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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 (Bilistenmacken) 
Sjöviksvägen 93, Tel: 011-39 14 64 
hyrservice.norrkoping@live.se  Facebook 
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, 011-3910 81 btik@telia.com 
Allt inom renovering, om- och tillbyggnad 
Bostadsanpassning (handikappanpassn.) 
Vi utför entreprenadarbeten och 
Entreprenadtransporter 
 

EKMANS ENTREPRENAD AB 
Syrenvägen 5 Kolm. 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  
 

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

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, 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 Kolm. 011-39 23 39 
info@nkm.se      www.nkm.se  
Försäljning och renovering av antika  
kakelugnar och skorstenar 
 

 
 

PRODUKTIONSBOLAGET K AB 
Karl-Johan Pettersson, 070-652 31 28 
kj@khe.se  www.khe.se 
070-652 31 28 
Snickeri, inredning och bygg 
 

SOLHAGEN Entreprenad&Hantverk AB 
Krokek Solhagen 618 92 Kolmården 
070-373 63 61, sol.hagen@telia.com 
Gräv- och markarbeten, husgrunder,  
avlopp, dräneringar. Vägunderhåll och 
snöröjning. Jord- och grusleveranser. 
     

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 (Under COOP Krokek) 
618 30 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 391232, 0768-3912 32 
kolmardens.datastuga@telia.com 
www.seniordata.se  
IT-support - tjänster och produkter 
Kurser för 55+ och mindre företag  
 

KOLMÅRDENS EL & KYLSERVICE AB 
Galärvägen 16 
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, 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” 
    

LIVETIKROKARNA 
Elin och Helen erbjuder: 
Löpträning och funktionell styrketräning  
för företag, i grupp och individuellt.   
För mer info maila:  
livetikrokarna@outlook.com  
     

MEDIWINA 
Borgmästarvägen 1, 618 35 Kolmården 
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 Tel 0704-21 87 25 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
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 
 

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, Bruksglas 
 

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  
Bruksglas - Ateljé o Butik 
Klövervägen 4, Tel 0708-39 11 90 
olle@kolmardendesign.se 
www.kolmardendesign.se 
Ring om öppettider.      
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Hotell, restauranger, caféer  
 

BLOMSÄTTER B&B TRÄDGÅRDSCAFÉ 
Maud Gideland, Kvarsebo,  
Blomsätter, 618 93 Kolmården 
Tel 070-618 54 47 
 

DELFINENS RESTAURANG & PIZZERIA 
Sjöviksvägen 51, 011-39 73 93 el. -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 
070-455 54 47, 070-981 60 10 
info@kolmardsgarden.se   
www.kolmardsgarden.se    
Övernattning, konferens, fester.  
 

KILADALENS UTVECKLING AB (svb) 
Tintomaras väg 12, 618 95 Stavsjö 
Thomas Rodestrand Tel 070 591 55 70 
thomas.rodestrand@telia.com, Stavsjögården 

- kontorshotell nära E4an. Internet, pentry, 
nära till restaurang och övernattning.  
 

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 
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 HERRGÅRDSFLYGEL från 1724 
Störnings väg 7, 618 95 STAVSJÖ 
070 454 74 75, info@stavsjoherrgardsflygel.se  
Hotell - 6 dubbelrum. Utmärkt för konferens 
upp till 12 sittande personer. Hyr hela huset 
under en weekend för ett privat evenemang. 
 

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, Relaxavdelning,  
bröllop, fest, dop, á la carte,  
sommarlounge, fullständiga rättigheter 

 
QVARSEBO KAFFE 
Kvarsebovägen 159, 618 93 Kolmården 
Telefon: 070-3425668 www.qvarsebokaffe 
Cafe & Kafferosteri vid Bråviken. Smörgå-
sar, sallader och godbitar. Allt hembakat. 
Köpa hem en påse rostade kaffebönor.  
   

Inredning, Trädgård, Sömnad 
 

ASPLUNDEN MASKIN/TRÄDGÅRD 
Nyköpingsvägen 590, 618 30 Kolmården 
070-575 34 76, 070-269 20 19 
helena@asplunden.nu, www.asplunden.nu 
Gårdsbutik - Allt för din trädgård 
Hyr maskiner - både privat och företag 
 

EMERENTIA 
Lilla Station Stavsjö, Anne Pettersson 
anne.pettersson@hotmail.se 
www.emerentia.n.nu Tel: 070-282 93 17 
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, DHL. 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 
 

VVS - Miljö, Miljövård 

 

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 
    

JAGR Diplomerad avloppsanläggare 
Jan Andersson Tel: 0705136973 
Kvarsebo Blomsätter 1, 61893 Kolmården 
Projektering, installation, försäkringsskydd. 
Tomtplanering, Poler, Vägdiken, Småvägar  
janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 

 

KOLMÅRDENS TRÄDTJÄNST 
Kristin Jonsson 0729-930702 
kristin@kolmardenstradtjanst.se 
www.kolmardenstradtjanst.se 
Trädfällning, trädbeskärning 
trädgårdsvård, gräsklippning 
 

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

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

ÖSTGÖTA VÅT & MARKVÅRD 
ÖVM, 070-539 16 30 
Utför Stubbfräsning, Vassklippning  
och Stenspräckning  
     

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, 0703-81 04 90 
eva@hyttanshr.se  Rekrytering, löneadminist-
ration, arbetsmiljö, rehabutredningar, lagar, 
avtal, regelverkstolkning, konflikthantering, 
policies-nyckeltal, utbildning inom HR 
  
KVARSEBO SKOLA & FÖRSKOLA 
Rektor Ann Östberg Werner 
Tel: 0706-812 60 70,  Förskola, skola F-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.  
 

LISA WEBBDESIGN 
Liselotte, Karlberg Boström, 070-819 96 00 
mail@lisawebbdesign.se 
www.lisawebbdesign.se 
www.facebook.com/lisawebbdesign 
Göra om din hemsida eller skapa en ny 

 
 
 

   

https://maps.google.com/?q=Tintomaras+v%C3%A4g+12,+618+95+STAVSJ%C3%96&entry=gmail&source=g
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http://www.stavsjokrog.se
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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 
       

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 Kolmården  
011-39 12 www.kolmardstrollen.se 
forskolechefkolmardstrollen@gmail.com 
 

Krokeks Hembygdsförening 
Ordförande 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 
Eyvind Larsson 070-590 49 09 
www.lionsclubkolmarden.se 

 
Röda Korset Kolmårdskretsen 
Ordf. Inger Karlsson 
011-39 22 30, 073-827 85 00 
krokeksgard@telia.com 
 
 
 
 
 

 
OK Kolmården 
Lillsjövägen 43, 616 34 Åby 
Klubbstugor: Strömsfors och Lillsjön 
Ordf. Magnus Hedegård, 011-39 22 89 
info@okkolmarden.com 
www.okkolmarden.com  
 

SMK Kolmården 
Tony Niklus, Idunvägen 121 
618 30 Kolmården, 070-847 00 16 
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 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: 073-078 19 07 
Ordf. Margaretha Swartz 
kif@krokeksif.se   www.krokeksif.se 
 

Krokeks Gymnastikförening 
krokeksgymnastikforening@outlook.com 
Facebook: Krokeks Gymnastikförening 
 

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  
 

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

 
 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  

  
Kolmårdens Tennisklubb 
Syrenvägen 33 
Ordf. Olle Classon 
info@kolmardenstk.se 
www.kolmardenstk.se 
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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 93 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 

 
Kvarsebo Kyrkliga Syförening 
Kontakt: Lena Johansson 
0761-624164 
lena.backen@hotmail.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 

 

Östgötadagarna i Kvarsebo 

I Kvarsebo går 

alla man ur 

huse på Östgö-

tadagarna - 

och trevligt har 

man! 

Bilder: Jan Moberg 
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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. 
    

