrim kom gående genom Kolmården… 

Text och bild: Louise TG 
Text och bild: Olle Rosén 
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Kvarsebo Kulturs satsning på barn och unga 
Genom åren har Kvarsebo Kultur 
haft en röd tråd genom alla sina 
satsningar, nämligen att det ska 
gynna framförallt barn och ung-
dom. 
  
Redan i stadgarna § 2 står att ända-
målet för föreningen är ”att främja 
kultur- och ungdomsverksamhet i 
Kvarsebo”. 
 
Barnteater 
Varje termin ordnas en barnteater på  
Kvarsebo skola.  I april framfördes 
”Hitta hem”, en kärlekshistoria på 
luffen med Teater Fenix. Dessa före-
ställningar är mycket omtyckta av 
eleverna. 
 
Musikrummet 
I oktober kommer en musikduo, kal-
lad Musikrummet från Karlstad, till 
skolan. De kommer att sjunga och 
spela tillsammans med  eleverna.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musik i sommarkväll 
Under temat Musik i sommarkväll 
bjöd Kvarsebo Kultur på en violin-
konsert i Kvarsebo kyrka med den 
blott 15-åriga Nicole Bieqniwska. 
Tillsammans med sin far Kryspin  
framförde  de musik med titeln ”Från 
Gärdebylåten till Paganini”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Folk och rövare…  
Under våren fick eleverna i Kvar-
sebo Skola klass F-6 en möjlighet att 
tillsammans med kyrkan sätta upp en 
teater, ”Folk och rövare i  Kamo-
milla stad”.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från kyrkan kom Kajsa Forsberg 
Holmberg och Annika Widerstedt, 
som genomförde allt från övningar 
till den slutgiltiga föreställningen. 
Ett hårt arbete som verkligen belöna-
des när föreställningen spelades in-
för ca 80 personer på skolgården.  
 
Kvarsebo Kultur stöttade teatergrup-
pen med mat och dryck under genre-
pet samt mikrofoner till barnen så att 
alla hördes. 
 
I samband med Östgötadagarna 
gjorde delar av gruppen ett bejublat 
framträdande i Kvarsebo kyrka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Skidresa till Trysil 
Varje år i mars genomförs en skid-
resa till Trysil. Där sponsras de 
yngsta barnen så att flera familjer 
har möjlighet att åka med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I år var det 39 glada resenärer som 
åkte. 21 vuxna och 18 ungdom/barn 
var fördelningen. 
 
Alla bor i samma hus, där kvällarna 
ägnas åt matlagning, sång, musik 
och andra  aktiviteter. Trysil har en 
väldigt bred variation på nedfarter 
och längdspår. Alla hittar något som 
passar dem perfekt. 
 
Bio 
Utöver ovan nämnda aktiviteter är 
det bio en gång i månaden på 
Christinagården, vissa med matiné 
på eftermiddagen. Ett avtal är över-
enskommet, som innebär att en för-
älder bakar till bion och 10 kr/
besökare går till barnens kassa. 
 
Ideellt arbete och sponsring 
Utöver mycket ideellt arbete inom 
föreningen har denna satsning kun-
nat genomföras tack vare bidrag från 
Kultur- och Fritidskontoret i Norrkö-
ping, Riksteatern i Östergötland, 
Kolmårdens församling samt inte 
minst välkomna stipendier och 
sponsring från bl.a Kolmårdsnytt, 
Lions i Kolmården och Tempelrid-
darorden Ansgarius i Norrköping.  
 

Tack! 

Nicole 

Text: Inga-Britt Jernqvist 
Trysilbilden: Karl-Johan Pettersson 
Övriga bilder: Bildbank 
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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 

 

 

Ombud för: 
Öppet alla dagar 8-21 

011 – 39 11 00 

 ”Du vet väl att du 
kan göra det  

enkelt för dig och 
beställa matkassar 

hos oss!” 
 

