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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.  

 

Kolmårdsnytt är en stolt tidning som firar 10 år!  
I årets första nummer kan du läsa om hur tidningen kom 
till och hur vi tänker fira vårt 10-årsjubileum. Det är inte 
utan att vi som ”gör” Kolmårdsnytt också är stolta, men 
framförallt glada för att vi får ha så roligt tillsammans, och 
får träffa så många trevliga och kreativa Kolmårdsbor.  

   

Vi fortsätter att skriva om boende och byggplaner i Kro-
kek. Läs på sid 41 om ett intressant möte… 
   

Så kan du läsa om ”nytt” som hänt i Krokek, vad de syss-
lar med i Kvarsebo och Stavsjö, gamla och intressanta 
hus, företag, en barnmorska, en fotograf, skräpplockning, 
isar, Råsslaskolan och så det stora eventet O-Ringen 
förstås som kommer till Norrköping och Kolmården. Ett 
späckat nummer - som vanligt! Trevlig läsning…  
 

Genom facebookgruppen ”Vårt vackra Kolmården” har vi 
fått bilden till framsidan. Vårflod i Getådalen…  
 

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

Kom med idéer och förslag på Facebook.  
     

Vårhälsningar, Margaretha Ericsson 

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! 

Plusgiro: 55 79 40-4    Bankgiro: 638-4325 

  

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 

Innehåll 
Vaniljtema med Ella och Linn      3 
Från ”Nytt i Kolmården” till KOLMÅRDSNYTT    4 
Välkommen till Årsmöte och 10-årsjubileum    5 
Ny Veterinärpraktik       7 
Optoteknik i Kolmården AB      9 
Med naturen i fokus     10-11 
Djur– och natursidan, Rödräven   12 
Skräpplockardagen / Gamla mackar!?   13 
Jag bestämde mig när jag var 4 år!   15 
Råsslaskolan / Apropå skolbyggnader    16-17 
Hur är det att vara ung i Kolmården?   17 
Äntligen en kvinna som VD på Djurparken  19 
Margareta Swartz, ordförande i KIF   19 
Apoteket i Krokek / Era Bråvikens Mäklarbyrå  21 
Gamla Gruvstugan     22-23 
Företags– och Föreningsguiden    24-26 
Träningsmöjligheter     27 
O-Ringen Kolmården 2019    29 
Hyttans Villaägarförening spolar isbana…   31 
Ryssköket Stavsjös äldsta hus / Farliga isar  32-33 
Stavsjöson servar Stavsjöborna / S Horisont  35 
Kvarsebo IK ordnar skridskobana    36 
Reflexbana i Kvarsebo     37 
Väljer barnen en obevakad järnvägsöverg?     37 
Stormen stoppade musikföreställning     39 
UPPROP! Färre turer med Skenäsfärjan  39 
Nya lägenheter i Krokeks Centrum eller…?  41 
Insändare      46 

 Samhällsinformation      47 

 

Nästa nummer    
kommer ut den 13/5 

Manusstopp 18/4 
 

Utgivning 2019  
25/2, 13/5, 9/9, 18/11 
    

Manusstopp ca 3 1/2 
vecka före utgivning. 
 

Får du inte tidningen - 
kontakta redaktionen! 

Margaretha Ericsson  

Redaktionschef och 
ansvarig utgivare  

Redigering och layout  

Louise T Gustafsson 

Särskilt ansvar för 
kyrkor och äldre.   
  

Monica Svensson  

Särskilt ansvar  
för Stavsjö 

Gunnar Kryger  
Särskilt ansvar 
för sport och idrott 
 

Christina Folkeson 

Särskilt ansvar för 
förskola, skola, före-
ningsliv och hembygd. 
 

Monica Johansson 

Allmänt, företag…   

Ulla Landqvist 

Allmänt…  
 

Olle Rosén 

Allmänt…  
 

Ella och Linn Höög 
Recept och unga 

Styrelseordförande:  
Stig Fritzell  
 

Korrekturläsare:  
Katrin Bjuhr  
 
 
 

Tryckeri:  
Tellogruppen 
 

Webbredaktör 
Liselotte Karlberg, 
Boström 

Inga-Britt Jerqvist 

Bevakar Kvarsebo 

 

Det är vi som gör tidningen 
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Ingredienser: 

4,5 dl vetemjöl 

1,5 dl florsocker 

0,5 dl potatismjöl 

1 krm salt 

200 g smör 

3 äggulor 

1 tsk vatten 

4 dl mjölk 

0,5 dl strösocker 

1 krm vaniljpulver    

0,5 dl majsstärkelse 

Garnering 

Florsocker    

Så här gör du: 

1. Blanda ihop vetemjöl, florsocker, potatismjöl, vaniljpulver 
och salt. 

2. Tillsätt smör och mixa ihop. 

3. Häll i vattnet och en äggula, mixa sedan blandningen till en 
jämn smet. 

4. Ställ in smeten i kylen och låt stå i ca 30 min. 

5. Vispa ihop mjölken, strösockret, vaniljpulvret, majsstärkel-
sen och de resterande äggulorna till en vaniljkräm i en ka-
strull. 