Sandviksgården  
Dans-Mix 50+, onsdag förmiddagar, start 19/9 
Bugg, tisdagar.  
Kontakt: Sandra Karlsson 070-739 00 31 
 

Latindans för seniordamer 60+, Kursstart 19/9 
Onsdagar 10.30-11.15 i Sandviksgården 
kursen omfattar 10 ggr 
Instruktör: Eva Olsson 
Anmälan tel 070-754 74 44 
   

Friluftsfrämjandet  
Gymnastik i Uttersbergshallen måndagar 19 
Kontakt: Marita Fager tel. 070-714 34 68, 070-752 59 08 
      

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. 
     

Livetikrokarna 
Löpargrupper Start vecka 34 onsdagar 19.30 (nybörjare) 
söndagar 18.00 (fortsättning) 
Ansv. Helen Lindberg och Elin Johansson 
För mer info maila: livetikrokarna@outlook.com 
    

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 
   

Styrketräning på gymmet Råsslaskolan 
Öppettider och bokning se www.rasslafritidsgard.se 
  

Kolmårdens Tennisklubb 
Tennisklubben har två fantastiska grusbanor  
vid Syrenvägen 33.  
Information och bokning via 
www.kolmardenstk.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  

 
 

 
 Krutvägen 
Gym, när man vill. 
Ansvarig Marlena Törnström 076-426 95 96  
   

I Stavsjö Föreningshus 
Yoga, måndagar 19-20 
Ansvarig: Pia Bork tel: 070-353 88 63 
   
 
 
 
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)  

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/sandra.olsson.773?fref=ufi
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Livet i Krokarna 
Just när skymningen lägger sig över 
byn kommer de träningssugna till 
Uttersbergsskolans gymnastikhall. 
Första inneträningen för säsongen. 
Tjejerna som håller i träningen heter 
Helen Lindberg som är arbetstera-
peut, och Elin Johansson, förskollä-
rare. Idag är Helens små döttrar med. 
 
Aktiva mammor 
Elin och Helen är två mycket aktiva 
mammor. För snart fyra år sedan 
startade de instagramkontot Li-
vetikrokarna (samma adress på Fa-
cebook).  Från början var det endast 
ett instagramkonto där man delade 
träningserfarenheter och peppade 
varandra. Med tiden har det växt och 
även blivit ren fysisk träning för alla 
och envar som önskar.  
 
Även för företag 
En aktivitet heter Vardagsstark, det 
är utomhusträning. Så har de 
Fyskampen, som är ett samarbete 
med NTC. Det innebär träning två 
gånger i veckan, torsdagar och sön-
dagar. Det var NTC (Norrköpings 
Träningscenter) som kontaktade dem 
för samarbete. De erbjuder även före-
tag sina träningstjänster.  

Diplomerade löpcoacher 
Det här är två seriösa tjejer som har 
var sitt företag i branschen, för enk-
laste ekonomin, men som alltid job-
bar ihop. Som kronan på verket har 
de utbildat sig till diplomerade 
löpcoacher. Löpargrupperna kan se 

lite olika ut och brukar vara cirka 
fem sex tillfällen.  
 
Jag önskar dem lycka till. Friskvård 
är trots allt roligare än sjukvård! 
 
    Text och bild: Ulla Landqvist 

Krokeksloppet 

Den 13 september gick 
årets Krokekslopp  

av stapeln!  
 

Här förenas glädje med nytta! 
Barn, ungdomar och vuxna hade en 
fantastiskt dag tillsammans, samti-
digt som de alla gjorde en stor in-
sats för Cancerfonden.  
 

Krokeksloppet har på fyra år samlat 
in 145 492 kr till Cancerfonden, 
varav 21 250 kr på årets lopp. 

 

Text: M Ericsson, bild: Eyvind Larsson 
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Finns nu i Krokek under Coop 
 

Öppettider: 
 

Måndag-Fredag  11.00-18.00 
Lördag     10.00-14.00 
Söndag o helgdagar Stängt 
 

Webb:    www.mixangels.com 
Mail:       kolmardensdjurtillbehor1@hotmail.se 
Telefon: 070-752 86 57 
 

Välkomna! 
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      Kolmårdsracet - 3-timmars Endurotävling 

SMK Kolmården inbjöd till En-
durotävling den 6/10 i grusgropen. 
Tävlingen kördes i tre klasser. 
 
Ungdomsklassen hade 8 startande 
och loppet varade i ungefär 1 timme. 
 
Lagtävlingen hade 55 st 2-mannalag 
och racet pågick i ungefär 3 timmar. 
Efter varje varv bytte man till en ny 
förare och ny cykel. Det gick till så 
att på varje motorcykel fanns det en 
sk transponder, som bl.a. mätte hur 
många varv man hade kört. Denna 
skulle flyttas över till den cykel som 
skulle ut på nästa varv. Bytet gjordes 
efter en språngmarsch på en 20-30 
meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den tredje klassen hette Ironman, 
och det hörs på namnet att här fanns 
de förare, som var riktigt uthålliga. 
De körde nämligen ensamma under 3 
timmar. De var dock tvungna att gå i 
depå någon gång för tankning och 
lite föda. I denna klass fanns det 40 
förare. 
 
Vad innebär Enduro?  
Enduro bygger på att man har ett 
antal mer eller mindre svåra hinder, 
som ska forceras. Det kan vara stock-
ar, större stenar och backar, som inte 
är av denna världen. Förarna måste 
vara oerhört skickliga för att klara 
alla dessa. I ungdomsklassen fanns 
det bl.a. stockar att forcera. Här 
skedde en del vurpor, men förarna 

reste sig upp, torkade av sig och 
körde vidare. 
 
I lag- och Ironmanklassen fanns det 
en backe, som var jättetuff. Den var 
mycket brant och full med stora sten-
block. Många åskådare samlades här, 
för det hände massor där. Vurporna 
var många, och ibland låg det ett an-
tal förare och cyklar i backen och de 
blandades med några förare som med 
full gas försökte ta sig upp. Att det 
inte inträffade olyckor var ett under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hur lyckades hemmaåkarna? 
Man måste säga att våra egna åkare 
lyckades bra. I Ungdomsklassen blev 
Anton Eriksson 4:a. I lagklassen blev 
Ludvig Lindefors och Oscar Mark-
lund 7:a. Bäst av alla lyckades And-
reas Karlsson, som blev 2:a i Iron-
manklassen. Han, som vann den klas-
sen, har kört VM och EM, och då 
måste man förstå att detta motstånd 
var övermäktigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vill ni se rörliga bilder 
från tävlingen kan ni gå 
ut på nätet. Sök på: En-
duro Kolmården 2018.  
Det finns tre filmer 
gjorda av Eyvind Lars-
son, som hade 3 filmka-
meror på plats. Läs också 
tidningen på vår hemsida, 
där kan du klicka på län-
ken här nedan för att se 
filmerna. 

Andreas Karlsson  
och hans pappa Mats 

 

Text och bild: Gunnar Kryger 

https://youtu.be/RHOS0tlXwnk  
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 Festlokal i Kiladalen  

Stavsjö Föreningshus för  
bröllop, dop; 60-års- kalas, mm  

För info och priser:  
www.bygdegardarna.se/stavsjo  
För bokning, telefon:  073 – 042 53 83 

 

Nyrenoverade Stavsjö Herrgårdsflygel 

Stavsjögården inflyttning i mars 2019 

 

Förhandsvisning av 2 hyreslägenheter 4 ROK 

den 25 november kl 11.00 - 15.00 

För mer information kontakta 

Gunnar Casserstedt 

mobil 073 068 3700 eller 

gunnarcasserstedt@hotmail.com 
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Stavsjö Bruksmuseum firade med kanonsalut  

   Stavsjö Horisont 
Lilla Station  
I höst har Anne Pettersson hållit café 
och haft tipspromenad vissa sönda-
gar. En söndag hade Yvonne Anders-
son utställning av sin konst med ak-
vareller. Detta resulterade i att en 
studiecirkel bildades om grunderna i 
akvarellmålning med Yvonne An-
dersson som ledare i Föreningshuset. 
I Lilla Station har även Anne Petters-
son visat filmen om Nunnebanan.  
 