Läs mer på vår hemsida:  
ica.se/butiker/nara 
/norrkoping/ica-nara 
-delfinen eller på   
ica.se/matkasse 

 

http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/matkasse
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Kalenderflickor – Ett livsviktigt initiativ 

 Hemma hos Lena Nicander ställer 
jag den ofrånkomliga frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Hur halkade du in i det här pro-
jektet?  
 
– Jo, jag arbetar som behandlingsas-
sistent och fick kontakt med Fia 
(Sofia Österström) som också arbetar 
i vården.  Jag erbjöd mig att hjälpa 
dem med det administrativa, men 
plötsligt var det en vakans inför foto-
grafering och jag hoppade in! 
 
– Hur har det varit att fotograferas på 
det här viset? 
 

– Jättejobbigt! Inte bara själva mo-
dellarbetet. Vi har varit i badkläder 
mitt i smällkalla vintern! Jag tycker 
vi gör ett mycket viktigt arbete. Vi 
känner väl alla någon som drabbats 
av bröst- eller prostatacancer, eller 
hur? I januari 2018 skänkte vi hela 
56,000 kr under Cancergalan!  Men 
det är inte bara kalendrar vi säljer, vi 
säljer kassar, armband och berlocker 
i form av en liten ängel. 
 
– Den första kalendern kom ut 2014. 
Då var det enbart insamling för 
bröstcancerfonden, men nu stöder vi 
även forskningen för prostatacancer.  
 
Det som kostar mycket är tryckning-
en. Tack vare ett flertal fantastiska 

sponsorer fungerar det. 
Där måste dansbandet 
Barbados nämnas, som 
också är med på några av 
fotografierna. Det kluriga 
är deras späckade schema. 
När de har en spelning i 
Norrköping tar de några 
timmar till fotografering.  
Kläderna tjejerna fotas i 
bekostar de helt själva! 
 
– Vi köper billiga kläder 
på nätet, ibland kan vi an-
vända egna. 
 
Allt är fotograferat i när-
området, som längst bort 
Norrköping. Fredrik Far-
holt och Gunnar Hagman 
är två fotografer som arbe-
tat med tjejerna. Den 
första fotografen, en 
kvinna, fick själv bröst-
cancer. 

 
Kalendern hittar du på flera ställen i 
byn, bl.a. i Krokekskiosken, Regn-
kedjan, Tottas Hårmode, Kolmården 
Antik & Difversehandel, Lilla Para-
diset. I Norrköping kan du hitta den 
på Café 12:an, Byggtjänst och Jeans-
magasinet. 
 
Vill du veta mer? Sök på: krokekska-
lenderflickor.com och på facebook. 
 
– Nu är vi på gång med 2020 års ka-
lender, avslutar Lena.  
 
Text och bild: Ulla Landqvist 
Bild: Fredrik Farholt 

          Stöd  
Cancerforskningen! 
Köp Kalenderflickornas 
kalender 
Pris: 100 kr   
    

Finns att köpa via vår hemsida 
www.krokekskalenderflickor.com  

och på ett antal försäljningsställen - 
se i reportaget.  
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Vad händer på BOLIST? 

 

Bygghandeln Bolist har funnits 
länge i Kolmården, tidigare under 
namnet Kolmårdens Byggtjänst 
AB. Janne Karlsson, som nu äger 
företaget, anställdes 1986 av Ru-
ben Andersson. 
 
200 företag i byggbranschen äger 
Bolist. Även JÄRNIA ingår i paketet. 
Man har 2 egna lager bl.a. i Helsing-
borg. Varorna därifrån går direkt till 
butikerna. Bolist Kolmården får 
minst 2 leveranser per vecka. 
 
Lite om Bolist i Kolmården 

 Butiken har 14000 olika artiklar. 

 Trävaror kommer ej från Bolists 
lager utan från Valbo Trä i Gävle. 

 Ingen förädling sker i Kolmår-
den. 

 Omsättningen är c:a 15 miljoner. 