6. Sjud vaniljkrämen på låg värme under omrörning ända tills 
den har tjocknat. Låt svalna. 

7. Sätt på ugnen på 200 grader C. 

8. Ta ut degen ur kylen och tryck sedan ut den i hjärtformarna. 

9. Fördela vaniljkrämen i hälften av formarna. 

10. Täck sedan över de fyllda hjärtana med de tomma. Tryck 
ihop kanterna nog så att inte vaniljkrämen åker ut. 

11. Grädda i mitten av ugnen i 12 minuter. 

Ingredienser: 

50 g jäst 

5 dl mjölk 

1 00 g rumsvarmt smör 

1 dl strösocker 

1 tsk salt 

1 tsk stött kardemumma 

Ca 13 dl vetemjöl 

Garnering 

Strösocker 

Så här gör du: 

1. Värm mjölken tills den blir fingervarm. 

2. Smula ner jästen i en bunke och blanda i mjölken. 

3. Tillsätt smöret i klickar, socker, salt och kardemumma och 
ca 11 dl av mjölet. 

4. Arbeta degen väl, antingen 15 minuter för hand eller 10 mi-
nuter i maskin. 

5. Gör vaniljkräm (se receptet i ”Vaniljhjärtan med hemmagjord 
vaniljkräm”). 

6. Ta upp degen på ett mjölat bakbord och dela den i tre delar. 
Kavla ut varje del och skär rutor som är 8x8 cm. 

7. Lägg en klick vaniljkräm på varje ruta och vik in hörnen. 
Tryck sedan ihop till en bulle och lägg skarven nedåt i en 
form eller på en plåt med bakplåtspapper. Låt jäsa i ca 45 
minuter. När det går att trycka på bullen försiktigt och degen 
åker ut igen, så är jäsningen klar. Sätt ugnen på 225 grader 
medan bullarna jäser. 

8. Grädda bullarna i ca 8 minuter. 

9. Innan servering pensla bullarna med smält smör och doppa i 
socker. 

 

 

Ingredienser: 

100 gram smör 

0,5 dl florsocker 

1 msk vaniljsocker 

1 dl potatismjöl 

Så här gör du: 

1. Sätt ugnen på 175 grader 

2. Blanda smör, florsocker och vaniljsocker i en bunke.  

3. Tillsätt sedan mjölet i omgångar under omrörning. Rör om 
tills det har blivit en porös deg 

4. Spritsa ut degen i form av kakor på bakplåtspapper. 

5. Grädda i ca 12 minuter. 
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Från ”Nytt i Kolmården” till ”KOLMÅRDSNYTT” 
Kolmårdsborna hade haft sin lokala 
tidning ”Nytt i Kolmården” sedan 
1989. Den gavs ut i fyra nummer 
per år av Kommundelsnämnden, 
med dåvarande kommundelsdirek-
tör Lisbet Paulsson som ansvarig 
utgivare. Kolmårdens företagsgrupp 
och Svenska kyrkan hade flera sidor 
i tidningen, vilket gjorde det ekono-
miskt möjligt att ge ut tidningen. 
När kommundelsnämnden lades ner 
2004, fortsatte Fullmäktigebered-
ningen att ge ut tidningen, med fort-
satt stöd av Företagsgruppen och 
Svenska kyrkan. 2008 avvecklade 
Norrköpings kommun även de lo-
kala Fullmäktigeberedningarna, och 
då  drogs även kommunens ekono-
miska bidrag in för ”Nytt i Kolmår-
den” - som då gick i graven. 
 
Leaderprojektet 
Under sommaren 2008 utfördes en 
boendeenkät inom Leaderprojektet 
Bråvikslandet, ett EU-projekt. Det 
visade sig att just en lokal tidning 
var viktig för Kolmårdsborna. Där 
framkom det att omkring 95% av 
Kolmårdens befolkning läste ”Nytt i 
Kolmården” och såg den som en 
viktig kanal för lokal information.  
 
Ett löfte 
Dåvarande ordföranden i Fullmäkti-
geberedningen, Börje Forsling och 
vice ordförande Margaretha Erics-
son, lovade på det sista berednings-
sammanträdet att göra allt för att 
tidningen skulle få leva vidare i nå-
gon form.  
 
Stormöte 
En arbetsgrupp tillsattes på ett 
första möte den 4 februari 2009, där 
även dåvarade ordföranden för 
Kolmårdens företagsgrupp Alf Gus-
tafsson fanns med. Efter ett antal 
planeringsmöten bjöd gruppen in 
samtliga företag, föreningar, kyrkor, 
skolor med flera till ett ”Stormöte” - 
den 2 juni 2009. Där diskuterades 
en ny tidning med tillhörande hem-
sida, som skulle ersätta den ned-
lagda tidningen. Mötet ställde sig 
bakom tidningsprojektet och att ar-
betsgruppen skulle arbeta fram ett 
första blad med information till alla 
Kolmårdsbor.  
 
 

Ett första blad 
Efter en del bakslag och många 
sammanträden kom det ut ett första 
blad i början på 2010, med inbjudan 
till ett ”föreningsmöte” den 7 april. 
På det mötet informerade interims-
styrelsen om allt förarbete som 
gjorts; ordnat domän till hemsidan, 
kollat tryckkostnader, kontaktat pos-
ten om utgivning och bolagsverket 
för  organisationsnummer och an-
svarig utgivare mm. Den ideella för-
eningen ”Kolmårdsnytt” bildades 
och en stadgegrupp och en redakt-
ionskommitté med redaktionsansva-
rig och ansvarig utgivare valdes.    
 
Allt börjar falla på plats 
Den 14 april hölls ett konstituerande 
möte då kassör valdes och en plan 
togs för utgivning.  Nu var förening-
en Kolmårdsnytt slutgiltigt bildad. 
Då diskuterades också Logotype, 
layout, antal sidor papperskvalitet, 
färg eller inte, utgivningsplan mm. 
Allt börjar falla på plats. 
 
Ny skepnad 
I juni kom nr 2 av tidningen 
Kolmårdsnytt ut och under hösten 
2010 gavs det ut två nummer till. 
Efter det att Kolmården varit utan 
sin lokala tidning under 2009, så 
återuppstod tidningen 2010 i en ny 
skepnad - tjockare, färggladare och 
mer informativ och med namnet 
”KOLMÅRDSNYTT”, med tillhö-
rande hemsida.  
 