Fixargruppen 
Fixargruppen har arbetat oförtrutet i 
höst  med Föreningshuset bl a med 
målningsarbeten. Dessutom har nya 
fina gardiner har satts upp. Asfalte-
ringen av hela parkeringen har blivit 
klar. Omkring huset har man röjt och 
snyggat till. 
 

På Stavsjögården har man främst 
arbetat med den intilliggande gym-
nastiksalen, som fräschats upp utvän-
digt och det gamla toalettrummet har 
utrymts och iordningställts till miljö-
rum för de nya lägenheterna på tom-
ten. Utvändigt har man röjt och gall-
rat bland träd och buskar. 
 
Värmestugan vid fotbollsplan har 
färdigställts. 
 

I biblioteket har man utökat med 
mera bra vuxenböcker, som skänkts 
från olika håll. Där får alla stavsjö-
bor, både barn och vuxna,  låna. Det 
finns massor av barnböcker, som 
lämnats efter skolan. 
 

Vägskyltarna med vägnamn i sam-
hället har rengjorts. Maud och Sten 
Andersson har rensat sly utmed hela 
cykelvägen för att man ska kunna se 
Stavsjös vackra sjö. 
 

Övrigt 
Asfaltering har skett på Reuterholms 
väg och Winterrosvägen genom sam-
fällighetens försorg. 
 

Kiladalens Utvecklings AB (svb) 
Kiladalens utvecklings AB (svb) har 
haft väldig framgång i Stavsjö bl a 
med byggnation av nya lägenheter 
till rimliga priser. Det har varit 
mycket svårt att bygga på landsbyg-
den och många små samhällen och 
kommuner och landsting i hela Sve-
rige har varit intresserade av hur man 
har gått till väga. Larz Johansson och 
Gunnar Casserstedt har inbjudits och 
rest omkring i hela Sverige för att 

berätta om hur de arbetat. De har 
även skrivit två böcker om hur de 
gått till väga.  
 

Man har låtit göra en film i utbild-
ningssyfte. Filmare har varit Rocco 
Gustavsson  och den har premiärvi-
sats i Stavsjö Föreningshus. Främst 
för stavsjöborna och viktiga perso-
ner, som kunde vara intresserade av 
konceptet. Efter filmen ordnades en 
paneldebatt i ämnet ”Utveckling av 
landsbygden” med Åse Classon från 
Hela Sverige ska leva och kultur/
samhällsreportern från Sörmlands 
Nyheter Olof Jonmyren och kommu-
nalrådet Anna af Sillén från Nykö-
ping samt Lars Stjärnkvist, kommu-
nalråd från Norrköping.  Moderator 
var Eva Fernvall. 
 
 Text och bild Monica Svensson 

Muséet firade 20-årsjubileum 
och Muséets dag den 28 oktober 
2018. Ett 80-tal personer kom 
för att fira.  
 

Fred Öresjö, ordförande i före-
ningen, tände på kanonskottet, 
som öppnade för en festlig dag 
med kaffe och tårta. Underhåll-
ning med trubaduren Peter 
Waerme. Som present från Mar-
morbruksmuséet överlämnade 
Åke Wintenby en ljusstake av 
gjutjärn formad som ett vikinga-
skepp av bandjärn från Stavsjö. 
Lotteri med kanon som första pris 
lockade många köpare. Muséet 
och Labbit hölls öppna för visning 
och efter kalaset visade Bengt 
Klasson sin nya film om Nunneba-
nan, som blev mycket uppskattad. 
 

         Text och bild Monica Svensson 
Karin Brushell  
och Birgitta Sjöberg 
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Välkommen till Gudstjänst på söndagar, vanligtvis kl. 
10, med sång, bön, predikan och kyrkkaffe. Söndags-
skola för barnen under predikan. Cafémöten kl. 15 prel. 
en gång/mån. Se predikoturer, affischer eller facebook.  
            
Sjövikskören - För dig som gillar att sjunga! Övning 
vissa onsdagar. Ring Annika Widerstedt 072-2280609   
      

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kristen tro - något för dig? Är du intresserad av  
livsfrågor, eller vill du samtala med någon?  
Kom till någon av våra samlingar eller hör av dig till  
Katrin Bjuhr 39 23 62 eller Bernt Hansson 39 14 24. 

 

     http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan   

 

              Munkvägen 7, Krokek 

 
 
 

 
 

        

            Välkommen som medlem i  
    SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården 

 

 Vi är en politiskt och religiöst obunden 

 pensionärsförening med 193 medlemmar.  
 

 Som medlem får du förutom gemenskap och  

aktiviteter en hel del rabatter, billigare försäkring  
samt vårt tidning Senioren.  

 

 Datacafé, canasta, linedans, stavgång, vinprovning,  

caféutflykter, resor är några av våra aktiviteter.  
Vi har trevliga månadsmöten med underhållning  
och/eller nyttig information. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vill Du veta mera om SPF och vad vi har för oss, gå in på vår   
hemsida: www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden, eller ring: 
Göran Tunesson 076-1252459 eller Marie-Louise Westerberg 070-5708670 

 

Kvinnofrukost med Linda Andreasson - 24/11 kl. 9 

(Anmälan senast 21/11 till Katrin Bjuhr 073-141 15 62) 

Adventscafé  
Söndag den 2 december kl.17 
Adventssånger med Sjövikskören 
Servering, lotterier... 

Den lilla personliga begravningsbyrån 

I Krokek kan ni efter tidsbokning träffa oss 
i Sjövikskyrkans lokaler på Munkvägen 7. 

 
 

Jourtelefon dygnet runt! 011-28 72 50 
Trädgårdsgatan 27, Norrköping 

www.ostgotabegravning 

Kristina Svensson, Fredrik Blomberg, Margaretha Johansson, Lillemor Holm 

Välkommen! 

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan
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ME 

Da capo på riktigt 
För en tid sedan var jag på besök 
hemma hos Christer och Anne-
Marie Johansson i Krokek. Där 
fick jag se en fantastisk samling av 
gamla radioapparater. Verkligen 
något som kan vara intressant för 
fler kolmårdsbor att se. 
 
I Christers förråd ryms ett fint stycke 
radiohistoria.  Där finns ett drygt 
hundratal apparater som är bortåt 90 
år gamla. Verkligen imponerande.  
 
- Flertalet av dem fungerar, berättar 
han. 
 
Christer har arbetat med el- och tele-
teknik i hela sitt liv. Han började in-
tressera sig för radio redan i tidiga 
tonåren, men på den tiden saknades 
ekonomiska möjligheter att köpa re-
servdelar etc. Nu har han däremot 
under ca 30 år skaffat och renoverat 
hundratals apparater, tillverkade mel-
lan 1920 och 1940.  
 
- Det var radions barndom under 
dessa år. Efter det blev det mest pro-
duktutveckling och massproducering, 
vilket inte alls är lika roligt, säger 
Christer. 
 
De flesta apparater har han hittat på 
svenska Tradera och tyska Ebay. Han 
har även sålt av många apparater på 
dessa marknader.  
 
- I samband med köp och sälj har jag 
träffat många intressanta och färg-
starka människor både i Sverige och i 
övriga Europa. 
 
Många av apparaterna är dåtidens 
hemmabyggen. Christer förklarar att 
en investering i en fabriksbyggd ra-
dio 1930 motsvarade ett antal må-
nadslöner för en vanlig arbetare, där-
för såldes radiobyggsatser för att 
kunna hålla nere kostnaderna. På det 
området var Clas Ohlson tidigt ute. 
 
- Men det är klart, det fordrades en 
viss teknisk händighet för att få fram 
ljud ur apparaten, förklarar Christer. 
 
- Ibland händer det att jag lyssnar på 
någon av de gamla apparaterna och 
försöker föreställa mig vem eller 
vilka som kan ha suttit framför just 
den radion för 90 år sedan. Tidning-
ar och radio var ju de informations-
källor som sparsamt fanns då.  