 Försäljningen är naturligtvis vä-
derberoende. Bäst är sommaren, 
och då är en av de artiklar som 
säljs mest, naturligtvis förutom 
trävaror, innefärg. 

 Butiken har 4 fast anställda föru-
tom Janne själv. 

 Mattias Nilsson har funnits längst 
i företaget. Han anställdes 1997. 

 Svinnet i butiken är mycket litet. 
Inbrott har ej skett sedan man 
skaffade larm. 

 De flesta byggföretagen i 
Kolmården är kunder hos Bolist. 
Dessutom är det naturligtvis 
många privatkunder. 

 Bolist levererar även varor efter 
beställning via Internet. Där är 
det privatkunder, som handlar. 
Efter beställningen bestämmer 
kunden vilken butik, som ska 
leverera varorna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jannes huvudsakliga arbets-
uppgifter 
Det Janne tycker är roligast är att ta 
hand om kunderna. Som företagsle-
dare ingår även att ta hand om be-
ställningar och att sköta bokföringen. 
 
Kolmårdsborna är mycket tillfreds 
med att ha en bygghandel på nära 
håll. Bra sortiment, trevligt bemö-
tande och god service är vad man 
upplever. 
 

Några personer du träffar i affären:  
Mikael, Mattias, Maria och Janne 

Text och bild: Gunnar Kryger 
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MJ 

 

 

Måndag-fredag kl. 9-17.30  
samt extra jul- och nyårsöppet  
lördagarna 22/12 och 29/12 kl. 10-14 
 

Apoteket är stängt fredagen den 23/11 
pga flyttförberedelser. 

Apoteksgruppen Kolmården 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Mail: kolmarden@apoteksgruppen.se 
Telefon: 011-392920 

 

Våra nya öppettider är: 

Måndag-fredag kl. 9-17.30  

samt extra jul- och nyårsöppet  

lördagarna 22/12 och 29/12 kl. 10-14 

www.regionostergotland.se 

       

Välkommen till Kolmårdens Vårdcentral 

       

          Information från Kolmårdens  
          vårdcentral 
 Insänt! 

När du kommer till vårdcentralen är 
det oss du möter först:  
 

Vårdadministratörerna i recep-
tionen.  
Man kan lätt tro att vi bara står och 
registrerar alla patienter men det ni 
ser är bara en liten del av vårt arbete. 
Receptionen är så att säga ”spindeln i 
nätet” och vi servar både patienter 
och personal med vår kompetens och 
glada humör. 
 
Till exempel gör vi följande:  
Vi skriver alla diktat som läkaren 
dikterar på varje enskild patient. Det 
är både journalanteckningar, brev, 
remisser, intyg till olika instanser. Vi 
diagnoskodar alla typer av besök, 
både hos sjuksköterskorna och läkar-
na. Vi tar ut statistik, tar hand om 

och behandlar fakturor, tar hand om 
posten. Vi skriver in blodtrycken i 
journalerna som patienterna har läm-
nat i Hälsorummet så sjuksköters-
korna kan bedöma blodtrycken som 
tagits under dagen. Vi tar emot re-
ceptförnyelser och ger till respektive 
läkare. Vi fakturerar alla EKG-prover 
som andra kliniker har beställt. Vi 
ansvarar för hemsidan och all inform-
ation som finns på 1177, däribland 
webbtidböckerna, receptförnyelser, 
av/ombokning av bokade tider. Vi har 
också hand om listning till våra lä-
kare, vi kallar patienter från väntelis-
torna som finns, skanning av doku-
ment som ska finnas i journalen, vi 
för in SMS-påminnelser. Vi beställer 
varor från förrådet. Vi är också de på 
vårdcentralen som är ITR/LBA-

kunniga. Det betyder att vi är lite 
mer ”experter” på datorer, vi ger be-
hörighet till personalen och utbildar 
så de har tillgång till datorer, journa-
ler, dokument och program osv. Vi 
ansvarar också för läkarscheman, 
planerar introduktion för nya AT-
läkare och läkarstudenter. Ger dem 
behörigheter och planerar deras prak-
tikperiod hos oss. Naturligtvis har vi 
även vårdadministratörstudenter som 
vi handleder under deras praktik hos 
oss. Sen gör vi så klart mycket, 
mycket mer. I receptionen är ingen 
dag den andra lik. 
 