Från 20 till 48 sidor 
Årgång 1 bestod av 20 sidor med 
färg på omslaget, 2012 hade sidan-
talet ökat till 32 sidor varav 12 sidor 
färg och idag, när Kolmårdsnytt är 
inne på sin 10:e årgång, är tidningen 
helt i färg och uppe i 48 sidor. Fyra 
personer i redaktionen har funnits 
med från början, men alla som har 
varit med har stannat kvar i flera år.  
 
Redaktionschefen berättar 
- Inför varje nummer av Kolmårds-
nytt träffas redaktionen vid tre till-
fällen hemma i mitt vardagsrum för 
att planera arbetet. Däremellan är 
skribenterna, de flesta pensionärer,  
ute och träffar Kolmårdsbor och gör 
reportage. När tidningen kommit i 
brevlådorna  har vi ett redaktions-
möte då vi utvärderar och samlar 
ihop det material vi har till kom-
mande tidning. Jag som redaktions-
chef sitter hemma vid datorn och tar 
emot materialet som redigeras och 
vartefter blir en tidning. Jag har 
också kontakt med alla annonsörer, 
vilket är ett ganska omfattande ar-
bete, eftersom jag också hjälper till 
att layouta en hel del annonser.  
 
- Alla som funnits med i redaktionen 
under åren har eller har haft andra 
arbetsuppgifter i livet, men vi är 
eniga om att det är ett mycket krea-
tivt och trevligt arbete att få ”göra” 
en tidning. Vi brukar säga att tid-
ningen är ”hemmagjord”.  
 

      Text: Margaretha Ericsson 
 

Sista redaktionsmötet före tryck då tidningen ligger på bordet för granskning…  
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Program: 
 

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 
 

 Framför dina synpunkter och kom med  
förslag/motioner före den 5 mars till 

     redaktionen@kolmardsnytt.se  eller  tel: 070-633 06 40 
 
 

 Föreningen bjuder alla medlemmar på en  
festmåltid med underhållning av  
Göran Bjarnegård och Carina Johansson 
från Kvarsebo  
Anmäl senast 14 mars till redaktionen@kolmardsnytt.se  
eller ring tel: 070-633 06 40 

 
  

 
 
 

ALLA KOLMÅRDSBOR  ÄR VÄLKOMNA på Årsmötet! 
 
Inget medlemskrav!  
Men bli gärna medlem och var med och stötta tidningen.  
Då får du dessutom göra din röst hörd på årsmötet! 
 
Välkommen att sätta in: 
100 kr/år för familj/enskild person PG 55 79 40-4 eller BG 638-4325 
 

Styrelsen 

 

    

 

  Välkommen på Festen! 

Välkommen till Årsmöte 2019  

        och 10-årsjubileum  

för Föreningen 

Tisdag den 19 mars kl. 18.30  
Lokal Sjövikskyrkan, Munkvägen 7 

Carina Johansson och Göran Bjarnegård 

 Passa på att bli medlem nu och kom med på festen!  
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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! 

 

Kampanj mars månad  

50:- rabatt på vaccination hund och katt 

 

Välkommen till 
Krokeks Veterinärpraktik 

  

Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården 
      

Öppettider måndag och fredag med veterinär 8-17 
Bokning på telefon 011-39 74 74 el. mail 
månd, onsd, fred 8-17, tisd, torsd 13-17.  
krokeksveterinarpraktik@outlook.com 

www.krokeksveterinar.se      
 

  Leg. veterinär Cesar Guevara, Leg. veterinär Louise Guevara  
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Ny Veterinärpraktik  

En vinterdag innan öppnandet av 
praktiken besökte jag Cesar Gue-
vara med familj i Villa Bråvik högt 
upp i Getå med hisnande utsikt över 
Bråviken. Att ta sig upp på den 
branta, slingriga och isiga vägen 
krävde mer kunskap i halkkörning 
än jag klarade av, men för Cesar var 
det inget problem, så han hämtade 
mig på plan mark. 
 
I Centrum  
Krokeks Veterinärpraktik öppnade 
den 4 februari i lokal under Coop i 
Krokek med adress Sjöviksvägen 
78. Det är Cesar Guevara tillsam-
mans med hustrun Louise, båda le-
gitimerade veterinärer, som är ägare 
till praktiken.  
 
Lång väg 
Cesar, som tog sin veterinärexamen 
i Argentina 2005, hade lång väg att 
gå för att få legitimering i Sverige. 
Det tog över fem år, så 2010 var det 
klart. Nu är Cesar på god väg att ta 
examen som specialist på hund och 
katt, men han har god erfarenhet 
även av andra smådjur av olika slag, 
exotiska djur och reptiler. Dessutom 
utför de vaccinationer på hästar. 

Två dagar i veckan 
Louise arbetar som 
veterinär på Kolmår-
dens djurpark och 
både hon och Cesar 
kan vara bekanta för 
tittare på SVT:s pro-
gram Veterinärerna 
och Djursjukhuset. 
Cesar arbetar även på 
Norsholms Djursjuk-
hus och någon gång på 
Jönköpings Djursjuk-
hus, så praktiken i 
Krokek kommer att 
hållas öppen två dagar 
i veckan, måndag och 
fredag, med bokning per telefon el-
ler websidan. Hembesök kan också 
förekomma i vissa fall.  
 
Relevant utrustning 
All relevant utrustning för kirurgi-
operationer, ultraljud, laboratorie- 
och tandutrustning finns, dock ej 
röntgen, som vid behov remitteras 
till andra djursjukhus. Krokeks 
Veterinärpraktik samarbetar med 
samtliga försäkringsbolag och sköter 
regleringen dem emellan. 

Jag som hundägare ser fram emot att 
ha veterinär på hemorten och säkert 
gör andra djurägare i Kolmården 
detsamma.  
 
Kolmårdsnytt hälsar Cesar och Lou-
ise välkomna och önskar dem lycka 
till! 
 