Inte nog med att Christer förstår sig 
på tekniken, han är också väl insatt i 
radioapparatens historia. Han berättar 
att under första världskriget var det 
nästan bara militären som använde 
radio i Europa. Detta mest beroende 
på att det saknades reguljära sändare. 
Christer berättar vidare… 
 
- Efter kriget började ett antal lokala 
sändare i Sverige att sända, och un-
der 1920-talet började radioappara-
ter dyka upp i bättre bemedlade hem 
– som en statussymbol. Till en början 
kunde man bara lyssna i lurar, men 
efterhand kom lösa högtalare som 
kunde ställas ovanpå radion, och 
efter ytterligare en tid började man 
bygga in högtalarna i samma låda.  
Apparaterna var batteridrivna – det 
var inte många på den tiden som 
hade tillgång till elektricitet i hem-
met. När batteriet tog slut laddade 
man det i mjölkaffären, så något 
okynneslyssnande kunde det inte bli 
tal om. Man lyssnade mest på andak-
ten och vädret och på ”Grammofon-
timmen” på lördagskvällen. Och det 
var far i huset som ensam hanterade 
apparaten! 
 
Jag får veta att Riksdagen år 1924 
beslöt att rundradioverksamheten 
tekniskt skulle ordnas av televerket 
och det nybildade AB Radiotjänst 

skulle sköta programverksamheten. 
Vår första rikssändare var Motala 
långvågssändare som togs i drift 
sommaren 1927, och var då den kraf-
tigaste i Europa. Stockholm – Motala 
var ett känt begrepp på den tiden. Det 
innebar att radioprogrammen sändes 
från Stockholm via telefontråd till 
Motala, varifrån budskapen gick ut i 
etern. Med Motalasändaren möjlig-
gjordes även användandet av kristall-
mottagare, vilken var den billigaste 
av alla tänkbara radiomottagare. 
 
Om någon i läsekretsen är intresse-
rad att studera ett stycke radio-
historia och få mer information, 
ställer Christer gärna upp och gui-
dar hemma hos sig.  Kontakt via 
telefon 073-67 32 912. 
 
Väl värt ett besök kan jag intyga! 
 

Margaretha Ericsson, som sammanställt 
texten och tagit bilden på Christer. 
Bilder på radioapparaterna har Christer 
själv tagit. 
 

 
Det kanske finns fler Kolmårdsbor 
som samlar på saker som kan vara 
intressant för andra att få läsa om!? 
Hör i så fall av dig till:  
redaktionen@kolmarsnytt.se  
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DETTA HÄNDER I SVENSKA KYRKAN I KROKEK OCH KVARSEBO  
24 november - 24 februari 2019 

Lördag        24/11 14.00 Krokeks kyrkliga slöjdförenings julbasar, Orrekullagården 
   Kultrastarna och Småsparvarna medverkar.  Hembakat 
   Hantverk, julloppis, lotterier, auktion, servering  

Söndag       25/11 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00  Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka 
  10.00 Bio i Christinagården 30 kr inkl. fika 
   Samarrangemang Svenska kyrkan  och Kvarsebo kultur   

Torsdag        29/11 09.15 Vardagsgudstjänst, Krokeks kyrka 
  13.00  Torsdagsträffen, Christinagården 

Söndag         2/12 11.00 Festgudstjänst, Krokeks kyrka, Krokeks kyrkokör, Leif Fredriksson 
   trumpet. Barn och ungdomar medverkar i gudstjänsten. Kerstin  
   Jannesson avtackas. Adventskaffe i kyrkan efter gudstjänsten  
   11.00 Adventsgudstjänst, Kvarsebo kyrka. Adventskaffe i Christinagården  

Söndag          9/12 11.00 Familjegudstjänst, Kvarsebo kyrka , De små barnens Luciatåg. Skolans julmarknad  
  17.00 Luciatåg, Krokeks kyrka, de små barnen  

Torsdag       13/12 18.00 Luciagudstjänst, Krokeks kyrka 
  19.00  Luciagudstjänst, Kvarsebo kyrka 

Söndag     16/12 11.00 Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka 
  18.00 Kvällsmässa, Krokeks kyrka 

Torsdag   20/12 09.15 Vardagsgudstjänst,  Krokeks kyrka 

Söndag                 23/12 11.00  Högmässa, Krokeks kyrka.  
Julafton                24/12 10.00 Samling vid krubban, Krokeks kyrka 
 11.00  Samling vid krubban, Kvarsebo kyrka 
 23.00 Julnattsmässa, Krokeks kyrka 

Juldagen 25/12 07.00 Julotta, Kvarsebo kyrka. Därefter julottefrukost i Christinagården 
Annandag jul       26/12 18.00 Christmas Gospel Night, Kvarsebo kyrka 
Söndag 30/11 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
Nyårsafton 31/12 15.00 Nyårsbön, Kvarsebo kyrka 
Nyårsdagen   1/1 18.00 Ekumenisk bön för det nya året, Krokeks kyrka, med Frälsningsarmén,  
   Sjövikskyrkan och Kolmårdens församling. Kaffe 
Söndag   6/1 11.00 Mässa, Krokeks kyrka 
  17.00 ”Vi sjunger ut julen”, Krokeks kyrka 
Söndag 13/1 11.00 Familjegudstjänst, Kvarsebo kyrka. Dopfest med julgransplundring  
   i Christinagården 
  18.00 Ekumenisk Taizémässa, Krokeks kyrka 
Söndag 20/1 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Mässa, Kvarsebo kyrka 

Söndag 27/1 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka (Förintelsens minnesdag) 
  18.00 Mässa, Kvarsebo kyrka 
  19.00 Bio i Christinagården 30 kr inkl. fika 
   Samarrangemang Svenska kyrkan och Kvarsebo kultur 

Söndag   3/2 11.00 Familjegudstjänst med dopfest, Krokeks kyrka 
  18.00 Mässa, Kvarsebo kyrka  

Söndag  10/2 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Mässa, Kvarsebo kyrka  
Söndag 17/2 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Mässa, Kvarsebo kyrka 
Lördag 23/2  Loppis i Orrekullagården 
Söndag 24/2 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Mässa, Kvarsebo kyrka 
  19.00 Bio i Christinagården 30 kr inkl. fika 
   Sam. Arrangemang Svenska kyrka och Kvarsebo kultur 
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Kolmårdsbo!  
Vi tar gärna emot synpunkter från  
er läsare! 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 

 Tyck till!  Ge ris och/ eller ros! 

 

Dagens Ros 
Hur många rosor som helst till  
Wiwi Häggblad som aldrig förtröttas att 
ställa upp för våra svaga i samhället. Tur att  
vi har henne!  
 
Protesterna har varit många. Nu senast prote-
sterade hon mot nedläggning av demensboen-
det Villa Sjöängen. 1500 personer hade skrivit 
under uppropet som överlämnades till kommu-
nalrådet Lars Stjernqvist häromveckan. 
 
Wiwi är en underbar eldsjäl som verkligen  
ställer upp och kämpar. 
 

 Insändare! 

 

 Heja!!  /Beundrare 

Dags att tacka för allt Kerstin Jannesson 
har gjort som kyrkomusiker i Kolmår-
dens församling, främst i Krokek. Ker-
stin är en stor inspiratör i alla körer hon 
haft omkring sig. Hon har startat och 
utvecklat körerna för lågstadiebarn, mel-
lanstadiebarn, ungdomskör och vuxenkö-
ren. Förskolebarnen har en egen kör som 
leds av Kajsa Holmberg och Annika Wi-
derstedt. Musikaler, med tillhörande 
dans, har också varit på repertoaren.  
Även daglediga på Träffpunkt Valhalla 
hade en tid sin egen kör under en tid. 
Körkonfirmander var populärt. Fler och 
fler deltagare har hittat glädjen i att 
sjunga. Kerstins fina kontakt med skolan 
har också gett många nya sjungande 
barn. Kyrkokören, en ren damkör, har 
via djungeltelegrafen snabbt blivit fler 
och fler deltagare knutna till sig. Vissa 

arrangemang har hunnit bli tradition, 
såsom konsert på nationaldagen 6 juni, 
julkonsert mm. Många extra musiker har 
ofta funnits med vid olika tillfällen, t.ex. 
maken Johnny med sin klarinett. 
 