Det här är ett axplock av vår var-
dag här på Kolmårdens vårdcentral.  
 

Text: Linda Andersson 
Vårdadministratör 
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200 deltagare 
Förutsättningarna inför premiären av 
KolmårdsRundan HöstTrail 10K 
kunde inte ha varit bättre! Ett soligt, 
nästan vindstilla höstväder med ett 
par plusgrader mötte de dryga 200 
deltagarna från i huvudsak Östergöt-
land och Sörmland men även mer 
långväga gäster som åkt över 40 mil. 
Vårt, som vi trodde, högt satta mål på 
100 deltagare överskreds därmed 
med råge, trots att detta var ett lopp 
utan traditionell tidtagning! Endast 
tidtagning på topp tre i varje klass. 
 
Insamling till Cancerfonden 
Arrangemanget gav även ett fint till-
skott till Cancerfonden där vi bidrog 
med 20 kr per deltagare. 
 
Damklassen 
Loppets fokus låg mer på upplevel-
sen av den vackra miljön och den 
personliga utmaningen i sig än på 
snabba löptider. Dock hade vi kryd-

dat med ett eftertraktat spurtpris efter 
c:a 1 km, en avancerad sportklocka 
från Suunto. Spurtpriset vanns av 
Pontus Brander Tjalve IF resp. Lisa 
Ring IK NocOut.se, som för övrigt 
passerade spurtpriset som totaltrea. 
Lisa Ring vann även damklassen to-
talt på tiden 49:41. Tvåa kom Jo-
hanna Engström, OK Hällen på tiden 
50:31 och tredje platsen knep Sanna 
Nilsson, Enskede på 56:10. 
 
Herrklassen 
Herrklassen vanns av orienteraren 
Robbin Kantarp, Finspångs AIK på 
den imponerande tiden 42:02. Tvåa 
blev Johan Näsman, Täby OK på 
43:42 och tredjeplatsen gick till 
Ronny Freij, Team MerAktiv på ti-
den 44:56. 
 
Alla bjöds på mat 
Efter loppet bjöds alla deltagare på 
grillade hamburgare och vegetarisk 
soppa som verkligen uppskattades.  

Hösttrail 

Nu väntar vi bara på en utvärdering 
som alla deltagare har fått att svara 
på om hur man upplevde banan och 
arrangemanget. Den får utvisa om 
något ska ändras till kommande år. 
 
Blev succé! 
Men responsen vi fick från löparna 
efter loppet var fantastiskt positiv. 
Det man hyllar mest är just den fan-
tastiska miljön som löparna bjuds på. 
Med facit i hand så blev premiären 
av KolmårdsRundan HöstTrail 10K 
en SUCCÉ! En sak är i alla fall säker 
och det är att sista söndagen i oktober 
är fortsatt vikt för KolmårdsRundan 
HöstTrail 10K! 
 
Tack! 
Med detta tackar arrangören alla po-
sitiva deltagare och funktionärer som 
gjorde detta möjligt! 
 
    Text och bild: Christer Tollén 

 Insänt! 

DAM: Johanna Engström Täby OK, Lisa Ring IK NocOut.se,   

Sanna Nilsson Enskede 

HERR: Ronny Freij Team MerAktiv, Robbin Kantarp Finspåns AIK, 

Johan Näsman Täby OK 
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   Djur– och natursidan, Hornugglan... 

Hornugglan (Asio otus 
på latin) är en flyttfågel 
som häckar i större delen 
av Europa, Asien och 
Amerika. Här i Sverige är 
den mest i södra eller 
mellersta delarna. 
 