      Text: Monica Johansson 
      Bild på Louise och Cesar: Privat 
      Övriga bilder: Margaretha Ericsson 

 Nytt i Krokek! 

Louise och Cesar Guevara 

 

Cesar ger en katt en injektion inför en 
operation. Kattföreningen 9 Liv  
Östergötland konsulterar Krokeks  
Veterinärklinik minst en gång i veckan. 

Cesar står vid sitt 
operationsbord 
där den lilla kat-
ten snart blir väl 
omhändertagen...  

Veterinärkliniken har 
fått fina, ljusa lokaler 
med en trevlig mottag-
ningsdisk.  

Hyllorna börjar fyllas av djurfoder av olika slag…  
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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  

JAGR  
Janne Anderssons  

grävmaskiner 
 

Kvarsebo   Kolmården   
0705136973 

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 

mailto:janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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Optoteknik i Kolmården AB 

I denna byggnad döljer sig ett före-
tag, som heter Optoteknik i Kolmår-
den AB. Detta företag grundades 
2005 av en ung kille, som heter 
Martin Calderon, som idag är VD 
för företaget. Martin startade företa-
get i sitt hem, för att sedan via en 
container och ett garage landa i den 
stora svarta byggnaden. Företaget 
har idag 22 anställda, bl.a. 4 behö-
riga elektriker och ett antal fiber- 
och mättekniker. 
 
Vad gör man på Optoteknik? 
På firmabilarna kan man läsa att 
man sysslar med fiberinstallationer, 
fiberblåsning, ledningsutsättning, 
GPS-mätning och elinstallationer. 
Från början var alla delar knutna till 
fiberinstallationer, men idag står alla 
avdelningar på egna ben med både 
egna och gemensamma kunder. 
 
Själva grävningen för fiberrören 
utförs av andra firmor, men sedan 
tar Optoteknik över. Fiberkabeln 
blåses in i rören med hjälp av en 
kompressor och en maskin som ma-
tar in kabeln tillsammans med luft. 

När man blåser fiberkabel är det 
möjligt vid bra förhållanden att 
blåsa upp emot 4 km. Skulle man 
göra det för hand, kan man bara 
klara av komma in c:a 100 m. Där-
efter sker installationen i huskrop-
parna. 
 
Om kunden så önskar kan Optotek-
nik göra en s.k. inmätning. Då an-
vänder man en precisions-GPS för 
att på en karta rita ut exakt var led-
ningarna ligger. Från början mätte 
den bara in fiberrör men idag hante-
rar den även el, vatten och fjärrvär-
meledningar. Detta kan vara bra för 
kunden, om man i framtiden skulle 
behöva flytta ledningarna eller 
gräva i närheten. Att gräva av en 
ledning kan bli väldigt dyrt, så detta 
vill man undvika. Kartan ägs av 
kunden. 
 
Skulle en kund senare vilja veta ex-
akt var ledningen ligger, utför man 
en utsättning. Då använder man på 
nytt GPS och markerar ovan jord 
exakt var ledningen finns. 
 

Vilka är kunderna? 
Optoteknik har en välfylld orderbok 
och kunderna är stora. Man har åt-
skilliga jobb i stadsnät som i Linkö-
ping, Katrineholm, Nyköping och 
Södertälje. Scania tillhör också 
kundkretsen. I vårt närområde har 
andra stått för installationerna. Ett 
undantag är Kolmårdens Djurpark. 
Där har Optoteknik byggt ett fiber-
nät till bl.a. alla kassor. 
 
Installationer hos privatpersoner är 
ganska få. Där består arbetet mest 
av servicejobb inom el. 
 
Det känns spännande att nya  
företag etablerar sig i Kolmården. 
Kolmårdsnytt önskar Optoteknik 
lycka till i framtiden. 

För c:a 1½ år sedan började det byggas en stor svart byggnad intill Vårdcentralen. Många undrade vad den 
skulle användas till, och det är säkert en del, som fortfarande är lite nyfikna. 

Text och husbilder: Gunnar Kryger 

Övriga bilder: Privat 

Inmätning fiber landsbygd Inmätning vattenledning Fiberblåsning 

Kabelarbete högspänning 
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Med naturen i fokus 

I Kolmården finns många hängivna 
fotografer. De delar gärna med sig 
av sina bilder via Facebook. En av 
dem är Thomas Karlsson, som bor 
på Syrénvägen. 
 

- Vi flyttade in här när jag var ett 
år, så jag har aldrig flyttat hemi-
från, säger han. 

 

En naturfotograf 
Men en ny generation har kommit 
till. Här bor han med hustrun Ca-
milla och de vuxna barnen Elin och 
Martin. Man förstår redan i hallen, 
att här bor en naturfotograf: varma 
kläder, kängor, fotostativ…och här 
finns mycket teknisk utrustning: 
kameror av olika slag, rejäla objek-
tiv, en parabolmikrofon, datorer 
och hårddiskar. Ungefär 54 tusen 
bilder har Thomas sparade. Han 
gillar också att sätta ihop filmer 
från sina vandringar. Ja, det är så 
han helst arbetar. 
 
 
 
 
 
 

- Jag ”jagar” med kameran. När 
jag upptäcker något börjar jag ta 
bilder och kryper försiktigt när-
mare. Det kan bli bättre och bättre 
– eller fiasko! Nära är roligt. Och 
ännu har jag aldrig råkat illa ut. 
Jag har alltid gillat skogen, sär-
skilt trakterna kring Svanstad. 
Där var min pappa uppvuxen, och 

en kusin till mig bor där nu. Det 
är ”min skog”, där jag är ganska 
ensam  - och det trivs jag med. I 
skogen känner jag mig fri. Att 
komma nära djuren är en stark 
upplevelse, som man kan bära 
med sig länge. Men det är inte 
alltid som kroppen är samarbets-
villig. En kronisk tarmsjukdom 
sätter vissa gränser. Men mentalt 
är jag dagligen ute. 