Kerstin har också initierat en totalreno-
vering av läktarorgeln, och sett till att det 
genomförts. Resultatet blev ju fantas-
tiskt. 
 

Som musiker blir det många fina möten 
både i glädje och sorg. Det Kerstin kom-
mer att sakna mest är arbetet med körer-
na samt Krokeks alla mycket fina instru-
ment. Söderledskyrkan gratuleras som 
får Kerstin som musiker och Kolmårdens 
församling tackar för alla år de fått ha 
Kerstin som sin kyrkomusiker! 
 

   

Efter ca 16 år är det dags för Kerstin att gå vidare… 

     Ny biträdande rektor på Uttersberg 
I sommarnumret presenterades Marie 
Johansson, ny rektor på Uttersberg. Nu 
finns även en biträdande rektor. Hon 
heter Elin Levinsson och är i grunden 
lärare med inriktning matematik, NO 
och teknik för årskurserna 4-9. Elin har 
arbetat på Mosstorpskolan i 15 år och 
trivdes mycket bra. Under 8 år var Elin 
lagledare där. 
 
Elin berättar själv: 
 - Min hjärtefråga är att skapa den 
bästa lärmiljön för varje elev. Den 
grundar sig på tilliten mellan mig som 
lärare, elev och vårdnadshavare, att jag 
har goda förväntningar på eleven och 
att jag ger rätt utmaningar. I mitt nuva-
rande uppdrag som biträdande rektor 
är det då viktigt för mig att varje peda-
gog ska få de bästa förutsättningarna 

för att kunna skapa  just dessa lärmil-
jöer.  
 
Det som lockade mig till just Utters-
bergskolan är det stora engagemang 
som finns på skolan. Det finns också en 
god samarbetsstruktur för att skapa ett 
helhetsperspektiv för varje elev, ända 
från starten i olika förskolor tills att de 
slutar år 9 på Råssla.  
 
Marie och jag har ett tätt samarbete  
men vi driver olika uppdrag för att öka 
effektiviteten. Jag arbetar till exempel 
med digitaliseringen på skolan,  med att 
utveckla internationella kontakter till-
sammans med pedagoger samt organi-
sera den studie- och yrkesorienterade 
verksamheten så att eleverna får vägled-
ning inför fortsatt utbildning. Sammanställt av CF 

Text Louise TG, Bild Privat 
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Tänk vad skönt att få 
komma till ett nystädat 
hem efter en lång dag  

på jobbet! 
 

Mer tid för aktiviteter med barnen, träffa 
vänner eller träna? Vi på Renaservice AB 

Hjälper dig gärna! 
 

Din hemstädhjälp i Kolmården!  
Renaservice AB garanterar trygghet  

 och pålitlighet medan vi utför arbetet. 
 

Boka en engångsstädning av ert boende,  
eller teckna avtal. 

 

För mer information och bokning,  
kontakta oss IDAG! 

 Renaservice 
 

 Ring: 072-323 59 76        Klicka: renaservice.se 

 

 

 

 Trädgårdscafé/Blomsätters Restaurang 
      

Vi kan servera frukost 8 - 10 
Lunch 12 - 15 

Middag valfri tid 
Bord och meny efter beställning och överenskommelse 

Fullständiga rättigheter 
 

 Ni hittar oss utmed Utflyktsvägen utanför Kvarsebo mot Nävekvarn 

Varmt välkomna hälsar Maud / Janne  
Tel: 070-618 54 47, finns på Facebook 
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Dags igen 
Ja, efter 8- 9000 år är det snart åter 
dags att bo på den här platsen. Inför 
planerna på nybyggnation på gamla 
Sanatoriets mark görs här nu en arke-
ologisk undersökning. Man har fun-
nit en boplats från stenåldern, dold 
under markytan. Den ligger på ca 50 
meter över Bråvikens nuvarande 
nivå. Men då var här en fin sand-
strand vid en stor, öppen vik. Vikbo-
landet låg under havsnivån. Klimatet 
var 2-3 grader varmare än nu. 
 
Arkeolog Ann Westermark berättar 
att man funnit redskap av bearbetad 
sten samt tecken på stolphål och eld-
städer. Man kan gissa att några famil-
jer bodde här tillsammans under 
längre tid. De var samlare men också 
både fiskare och jägare. Här bör ha 
funnits gott om säl, älg, hjort och 
vildsvin. Den tidens människor var 
experter på överlevnad. Deras hus 
var troligen 4-6 meter och rundovala 
till formen. De var uppbyggda med 
en träställning, som täcktes med bark 
och skinn. Golvet bestod av granris 
och skinn, kan man gissa. Men så-
dant som var gjort av trä, ben eller 
horn har nu multnat, bara stenföre-
målen hittas. Man har använt sig av 
både kvarts, grönsten och flinta. Det 
visar på att människor hade kontakt 
över stora ytor. Flinta finns ju inte 
naturligt här. Den närmaste plats där 
flinta finns är vid Kinnekulle. Så man 
såg till att handla eller byta sig till det 
man behövde redan då. 
 
Arkeologen och stenhantverkaren 
Peter Zetterlund visar hur man gör 
för att få fram de redskap man då 
behövde. Han har stor kännedom om 
olika mineralers egenskaper och kan 
visa praktiskt hur man bearbetar sten. 
Det handlar t.ex. om att knacka fram 
vassa bitar från flinta eller att av 
grönsten tålmodigt slipa fram den 
form man har nytta av. 
 
Här vid norra Bråviksstranden låg 
en hel rad boplatser under stenåldern. 
Läget var bra, med både hav, insjöar, 
bäckar och skogar inom räckhåll. 
Och det är väl just det som lockar 
nya boende till denna plats nu igen! 
 
 Text och bild: Christina Folkeson 

Utgrävningen pågår 

Ann Westermark på plats  

nedanför överläkarvillan 

Peter Zetterlund  

visar stenhantverk 

En mejsel man funnit 
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JAGR  
Janne Anderssons  

grävmaskiner 
 

Kvarsebo   Kolmården   
0705136973 

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 

 

 Björkviks Marktjänst AB  
är ett entreprenadföretag som utför  

de flesta förekommande markarbeten,  
t.ex. anläggning av husgrunder,  

avloppssystem, skogsdikning osv. 

Vi har även en grustäkt med både  
naturgrus och bergkross med de  

flesta förekommande grusfraktioner, 
samt matjord.  

Vill ni ha hjälp med transport  
så ordnar vi det med någon av  

våra lastbilar eller dumper 

mailto:janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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     Ekelöf i Kolmården, personlig recension 

En dag på 1950-talet kom det en bur 
med en hund till Krokeks station. 
Hunden var ensam, törstig och hung-
rig. Pappa, som jobbade på stationen, 
tog hem buren till vår gräsmatta utan-
för järnvägsbostäderna. Sedan ringde 
han Gunhild Ekelöf som jobbade som 
sjukgymnast på Kolmårdssanatoriet. 
När hon slutade jobbet  kom hon hem 
till oss. Jag har aldrig sett en så inten-
siv glädje som Ecoute visade när 
Gunhild kom och han blev utsläppt. 
 
Ecoute är ett passande hundnamn då 
det betyder lyssna på franska.  
 
Ecoute var Gunhild och skalden 
Gunnars Ekelöfs gemensamma hund, 
men hade i flera år varit hos Gunnar 
och hans nya fru Nina, för övrigt 
Gunhilds syster. Nu kunde de inte 
längre ha kvar Ecoute. Han fick bli 

Kolmårdshund och ibland fick jag gå 
ut med honom. Vi kom sedan att um-
gås mycket med Gunhild som delade 
min mammas intressen för bl a djur 
och natur. 
 
Gunhild inspirerade mig mycket. 
Hon kallades Nun i sin familj och i 
litterära sammanhang. Hon har själv 
gett ut en diktsamling "Sånger till 
Lättjan". Den finns fortfarande att 
köpa på nätet för en billig penning.  
Gunhild var frankofil och kunde be-
rätta hur hon och Gunnar haft det i 
Paris. Min första egna resa utomlands 
gick förstås till Paris. 
 