Honan lägger i snitt 3-5 
ägg i ett övergivet få-
gelbo. Efter ca en månads 
ruvande, kläcks äggen och 
ungarna tas om hand av  
sina föräldrar tills de kan 
flyga själva. 
 
Varför vi nästan aldrig 
ser dem dagtid är för att 
de sitter i träden och so-
ver. De gillar nämligen 
inte starkt ljus och göm-
mer sig på en gren där de 
får skugga. De trycker sig 

tätt intill trädets stam och 
drar ihop fjädrarna och 
kroppen så att de ser 
långa och smala ut. Den 
har en brunaktig färg med 
mörka fläckar på. På så 
sätt kamouflerar de sig 
och blir ostörda resten av 
dagen. Men de håller all-
tid ett vakande öga på vad 
som händer runt omkring 
dem. 
 
När det blir mörkt fäller 
de ut sina vingar för att 
sedan, nästan ljudlöst, 
glida över marken på jakt 
efter föda. Hornugglan är 
ett rovdjur och äter hu-
vudsakligen mindre gna-
gare men också andra 
mindre däggdjur. 

 

Text: Jennifer och Janelle Seitov 
Teckning: Jennifer Seitov 

 

Vi vet att det finns hornugglor i våra svenska skogar, men vi vet 
ganska lite, eftersom vi nästan aldrig ser dem… 
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Ingredienser: 

1,5 dl mjölk 

0,5 dl hallon 

0,5 dl blåbär 

2 msk vaniljglass 
    

Färska blåbär och hallon  
till garnering 
    

 

Så här gör du: 
1. Mosa 0,5 dl hallon och 0,5 dl blåbär med en gaffel. 

2. Vispa sedan ihop de mosade bären med mjölken i en skål. 

3. Tillsätt vaniljglassen och rör ihop. 

4. Häll upp i ett glas och garnera med de färska blåbären  
och hallonen. 

 

 

 

Ingredienser: 

1 dl mjölk 

3 msk äppeljuice 

1 citron 

3 msk vaniljglass 

1 äpple 

Kanel 

 

Så här gör du: 
 

1. Vispa mjölken med äppelmoset. 

2. Pressa sedan i 1 tsk citronsaft. 

3. Rör ned vaniljglassen och häll upp blandningen i ett glas. 

4. Strö på lite kanel och garnera med en äppelskiva. 

 

 

Ingredienser: 

1,5 dl mjölk 
    

3 msk koncentrerad  
apelsinjuice 
 

1 apelsin till dekoration 

    

 

 

 

Så här gör du: 
1. Vispa ihop mjölken och den koncentrerade  

apelsinjuicen i en skål. 

2. Häll sedan upp i ett glas och dekorera med  
en apelsinskiva. 

 

 
Ingredienser: 

1,5 dl mjölk 

3 msk lingonsylt eller  
rårörda lingon 

2 msk vaniljglass 

Färska lingon    

 

 

 

Så här gör du: 

1. Vispa ihop mjölken med lingonsylten  
alternativt de rårörda lingonen. 

2. Tillsätt sedan vaniljglassen och rör  
runt till en jämn konsistens. 

3. Servera med färska lingon i ett glas. 
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Kila Hembygdsförening firar 40-årsjubileum 
Jubiléet firades på Stavsjö Krog och 
Kafé av ett 60-tal medlemmar med 
trerätters middag den 5 oktober. 
 
40-årsfest 
Nuvarande ordföranden Börje Eriks-
son hälsade alla närvarande väl-
komna och berättade om föreningens 
historia. Förutom ordföranden ingår 
nu i styrelsen Lars-Ove Bohman, 
Kerstin Ljunggren, Monica Svens-
son, Stellan Molinder, Yvonne An-
dersson och Thomas Rodestrand. 
 