 

- Här i skogarna hittar jag och 
genom att vara ute mycket har jag 
lärt mig var djuren håller till och 
vilka vanor de har. Jag gillar snö, 
särskilt spårsnö. Man kan se vilka 
djur som rört sig och vad de haft 
för sig. 

 

Scoutledare 
Under tid inomhus har Thomas 
mycket uteliv att tänka tillbaka på, 
som Vätternrundor och skidtävling-
ar – som ledde till kontakt med 
scouterna. Där blev han en uppskat-
tad ledare, som tog med sig sin 
grupp ut i skogarna, till övernatt-
ningar i vindskydd, och 17 minus-
grader var inte något hinder. De 
gjorde flera turer upp till Kebnekai-
ses topp – men jobbade även under 
jord. Thomas har god kännedom om 
grottorna häromkring. Under en 
period gav de sig även på att gräva 
ut en ganska okänd grotta. De tog 
sig inåt bit för bit, med Thomas 
först och övriga bakom med pulkor 
för att bakåt forsla ut jord och sten. 
Till slut hade de fått fram en 75 me-

ter lång gång, inåt och nedåt. Bitvis 
var den så trång att bara Thomas tog 
sig igenom. Vilket äventyr! 
 

Bild och ljud 
Intresset för foto fanns tidigt, men 
tog ny fart med den digitala tekni-
ken. Thomas använder gärna olika 
slags kameror, för de är bra på olika 
sätt. Sedan följer arbetet vid datorn 
med redigering och en del experi-
menterande. Att sätta samman små 
filmer med direktinspelat ljud, kom-
pletterat med berättarröst och lite 
bakgrundsmusik blir ett bra sätt att 
använda sitt material. En del filmer 
lägger Thomas ut på Facebook. Han 
brukar också gärna fotografera på 
lokala evenemang, men gillar även 
att göra porträtt. 
 

Hustrun har hängt på 
Hustrun Camilla har också börjat 
ägna sig åt fotografering, oftast med 
lite mindre motiv från naturen. Hon 
visar fina foton på fåglar, fjärilar 
och blommor. De båda har tillsam-
mans visat foton bl.a. på Svintuna 
marknad. 
 

- Vilken är den bästa bild du ännu 
inte tagit?  
 
- Jag skulle gärna vilja fånga ett 
lodjur på bild… 
 

Så om ni har något tips, hör av er 
till Thomas! 
 

  Text: Christina Folkeson 
  Bilder: Privata 

Två porträtt: Thomas - fotografen själv och ett av hans hjortporträtt 

Jag jagar  
med kameran. ” 

” 
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Ormvråken spanar 

Råbocken tar fart 

Kronhjort som brölar 

Camilla mötte en mus Hinden avvaktar 
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Rödräven är mycket aktiv året runt. 
Den finns i alla miljöer. Rödräven är 
en allätare och äter allt från smågna-
gare till bär.  Visste du att räven är 
en av de mest spridda rovdjuren? 
 
Pälsen är i allmänhet brunröd på 
ovansidan och vit till gråvit på un-
dersidan. 
 
Räven kan bli till 100-130 cm lång 
från nosens topp till svansens slut. 
Den brukar bli 35-40 cm hög. Ho-
nan är oftast mindre en hanen. 
 
Rävarna bor i så kallade gryt. Gry-
ten kan vara gjorda av klippblock 
eller grävda gångar i sand eller lera. 
Grytet brukar ha flera kamrar och 
öppningar. Rävar kan också ta 
gamla grävlingars gryt. 
 
Räven kan springa upp till 50 km/ h 
och är väldigt smidig. Den kan 
hoppa över hinder på upp till 2  me-
ter. 
 

               Djur– och natursidan, Rödräven... 

Räven har väldigt bra syn, hörsel 
och luktsinne. Hörseln är mycket 
viktig när det gäller att jaga, så att 
den kan höra om det är något djur 
som är i närheten. Luktsinnet måste 
de ha för att kunna känna lukten av 
ett djur. Synen är bra för att kunna 
se var bytet är. 

Rödrävarna parar sig i mitten av 
januari-mars. Honan är dräktig i 52
-53 dagar. Kullen föds i ett gryt. 
Ungarna är blinda vid födseln men 
öppnar ögonen efter några veckor 

Text: Janelle Seitov 

Teckning: Jennifer Seitov 
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 Skräpplockardagen med Anna Bäck 
Lägg den 6 april på minnet, eller 
ännu hellre boka det i almanackan. 
Den som dragit igång detta viktiga 
evenemang är småbarnsmamman 
och miljöaktivisten Anna Bäck. Det 
var vid en löprunda runt Svinsjön 
idén föddes när hon såg hela sop-
säckar ligga i dikesrenarna.  
 
Motivation 
– Jag vill kunna se mina barn i ögo-
nen och säga att jag har gjort allt vad 
jag kan för djuren och miljön, säger 
Anna, som även engagerat sig poli-
tiskt, när jag frågar efter hennes mo-
tivation.  
 
Hållbar utveckling 
På sitt arbete på fritidshemmet dri-
ver hon projektet Hållbar Utveckling 
tillsammans med Sara Hjelm. Bar-
nen är mycket entusiastiska och vil-
liga att lära sig bra miljöval. 
 
Intresse på Facebook 
Efter att sonderat intresset på Fa-
cebook, med positivt resultat, be-
stämdes datumet till 6 april. Cent-
rum för evenemanget blir pendlar-
parkeringen vid ICA. Involverade är 
också Naturskyddsföreningen, som 
står för att det blir lite tävlingar, och 

Storasyster Lisa, mamma Anna och lillebror Johan 

kommunen med Håll Sverige Rent, 
som står för sopsäckar. Handskar tar 
man med själv.  
 