Nu har Gunhilds systerson Peter 
Mosskin kommit ut med en roman 
om Gunhild och hennes systrar. Den 
heter just "Systrarna" och ges ut av 
Atlas förlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gunhild-Nun och hennes två systrar 
Nina och Margit levde ovanliga liv i 
mellankrigstidens Europa. Nun utbil-
dar sig till  sjukgymnast och jobbar 
bland annat i Paris och Sao Paolo i 
Brasilien, men flyttar hem när 
världskriget är på gång. Margit, Pe-
ters mamma, är småskollärare och 
utgivare av en pedagogisk tidskrift. 
Nini läser hos Maria Montessori i 
Rom och arbetar på Carl Malmstens 
Olofsskola. Nun och Nini är i tur och 
ordning gifta med akademiledamoten 
Gunnar Ekelöf. Margit delar sin man 
med en annan kvinna. 
 
Romanen består av olika delar. Dels 
tillfällen som Peter själv upplevt som 
barn, dels brev som systrarna skrivit 
och slutligen ren fiktion, såsom Peter 
tänker sig att systrarna haft det och 
hur de format sina liv. Som släkting 
har författaren haft tillgång till brev 
och dagböcker som tidigare inte varit 
offentliga. Även en bakgrund med 
Peters starka mormor, som levde 
större delen av sitt liv som ensamstå-
ende mor, finns med. 
 
En scen som Peter upplevt är Gun-
nar Ekelöfs 50-årsfirande i Damm-
stugan i Kolmården. Väldigt kul att 
läsa för mig som själv varit gäst där 
som barn. Jag tror också att scenen 
har mycket att ge andra. Den scenen, 
liksom flera andra, skildrar starka 
kvinnors handlingsutrymme i ett pat-
riarkalt samhälle. Gunhild bodde 
senare i Starrnäs vid Fläskbergen 
som Gunnar också ofta besökte. 
 
Peter Mosskin har skrivit en intres-
sant så kallad dokumentärroman. Om 
medelklasskvinnors begränsningar 
och möjligheter. Om livet vid sidan 
av en upphöjd kulturman. 
 
Romanen går fram till 1950-talet. 
Jag skulle gärna se en fortsättning 
som då bland annat skulle handla om 
den sista tiden med Gunnar Ekelöf, 
då Gunhild flyttade till sin syster 
Nina och Gunnar i Sigtuna, för att 
hjälpa till. 
 
Jag kan sakna en djupare skildring 
av det som borde smärta och bränna.  
Som att författarens pappa har två 
kvinnor. Som att två av systrarna har 
ett förhållande med Gunnar Ekelöf... 
 

   Text: Rodi Ailert 

Insänt!  
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          Boktips  för  vinterns   
 

 

 

 

 Insänt! 

Information från biblioteket 
   

Nu är hösten här och det är ofta en tid då 
många av oss gärna kryper upp i favoritfåtöljen 
med en god bok och en värmande dryck. 
Kanske hittar ni er nästa bok hos oss på Kro-
keks bibliotek. 
 

Bibliotekets öppettider är följande: 
 

måndagar: 14-16 
tisdagar: 10-12, 13-19 
onsdagar: 10-12, 13-15 
torsdagar: 10-12, 13-16 
 

Meröppet: alla dagar 7-22 
Meröppetlåntagare blir ni genom att komma till 
biblioteket och skriva på en överenskommelse. 
Sen kan ni komma in varje dag, när det passar 
er bäst. 
 

Det finns som vanligt även möjlighet att låna 
både e-böcker och e-ljudböcker via bibliotekets 
hemsida. 
 

Med varma hälsningar, 
Fanny & Malin, Krokeks bibliotek 

Skönlitteratur:  
Nu kommer fjärde delen i den populära 
spänningsserien Oxen, skriven av den 
danske författaren Jens Henrik Jensen.  
I Lupus, är Niels Oxen tillbaka i Danmark 
efter att ha levt gömd i den svenska skär-
gården. En rad mystiska händelser för  
både Oxen och hans partner, den excent-
riska före detta PET-polisen Margrethe 
Franck, tillbaka till en tid de helst inte vill 
minnas. Den tid då Margrethe Franck förlo-
rade sitt ben. Gamla hemligheter kommer 
upp till ytan.  
 
 
 
 
Om man vill ha något mer lättsamt och  
juligt så kan kanske Lucy Diamonds nya 
roman Snöfall över strandcaféet passa. 
Efter en hektisk sommar på strandcaféet  
ser Evie fram emot sin första jul med nya 
pojkvännen Ed. Hon är fast besluten att det 
ska bli den mest perfekta, romantiska julen 
någonsin. Mysiga kvällar framför brasan 
bara de två, med vin och godsaker - under-
bart! Men friden tar slut när Eds före detta 
fru plötsligt tar kontakt igen, och sedan dy-
ker oväntade gäster upp. Lägg till snöstor-
mar och familjedraman, och det ser ut som 
om julen kommer att bli lite av en kalkon. 

Tips på nya Vuxenböcker 

Facklitteratur:  
I Kimichi & kombucha: Den nya vetenskap-
en om hur tarmbakterierna stärker din 
hjärna, berättar Soki Choi på ett fascine-
rande sätt om den mikrobiotiska revolution-
en. Hon ger också bevisade tips på hur mat 
kan bidra med goda bakterier och därmed 
stärka ditt immunförsvar och din hjärnhälsa. 
Upptäckten av kopplingen mellan tarmbakte-
rierna, tarmen och hjärnan är banbrytande 
och det mest spännande inom medicinsk 
forskning just nu.   
 
 
 
 
I Svälten : hungeråren som formade Sverige 
berättar Magnus Västerbro om den miss-
växt som under åren 1867–69  drabbade 
Sverige och som räknas till en av de värsta 
naturkatastroferna i Sveriges historia. Miss-
växtens effekter förstärktes av politiska fel-
beslut och misstag, och hungersnöden bi-
drog till stora sociala spänningar och blev 
startskottet för massemigrationen, främst till 
Nordamerika. Genom enskilda människors 
livsöden berättar Västerbro en skakande 
historia om ett avlägset Sverige, men samti-
digt ett som var här alldeles nyss.   
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomar:  
Medlemmarna i Suicide Club har inte alltid 
varit aktivister. De började som ett gäng 
desillusionerade långlevare som ägnade sig 
åt förbjudna aktiviteter såsom livemusik och 
onyttig mat men har nu stämplats som terro-
rister av staten. I en nära framtid har forsk-
ningen tagit ett avgörande framsteg: odöd-
lighet är nu möjligt men bara för dem som 
förtjänar den. De kallas långlevare; de som 
tränar, utövar yoga, dricker hälsosamma 
juicer och går och lägger sig i tid. Den 100 
år gamla Lea är genetiskt perfekt: en poster-
tjej för de odödliga. Men en dag får hon syn 
på sin far, som hon inte har sett på 88 år, 
och när hon följer efter honom stirrar hon 
plötsligt döden i vitögat. Efter den händelsen 
blir Lea osäker om hon verkligen är värd sin 
odödlighet, eftersom hon kunde vara så 
oförsiktig och därför bestämmer hon sig för 
att kontakta medlemmarna i Suicide Club. 
Författaren till boken heter Rachel Heng. 
 
 

Tips på ny Ungdomsbok 
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Las

9-12:  
Äntligen är den här! Åttonde delen i den 
omåttligt populära serien Amulett, skriven av 
Kazu Kibuishi. I Supernova har Emily tapp-
pat kontrollen över sin amulett. Hon är in-
stängd i tomrummet och försöker fly från 
Rösten som vill påverka henne. Under tiden 
åker Emilys bror Navin till Fyr ett. Det är en 
rymdstation där motståndsrörelsen gör sig 
beredd att strida mot den armé av skuggor 
som närmar sig. Om inte skuggorna stoppas 
kan de förstöra hela planeten Alledia. Nu 
måste Emily och Navin vara smartare och 
starkare än någonsin. 
 