För sång och musik svarade Mikael 
Leonardsson, som sjöng och spelade 
gamla godingar från 50-talet. Det 
blev mycket uppskattat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angränsande hembygdsföreningar 
hade inbjudits och Kvarsebo, Kro-
kek, Lunda och Björkviks hem-
bygdsföreningar överlämnade gåvor. 
Även Hembygdsförbundets ordfö-
rande överlämnade en gåva och höll 
ett tal om vikten av att känna till 
historien i sin hembygd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De två närvarande grundarna av för-
eningen, Bertil Sinander och Barbro 
Lamberg tilldelades blommor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter kaffet och en utsökt middag 
blev det mycket prat innan försam-
lingen skingrades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starten 
Med stor tillförsikt inför framtiden 
firade Hembygdsföreningen att 40 år 
passerat sedan starten. Av de första 
entusiasterna i styrelsen med Gösta 
Fredriksson i spetsen, har många gått 
bort, Svea Skott, Assar Jonsson och 
Inez Granath. Det är endast Bertil 
Sinander och Barbro Lamberg och 
Kjell Granroth, som fortfarande är 
vid full vigör. Förutom styrelsen 
fanns också Åke Karlsson, Carl-Åke 
Lindenmo och Tore Karlsson m fl 
med från starten. 
 

Torpen 
Det började med att de letade efter 
gamla ödetorp. De mätte upp torp-
grunderna och letade efter gamla 
växter. De hittade ofta källan och 
jordkällaren. Det var ett detektivar-
bete och många ville vara med på 
vandringarna till de olika torpstäl-
lena, som legat i glömska. Därefter 
började de leta i gamla kyrkböcker, 
som då fortfarande fanns kvar i Kila. 
Detta för att se vilka som bott på tor-
pen.  

Sockenstugan 
Efter 10 år ville de ha en egen sock-
enstuga och de fick gamla sockenstu-

gan av kyrkan, men den 
var mycket nedgången 
och förstörd efter att i 
många år varit förråd. 
Medlemmarna lade ner 
ett gediget arbete för att 
få den i stånd. Det fanns 
många duktiga hantver-
kare, som var intresse-
rade då av att hjälpa till. 
Många skänkte sedan 
gamla föremål och möb-
ler, så att sockenstugan 
kunde möbleras upp och 

på vinden ordnades ett litet museum 
av föremål. 
 
Kommittéer 
Man bildade olika kommittéer med 
medlemmar för olika intressen: Års-
skriften ”Kilabygden”, den första 
kom ut 1989, Torpgrundskommittén, 
Sockenstugan, Nunnebanan, Pro-
gramkommittén, Kaffekommittén, 
Arkivkommittén m m. 
 
Aktiviteter 
Aktiviteterna under årens gång har 
varit många. Man ordnade varje som-
mar en Hembygdsdag, Torpvand-
ringar, Gökotta, Julmarknad, Gamla 
maträtter, Resor till intressanta plat-
ser, Julfester för barnen, Äggsexor, 
Vägskälsdanser, Grötaftnar, Föreläs-
ningar, sång och musik m m. 
 
Ett ansenligt arkiv har bildats av in-
lämnade dokument, bilder och tid-
ningsurklipp, som Kerstin och Göran 
Blomgren från början ordnade upp. 
 
Text och Bild Monica Svensson  

 

Ordf. Börje Eriksson, Barbro Lamberg och Bertil Sinander 

Jan Moberg och Christina Folkeson 

    Börje Eriksson och Inger Bergqvist Svea Johansson, Birgitta Melin och Siv Harzell 
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SOCKERBAGARNAS 
Delikatesser i Krokek 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Välkomna att boka tid! 

 

     Tottas 
HÅRMODE 

Frisörerna:  

Yvonne, Malin och Totta  
        
 LANZA 

 GOLDWELL 

 MILK SHAKE 

 ECRU 

  
 DEPEND 

 BIT AVANT 

 CULTURE MIX 

 MARC INBANE 

Märken 

Alltid öppet till 21.00 på onsdagar 

Mat och dryck i en trivsam miljö  
med fullständiga rättigheter!  