Ploggar 
Anna har haft kontakt med de spor-
tande tjejerna i organisationen Livet 

     

        Gamla mackar!? 

i Krokarna. De ställer upp och plog-
gar (sammansatt ord av jogging och 
plocka) Förhoppningsvis drar de 
med sig många.  
 
Från redaktionens sida hoppas vi på 
god anslutning och säger lycka till! 
 
     Text och bild: Ulla Landqvist 

 

Vi planerar att göra en nostalgi-

serie om mackarnas historia. 

Har du foton eller andra  

minnen? 
 

Hör av dig till: 

Christina Folkeson 

tel. 070 964 17 97 eller 
christina.folkeson@gmail.com 

 Stisse vid sin mack 

mailto:christina.folkeson@gmail.com
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Kristina Svensson, Fredrik Blomberg, Margaretha Johansson, Lillemor Holm 

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 

 

 

 

            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 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

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 - Torsdagssången För dig som gillar att 
sjunga! Ring Annika Widerstedt 072-2280609   
      

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kristen tro - något för dig? Vill du samtal med någon? 
Kom till någon av våra samlingar eller hör av dig till  
Katrin Bjuhr 39 23 62 eller Göran Skoog 070-239 14 63 

 
    http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan   

 

              Munkvägen 7, Krokek 

 

I Missionshuset: 
Kvinnofrukost 13/4 kl. 9 med Ulrica Wadskog 

(Anmälan senast 20/3 till Katrin Bjuhr 073-141 15 62) 
         

Konst– och Musikcafé 24/3 kl. 15 med Solveig Delhag,  

kören och Annika Widerstedt  
    

Kvällsmacka för män 22/4 kl.19 med Sverker Wadstein 
(Anmälan senast 19/4 till Göran Skoog 070-239 14 63) 
        

Konstutställning 3-7/5 med Kreativa gruppen 

 

Konstutställning 22-25 mars 
    Mitt hjärtas livsfönster 
    Akvareller med tankeord av Solveig Delhag 

 

Fredag 15-17 och lördag 12-17 med fika 
Söndag 15 Konst– och musikcafé 
Måndag 12-17 med fika Välkommen! Lokal: Mission

shuse
t  

     Trymvägen
 5    

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan
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Jag bestämde mig när jag var 4 år! 
Som liten hörde Ulla-Carin Landin 
sin moster berätta om sitt arbete som 
barnmorska för en mycket impone-
rad 4-åring. Det var just att få ta 
emot och bada den nyfödda som 
fastnade i hjärtat. Där och då be-
stämde sig Ulla-Carin för att bli 
barnmorska och få hjälpa små barn 
till världen och bada dem som ny-
födda. Hon har varje dag med glädje 
gått till sitt arbete och aldrig ångrat 
sitt yrkesval. 
 
Barn- och skoltid i Karlskoga 
Efter barn- och skoltid blev det sjuk-
sköterskestudier med examen 1974. 
Barnmorskedrömmarna fanns kvar 
och 1977 blev vidareutbildningen 
klar. Hon jobbade i Karlskoga på 
förlossningen till dess den avdel-
ningen lades ner. 1986 gick så flytt-
lasset till Norrköping, där det sakna-
des personal på förlossningen, och 
Ulla-Carin var inte sen att söka. Det 
var ju i den branschen hon ville vara. 
Det hann bli drygt 1000 förlossning-
ar. 
 
Hjälpen på vägen fram 
1989 började Ulla-Carin även jobba 
på mödravården. 1991 kom hon till 
Krokek. Att vara ett stöd och en 
coach för att föräldrarna skall få en 
fin och bra upplevelse när barnet väl 
föds har varit en av det viktigaste 
uppgifterna, förutom att övervaka 
graviditeten för att upptäcka eventu-
ella risker inför förlossningen. För-
medlingen av trygghet och lugn är 
viktigt, vilket hon också lyckats 
med. Hon har ju en stor grundtrygg-
het i sig själv bl a tack vare sin 
kristna tro. Hon har blivit en mycket 
viktig person i mångas liv och har 
också fått många nya vänner genom 
livet. Mycket omtyckt är hon, positiv 
och glad. Tystnadsplikten och re-
spekten är viktigt i hennes arbete.  
 
2700 ”fosterbarn” 
Det har blivit ca 2700 “fosterbarn” 
under de 28 år hon arbetat på vård-
centralen. Uttrycket myntades av en 
mamma för många år sedan, då hon 
haft hand om barnen som foster i 
magen. Nu har det också blivit dags 
för nästa generation att få barn, så 
det har även blivit en del 
“fosterbarnbarn”. Flera mammor 
som flyttat till Norrköping fortsätter 
ändå att komma till Kolmården för 
att få ha Ulla-Carin som barnmorska. 

Många föräldrapar har också gått i 
föräldragrupper för att förbereda sig 
inför de nya utmaningar de har stått 
inför, med förlossning och den 
första tiden med barnet. Det har va-
rit fint att se att kontakter har knu-
tits, som också har lett till bestående 
vänskap. De senaste åren har dock 
föräldragruppsverksamheten ändrats 
och förlagts till Vrinnevisjukhuset. 
 
Även många andra än gravida har 
passerat Ulla-Carins rum. Preventiv-
medelsrådgivning, både för ungdo-
mar och vuxna, och cellprovtagning 
har funnits med i arbetsuppgifterna.  
 
Efter en olycka med egna motorcy-
keln blev det lite andra arbetsuppgif-
ter som kom till. Ultraljud har hon 
nu också de senaste 9 åren haft som 
sitt arbetsområde på ”Kvinno-
hälsan” (tidigare  ”Barnmorskemot-
tagningen”) på Vrinnevisjukhuset. 
 