 
 
 
Peter Bunzl har skrivit boken Kugghjärtat, 
som är en spännande berättelse om en 
flickas sökande efter sin försvunna far. Lily 
svävar i livsfara. Hennes pappa är försvun-
nen och nu är hon förföljd av en man med 
silverögon. Han smyger efter henne i skug-
gorna.  Tillsammans med sina vänner, ur-
makarens son Robert och den mekaniska 
räven Malkin, kastas hon in i en mörk och 
ondskefull värld.  

Tips på nya Barn– och Ungdomsböcker 

 många  mysstunder... 
 

 

 

 

6-9:  
Nu kommer äntligen fjärde och sista delen i 
Handbok för superhjältar: Vargen kommer. 
Boken är skriven av Elias & Agnes 
Våhlund. Stadens farligaste skurk, Wolf-
gang, har kidnappat borgmästaren och vill 
ha Röda masken i utbyte. Han har länge 
velat fånga Lisa, och nu verkar han ha kom-
mit på precis hur han ska göra. Lisa vet inte 
vad hon ska ta sig till - ska hon rädda sig 
själv eller överlämna sig för att rädda borg-
mästaren? 
 
 
 
 

Börja läsa:  
Billy badar är den trettonde boken i lättläst 
serie om djur av Margareta Nordqvist. I 
serien Djurkompisar får vi följa barnen Maja, 
Lasse, Pelle och Ella som bor på landet och 
tar hand om olika djur. Hästen Billy är på 
tillfälligt besök på Pelles gård. Billy är en 
riktig rymningsexpert, som gärna ger sig av 
på egna utflykter från hagen. Men den här 
gången verkar det nästan bli lite för spän-
nande när Billy rymmer ner till sjön för att 
svalka sig i sommarvärmen. Stora mörka 
moln närmar sig. Hjälp, ett åskväder! 

Det gamla häststallet vid Uttersbergs Gård är borta 
Det gamla häststallet och  några ekono-
mibyggnader vid Uttersbergs gård revs 
under september månad. Åtskilliga flick-
or och pojkar använde stallet till sina 
hästar och för dessa ungdomar känns det 
tungt, när delar av deras minnen jämnas 
med marken. 
 
Rivningen var enligt kommunansvariga 
nödvändig eftersom byggnaderna var i så 
dåligt skick. Man kunde inte ansvara för 
eventuella olyckor om obehöriga tog sig 
in i byggnaderna, och denna synpunkt 
måste man givetvis acceptera. 
 
Vad som kommer att ske med området 
vet man ännu inte eftersom det inte finns 
någon detaljplan. Dock är det så, att 
många gärna skulle vilja se en byggna-
tion här. Förhoppningen är då också att 
eventuella bostäder inte blir så dyra, som 
vi idag är alltför vana vid att se. 
 

 Text och bild: Gunnar Kryger 
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Har du råd att sälja din villa  
och flytta till en billigare bostad?? 

Under 60-talet byggdes många villor i 
Krokekstrakten av unga barnfamiljer, 
som flyttade hit för att kunna pendla 
till jobb i Norrköping med omnejd. 
Husen kostade vid den tiden mellan 
100.000 kronor till 250.000 kronor,  
men det blev för många ändå en hög 
bostadskostnad eftersom räntan var 
mycket högre än idag. Idag har dessa 
villor ett marknadsvärde runt 3 miljo-
ner kronor, men ändå är en mycket 
vanlig kommentar att… jag har inte 
råd att flytta, eftersom jag bor så bil-
ligt och mäklararvode, reavinstbe-
skattning och dyra hyror gör att jag 
bor kvar, även om jag tycker det är 
jobbigt med det stora huset och med 
trädgården. 
Och för resten så finns det ju inga bra 
äldreboenden i Kolmården!! 

Hur fungerar det egentligen och vilka 
kostnader ska man räkna med? Vi 
ställer ett antal frågor till Matz Åge-
häll, mäklare på ERA Kolmården; 
 
 Vad är mäklararvodet vid för-

säljning av en villa i storleks-
klassen 3 miljoner?  

 Hur gör man med skatten på 
värdestegringen på 2 miljoner 
när mäklararvode och avskriv-
ningar är borttagna vid köp av 
en billigare villa eller bostads-
rätt för säg 2 miljoner? 

 
- Man kan räkna med ca 100 000 kro-
nor i försäljningskostnader. Skatten 
kan man välja att betala in året efter 
försäljningen, alternativt att skjuta 
framför sig om man köper ett nytt bo-
ende. Nytt är att man även kan få upp-
skov med en del av vinsten när man 
köper en billigare villa eller bostads-
rätt. Man skall dock vara medveten 
om att det är en årlig avgift på upp-
skovsbeloppet. 
Finns ekonomi att betala hela reavins-
ten eller ta banklån motsvarande skat-
ten på uppskovet är det idag ett bättre 
alternativ än att skjuta vinsten framför 
sig. 

 Om man nu har en tanke och 
vilja om att förändra sitt bo-
ende, var ska man börja?  

 Vad kostar andra boendefor-
mer?  

 Vad blir över efter att skatter 
m.m har betalats? 

 
- I dessa frågor är det bra att prata 
med sin mäklare för att få en ekono-
misk bedömning och värdering av 
den egna bostaden. När man har fått 
klarhet i dessa frågor kan det vara 
bra att prata med sin bank om vilka 
lånemöjligheter man har, ifall man 
ska köpa nytt boende. Att vara väl 
förberedd och ute i god tid är en stor 
fördel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Text: Olle Rosen och Gunnar Kryger 

Lånetak i en tillfrågad bank 
4,5 ggr hushållets taxerade inkomst 

Reavinstskatt 
22% av vinsten 

Amorteringsregler 
Uppskovsavgift 

Kolla Internet! 

 

   

Luftgevärslokal sökes! 
 

Krokeks skytteförening söker en lokal för luftgevärsskytte  
i eller inom rimligt avstånd från Krokek. 
 

Lokalen behöver vara minst 12 meter lång och minst 5 meter bred, gärna mer. 
 

 Hör av er om ni har något förslag till Bo Ohlsson, info@krokeks-skf.se, 070-545 93 15 
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VARFÖR BYGGS DET INGENTING I KOLMÅRDEN? 
Kolmårdsnytt har i nr 2012:3 och i 
nr 2014:2 skrivit om planerad be-
byggelse vid Kolmårdsanstalten. 
Därefter har ingenting hänt och 
många har ställt frågan i rubriken.  
 
Nu verkar dock något vara på gång. 
Det norska företaget OBOS, som också 
är etablerat i Sverige under namnet 
OBOS SVERIGE, har köpt ett område 
vid Torsviken. Här planerar man att 
bygga 240 bostäder. I företaget finns 
också Myresjöhus och Smålandsvillan. 
Detaljplan för området gjordes 2017. 
 
Vad är planerat och vilken är 
tidsplanen? 
OBOS kommer att bygga i 5 etapper, 
och den första lär vara på gång. Vägar-
na in i området skall iordningställas av 
Norrköpings Kommun och förhopp-
ningen är att detta ska påbörjas ganska 
snart. Byggnationen beräknas komma 
igång under sommaren 2019. 
 
Hur kommer byggnationen att se 
ut? 
Ett antal villor, som säljs på vanligt 
sätt, kommer att byggas. Köparen väl-
jer villa ur Myresjöhus- eller Små-
landsvillans sortiment. 
 
Dessutom kommer det att produceras 
ett antal radhus, som kommer att vara 
bostadsrätter. Dessa kommer att säljas 
av mäklare. 

Har OBOS fler planer? 
Ja, man har också planer på att be-
bygga området från Tintomaras för-
skola ner mot Bråviken. För närva-
rande är det dock en liten paus i detta, 
pga att det finns ett överklagande mot 
byggandet. OBOS hoppas dock att 
komma igång med detta senare. 