 

 

Våra öppettider i caféet  
i december: 
15/12, 16/12, 22/12 
Klockan: 11-17 
 

Adress:  
Kvarsebovägen 159  
618 93 KOLMÅRDEN 
 

Du kan även köpa  
presentkort till våra  
kaffekurser i vår! 

Kaffe rostat för hand - ett riktigt hantverk! 

Innehåll: Julkaffe   Saffranshonung  

Chokladstrut   Glöggte  250:- 

Ge bort nå´t gott,  
förboka våra julpåsar på 

www.qvarsebokaffe.se 
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Solhagen 
Här ser vi Claes Gustafsson och 
Marie Nilsson, företagarna bakom 
Solhagens Entreprenad och Hant-
verk AB.   
Från början stod ordet ”hantverk” 
mest för Maries egensydda änglar, 
som vi känner igen från lokala mark-
nader. Men nu räcker Maries tid inte 
riktigt till för änglar, med jobb i Ål-
bergaskolan och administration i fa-
miljeföretaget Solhagen.  
 
Vi har nog alla sett företagsnamnet 
på någon av de många fordonen: en 
lastbil, en servicebuss, en ny Lännen 
traktorgrävare och en 5,8 tons mini-
grävare.  
 
Claes är mångsidig: ”bonnunge från 
början”. Han växte upp i Mantorp 
och där bodde de båda en tid. Men 
Marie längtade efter sjöar, skog, bär 
och svamp. Hennes familj har kro-
keksrötter och under uppväxten till-
bringade de all ledig tid här. Claes 
jobbade rörligt med att reparera 
akuta fel på telenätet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det gick lika bra att bo här i 
Kolmården och de kunde bygga sig 
ett eget hus. När tiden var mogen 
började Claes allmer bli egenföreta-
gare och åtar sig nu många typer av 
jobb: grävning av olika slag, t.ex. 
inför arkeologiska undersökningar 
men till vardags också husgrunder, 
pooler, parkeringsytor, trädgårdspla-
neringar, gjutningar, svetskonstrukt-
ioner, byggnader, vägunderhåll och 
inte minst snöröjning. Det är ett krä-
vande uppdrag: jour 24 timmar om 
dygnet från 15 november till 1 maj!  
 

Det är mångsidigheten, flexibilite-
ten och de personliga kontakterna 
som är styrkan i ett lokalt företag: 
”Att stå på flera ben”. Och samar-
betet mellan de lokala företagen är 
gott, man hjälper varandra. Så hittar 
man pålitligt och bra folk och kan 
lösa det mesta. Det är också viktigt 
att själv kunna sköta och laga sina 
grejor. Därför är Claes nöjd med att 
ha sin maskinhall på hemmaplan. 
 
Vi kan vara nöjda med att ha så 
mycket duktigt folk i arbete i 
Kolmården! 
 
 Text och bild: Christina Folkeson 

 
 

 

Vi glömmer inte vår historia. 1 oktober var det 
exakt 100 år sedan den tragiska tågolyckan inträf-
fade vid Getå (se artikel i nr 3 av Kolmårdsnytt). 
Den kvällen åkte det gamla ståtliga loket återigen 
sträckan Norrköping och sedan mot Stockholm. 
Klockan var ju sju på kvällen när det kom till 
Getå. Så 19.10 kom då det frustande loket med alla 
sina vagnar ut ur mörkret och förbi Krokeks gamla 
station (numera heter ju stationen Kolmården!). Vi 
var många som mött upp för att minnas och be-
undra detta fina och välbevarade lok. Loket viss-
lade så fint och röken bolmade upp ur skorstenen. 
Man anade allt arbete med att skyffla kol, 200 kg 
per mil. Ståtligt och minnesvärt blev det! 

 

        Text: LTG, Bild: Xeni Ferizaj 

Getåolyckan 1918 