Bra minne – en gåva 
Ulla-Carin har fått gåvan att ha ett 
mycket gott minne för människor, 
både ansikten och röster. Det skapar 
ju en grundtrygghet vid telefonsam-
tal och möten.  

- När man tänker tillbaka på ett helt 
yrkesliv, 42 år som barnmorska, 
dyker det upp många minnen, både 
roliga och sorgliga. För det allra 
mesta har det varit positiva händel-
ser, men även när det har varit sorg 
har det känts viktigt att det kunnat 
bli fina upplevelser trots allt. 
 
- En av de allra största upplevelser-
na var när jag fick förlösa min dot-
ter och ta emot mitt eget barnbarn.  
 
Livet som pensionär 
- Efter ett långt arbetsliv ska det bli 
skönt att själv få bestämma över 
min egen tid, men jag kommer inte 
att sluta helt än. Under våren kom-
mer jag att följa “mina” mammor 
tills de har fått barn, och finnas som 
resurs för min efterträdare. 
 
Maken Leif har fått lära sig att hans 
fru känner alla kvinnor i fertil ålder. 
Man hälsar på alla man möter, även 
om han inte har en aning om vilka 
de är, men att hustrun betytt mycket 
ser han i deras ansiktsuttryck. Han 
är mycket stolt över sin fru. 

Ulla-Carin 

vid en del 

av sin 

Ängla-

samling…  

Text och bild: Louise T Gustafsson 

En av de 
allra 

största 
upplevel-
serna 

var när 
jag fick 
förlösa 

min dot-
ter och 
ta emot 
mitt 
eget 
barn-
barn.  

 

 

” 



 

 16 

KOLMÅRDSNYTT   nr 1, 2019  

Råsslaskolan 

Uppstartsmöte 
Vi har haft ett uppstartsmöte med 
Erlandsson Bygg, entreprenören 
som skall uppföra den nya skol-
byggnaden. Ett riktigt bra möte 
tycker vi från Råsslaskolan. Mycket 
bra magkänsla. Entreprenören ver-
kar mycket lyhörd och vi tror att 
samarbetet kommer flyta mycket 
bra. 
    

Vi fick redan vid första mötet möj-
lighet att betona vikten av att bygget 
så lite som möjligt ska påverka 
undervisningen på skolan. 

          Apropå skolbyggnader…  

Yttre skolmiljön 
Redan  under våren kommer man att 
få på plats mera sittytor (betong), 
runt pingisbord (betong) och även 
ett utegym. 
     

Byggtrafik 
All trafik till och från bygget kom-
mer att förläggas på en ny uppförd 
väg som kommer gå uppe på ängen 
och ner till byggområdet. Se bild. 
Detta för att undvika i så stor ut-
sträckning som möjligt att vi har 
byggtrafik som stör skolan och att 
trafiken skall utgöra en risk för våra 
elever. 

 Vaktmästarbostaden 
Byggnaden kommer att rivas, men i 
ett initialt skede kommer den att 
fungera som kontor för entreprenö-
ren. 
    

Tidplan 
Nya skolbyggnaden skall stå klar i 
slutet av december 2020. 
 
  Text: Claes Larsson 
  Råsslaskolan 

Detta är den ursprungliga Råsslaskolan.  
Hösten 1954 kunde två klasser börja här, samti-
digt som byggandet fortsatte runtom. Jag minns 
det, för jag var elev i en av dessa klasser. Våren 
1955 var allt färdigt. Skolan hade fem klassrum, 
naturkunnighetssal, materialrum, bibliotek, hand-
arbets- och träslöjdssalar och expeditionslokal. 
Dessutom fanns en särskild byggnad med skolbe-
spisning och skolkök. Det var på alla sätt en mo-
dern och fin skola, där vi t.o.m. fick skollunch, 
efter år med smörgåsar som matsäck. 
 
Kostnaden var avsevärd med den tidens mått: en 
miljon! Men så byggde man också väl: dessa två 
hus kommer att fortsätta användas i framtiden, 
medan senare byggda skolhus fått rivas. 
 
 

Forts…  
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Hur är det att vara ung i Kolmården? 

Råssla Fritidsgård 
Det är till Råssla Fritidsgård jag 
beger mig en fredagskväll för att få 
svar på mina frågor. Roger Åstrand, 
ledare sedan många år, visar först in 
mig i ett så när kolsvart rum. Kväl-
lens tema är ”svarta lådan”. En i 
taget av ungdomarna trär de ner 
handen i lådorna och berättar vad de 
känner. Sista lådan innehöll cho-
kladpudding kan jag avslöja! 
 

Tjejerna 
Ett gäng glada tjejer, Ida Wahlqvist 
Sjöblom, Lilly Enzell och Elsa 
Mattsson har inget emot att prata 
med mig en stund. De är åttonde-
klassare. Hur är det att vara ung i 
Kolmården, är min absolut viktig-
aste fråga? Det är Ida som svarar 
först. 
 

– Lite blandat, beroende på om man 
har någon kompis, men jag tycker 
det är bra! 

Trygga! 
Alla tre är ense om att de känner sig 
trygga här i byn. De känner ju alla! 
Ibland ses de uppe vid affärerna och 
vid Pizzerian. Elsa, inflikar att hon 
ofta är hemma och hos kompisar.  
 

Musik då, säger jag. – Vi gillar rap 
och schlager, säger de skrattande! 
 

Killarna 
Jag sätter mig en stund hos de något 
äldre killarna. Det är Benjamin 
Winqvist jag frågar först. 
 

Jag får exakt samma svar som av 
tjejerna, att det är tryggt och bra för 
man känner alla! På frågan om de 
har något de skulle önska för byg-
den så skulle några av killarna gärna 
se Max eller ”Donken” här. 
(Donken=Mc Donalds) Här är de 
inte helt överens. Hugo Lundell, 
som går i ettan på gymnasiet, tror 
att det kan dra hit folk utifrån, och 
det skulle inte kännas lika tryggt. 