Kolmårdsbors önskan 
Många kolmårdsbors önskan är att en 
detaljplan också göres där Uttersbergs 
gård och ”Långa Gärdet” ingår. Varför 
inte planera för ett trygghetsboende 
någonstans där. Kompletterar man 
sedan med ett rekreationsområde med 
grönytor, gång- och löpstigar, så 
skulle många bli väldigt lyckliga. 
Gruppen 70+ är stor och det finns åt-
skilliga, som inget hellre skulle önska 
än att kunna sälja sin villa och flytta 
till något mindre boende, utan att alla 
sparpengar, som finns i villan, går åt.  
 
Text: Gunnar Kryger och Olle Rosen  
Bildkälla: BRAFAB 

God Jul Kolmårdsbor!  
Ni får byggplaner i julklapp! 
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     Fördjupning av översiktsplanen  
Den 24 oktober 2017 tog Norrkö-
pings kommun beslut om att en för-
djupning av översiktsplanen ska tas 
fram för orterna Krokek och Ströms-
fors.  
 
En översiktsplan kan ändras ge-
nom fördjupningar och tillägg, till 
exempel när ett område behöver re-
dovisas mer i detalj. Fördjupningar 
gäller delar av kommunen där det 
råder stor konkurrens mellan olika 
intressen och anspråk. Det kan vara 
tätorter med hårt bebyggelsetryck 
och/eller områden med stora bevaran-
devärden. Fördjupningar kan också 
tas fram för områden där kommunen 
vill klara ut huvuddrag i markan-
vändningen,  men där det inte är 
lämpligt eller möjligt att upprätta en 
detaljplan för hela området samtidigt.  
 
Fördjupningar av översiktsplanen har 
samma funktion och juridiska status 
som den kommunövergripande över-
siktsplanen. 

Aktiviteter i arbetet med Fördjup-
ning av översiktsplanen för Krokek 
och Strömsfors: 
 

 Inventering av förutsättningar: 
Naturvärden, kulturvärden, trafik-
flöden, geoteknik, etc. 

 Ta fram olika koncept för ortsut-
vecklingen i Krokek och Ströms-
fors 

 Ett tidigt dialogmöte med utvalda 
personer i Krokek den 2 maj 
2018.  

 Under hösten arbetas ett planför-
slag fram för samråd med alla 
boende i Krokek och Strömsfors. 

 
Inbjudan till samråd  
Samråd kommer att ske någon gång i 
mars. Inbjudan kommer i nästa num-
mer av Kolmårdsnytt - vårnumret. 

Detaljplaner 
Råssla 1:72 m.fl. (Råsslaskolan – 
Dragtorpsvägen), Krokek 

Syftet med ändringen av byggnads-
planen är att möjliggöra byggnation i 
tre våningar. 

Antagen 18 september 
 
Kolmården 1:154, Krokek 

Syftet med detaljplanen är att utöka 
byggrätten i området i anpassning till 
geologiska förutsättningar samt bul-
ler från väg och järnväg. 

Uppdraget att påbörja planarbete 
gavs 11 december 2012 
 
Hult 1:159 m.fl., Krokek 

Syftet med ändringen är att möjlig-
göra tillbyggnad av befintligt affärs-
hus. 

Antagen 18 september 2018 

          Åtgärdsvalsstudie - Bristande fram-  
     komlighet genom Krokek till Kolmårdens djurpark 

I Kolmårdsnytt nr 4, 2017 och nr 2, 
2018 finns rapporter om arbetet 
med att ta fram en åtgärdsvalstu-
die, för att lösa framkomligheten 
genom Krokek till Kolmårdens 
djurpark sommartid.  
 

Slutrapporten är nu klar. 
 

Syftet med åtgärdsvalstudien är att 
finna åtgärdsförslag som avhjälper de 
brister som framkommit under pro-
cessen och som lyfts i länstransport-
planen 2018–2029. Åtgärderna ska 
förbättra trafiksituationen avseende 
tillgänglighet, trafiksäkerhet och 
trygghet och ge förutsättningar för 
kommunens bebyggelseutveckling.  
 

De mål som satts upp för att lösa 
identifierade brister och problem bas-
eras på transportpolitiska, regionala 
och kommunala mål. Arbetsgruppen 
har tagit fram nedanstående mål för 
problemlösning:  
 

 God framkomlighet för kollektiv-
trafik och acceptabel framkomlig-
het för bil i stråket. Förbättrad 
framkomlighet för kollektivtrafik 
och bil får inte ske på bekostnad 

av framkomlighet för gång- och 
cykeltrafik.  

 God tillgänglighet till viktiga mål-
punkter i utredningsområdet för 
räddningstjänst, boende, nä-
ringsidkare och besökare, med 
särskilt fokus på barriäreffekter 
och korsningspunkter.  

 God trafiksäkerhet och trygghet 
för samtliga trafikanter.  

 Ge goda förutsättningar för be-
byggelseutveckling för bostäder 
och tillväxt för det lokala närings-
livet i stråket.  

Utredningsområdet. De blå cirklarna representerar viktiga målpunkter inom området  

Kommuninfo. 

Trafikverksinfo. 

Margaretha Ericsson har sammanfattat informationen från Johan Mases,  
Processansvarig Strategisk planering Norrköping kommun, sammanställning.  

Margaretha Ericsson har sammanställt  
informationen från Tina Melins,  
projektledare Trafikverket,  
sammanfattning av slutrapporten 

Mer info på nätet: Sök - 
Trafikverket-åtgärdsvalstudie/Kolmården 

Mer info på nätet:  
Sök - Norrköpings kommun-FÖP 

Mer info på nätet: Sök - Norrköpings  
kommun-detaljplaner/Krokek 
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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 0705-30 32 51 

 

Bankomat:  
Utanför COOP Krokek och inne på ICA  
 

Bibliotek: 011-15 77 00 
Råsslavägen 20 
Öppet: 
Måndag 14-16 
Tisdagar    10-12 och 13-19 
Onsdagar  10-12 och 13-15 
Torsdagar 10-12 och 13-16 
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 

 Dambroängen 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 inte le och visa tänderna? Hänger mungipan? 

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

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

Tid - Varje sekund räknas…  

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

KOLMÅRDSMARKEN 2019 

Kolmårdsmarken går in på sitt 
femte år och planeringen inför den 
3 augusti 2019 är i full gång …  
 
Marknadsgruppen och Företagsgrup-
pen som tagit initiativ till marknaden 
och står bakom den, har fått mycket 
positiv respons från både besökare, 
knallar, loppisarrangörer, företag och 
föreningar. Många knallar som varit 
med på marknaden, passar på att 
boka plats inför kommande år när 
det är dags att plocka ihop. 
Kolmårdsmarken är etablerad! 
 
Marknadsgruppen, som organiserat 
och planerat marknaden under de 
första fyra åren, har i princip varit 
samma personer. Någon har kommit 
till och byte har skett när våra livsme-
delsbutiker bytt ägare/chefer. Grup-
pen ser gärna en fortsättning, trots 
att det innebär en hel del arbete och 
tid för möten.  
 
Nu sker det lite förändringar i mark-
nadsgruppen. Några avgår, så det 
behövs nya krafter.   

Marknaden som blivit succé - har kommit för att stanna! 

Vi söker dig som är intresserad av 
att det ”Händer nåt på byn”, har 
idéer, gillar att organisera och kan 
samarbeta. Lite ny input skadar inte! 
Du måste inte vara med i Företags-
gruppen, men vi vill gärna ha mer 
samarbete med föreningar och före-
ningsaktiva personer - men det är 
heller inget krav.  
 
Marknadsgruppen består av: 
En marknadsgeneral, två ansvariga 
för knallar och loppis, en ansvarig för 
att ta kontakter med olika aktörer, en 
ansvarig för att ordna el, en ansvarig 
för uppbyggnad av scener mm, en 
eller två ansvariga för reklam, annon-
ser och annonsering - och kanske 
något mer… Marknadsdagen behö-
ver många hjälpas åt med scen-
bygge, eldragning, utplacering mm. 
 
Är du intresserad? Kontakta oss! 
E-post: info@kolmarden.net  
Tel: 070-529 09 03 
 

Välkommen att höra av dig! 
 

Marknadsgruppen 
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