Övervakning? 
Fenomenet övervakningskamera dy-
ker upp bland ungdomarna, den som 
sköter sig har ju intet att vara rädd 
för? Ingen enskild vill skylta med 
förslaget, det är ett känsligt ämne. 
 

Mer öppet 
Emil Rosenquist dyker upp, en 
gladlynt kille som tycker det är kul 
att bo här och som gillar att köra 
enduro. Han skulle gärna se lite mer 
aktiviteter, lite mer att göra! Mest 
önskar han att fritidsgården vore 
öppen även på lördagar.  
 

En plats för alla 
Fritidsgården är en plats för alla, 
även äldre. Gå gärna ner och prata 
med ungdomarna. Ta en fika, spela 
lite kort och lär känna våra fina ung-
domar. Alla har inte den äldre gene-
rationen nära sig. 

Text och bild: Ulla Landqvist 

Lilly Enzell, Ida Wahlqvist Sjöblom och Elsa Mattsson.         Hugo Lundell och Benjamin Winqvist 

Bakifrån från vänster: Lasse Gunnarsson,  
Reine Eriksson, Tom Fransson,  
Evald Eriksson, Lars-Erik Kvarnström,  
Clarence Bergman 
 

Rad 2: Björn Lönnqvist, Anita Rudenmo,  
Elsie Sundgren, Ebba Wicksell,  
Christina Folkeson, Kerstin Andersson,  
Agneta Johansson, Leif ? 
 

Rad 3: Birgit Karlsson, Lennart Nilsson,  
Anne-Maj Lindström, Berit Lexander,  
Gunilla Johansson, Affe Gustafsson,  
Birgitta Andersson, Håkan Götesson 

Detta är vår klass 4 i början av hösten 1954, i det alldeles nya klassrummet. 
Vår lärare heter Berit Lexander och vi ser ju alla väldigt glada ut. Några av 
oss bor fortfarande i Kolmården. 

Christina Folkeson 
Arkivbilder 
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Äntligen - en kvinna som VD på Djurparken 
Att jobba på Djurparken är något 
alldeles speciellt. Christine Karm-
falk, Djurparkens nya vd, började 
sin karriär redan 1985, då i disken 
på restaurangen. Där fick hon lära 
sig att jobba i grupp, arbetsmoral 
och att ge bästa service till gästerna. 
Hon kände direkt att hon skulle tri-
vas i parken.  
 
Det kom att bli många säsonger på 
restaurangen, men så småningom 
blev det till slut läraryrket för 
Christine.  Sedan 2002 har Christine 
haft flera chefspositioner och admi-
nistration och arbete med personal-
frågor var det hon tyckte var den 
största utmaningen.  Intresset för 
djurparken har funnits tiden, så när 
det annonserades efter en ny VD var 
valet enkelt. Christine sökte och 
fick jobbet i konkurrens med många 
andra sökande.  
 
Omtanke - Respekt - Vänlighet 
Detta är ledorden i den samsyn i 
ledarskapet som Christine vill 

uppnå. Ingen kan säga att detta är 
något enkelt jobb. Men det är viktigt 
hur man är. I Djurparken finns en 
stor kompetens och många har job-
bat väldigt länge i parken.  Christine 
började den 24 september och har 
redan hunnit ha personliga samtal 
med var och en av medarbetarna. 
Personalvården betyder ju mycket i 
ett stort företag.  
 
Artbevarande 
Ett av de viktigaste uppdragen som 
ligger djurparken nära är att hjälpa 
till vid risk för utrotning av vissa 
djurarter. Under året kommer djur-
parken att öka insatserna för utrot-
ningshotade djur vilket Christine ser 
fram emot och tycker skall bli 
mycket spännande.  
 
Lycka till! 
Kolmårdsnytt önskar Christine 
lycka till och hoppas hon skall trivas 
med jobbet och att jobbet skall trivas 
med henne. 
 

   Text Louise TG 
   Bild: Djurparken 

Margareta Swartz, ordförande i KIF 
För oss Kolmårdsbor är KIF en 
självklarhet. Klubben bildades 1936 
och har sedan starten varit en bredd-
förening som i huvudsak sysslar 
med ungdomsfotboll. Idag har klub-
ben 350 aktiva, varav 300 är ungdo-
mar mellan 7 och 20 år. 14 av före-
ningens lag har deltagit i seriespel. 
Vårt unga herrlag spelar i div 5 och 
hamnade på femte plats 2018. KIF 
har fotbollsplan i Sandviken, ett 
bolltält och flera naturgräsplaner vid 
anläggningen i Kulla/Kullevi samt 
en konstgräsplan vid Uttersbergs-
skolan. 
 
- Varför KIF, Margareta? 
Jag har 2 söner som är tränare och 3 
barnbarn, som är aktiva i KIF och 
då kändes det naturligt att tacka ja 
när valberedningen ringde. På års-
mötet 2017 blev jag vald som vice 
ordförande och 2018 blev jag vald 
till ordförande. 
 
- Hur mår föreningen och hur får 
ni in pengar? 
Styrelsen som består av 8 ledamöter 
är både aktiv och engagerad. Vi har 
god ekonomi tack vare att förening-

en är välskött. Vår Kolmården Cup 
är en stor inkomstkälla, som ger ca 
400.000:- netto. Andra inkomstkäl-
lor är medlemsavgifter, lokala spon-
sorer samt statliga och kommunala 
bidrag.  
 
- Dina Visioner? 
Vår enskilt största utmaning är att 
rekrytera och behålla spelare och 
ledare. Vi bedriver ett utvecklings-
arbete med SISU i syfte att bli en 

modern förening i tiden. Viktiga 
omvärldsfaktorer som rent spel och 
integration är viktiga och att våra 
spelare och ledare får förutsättning-
ar att utvecklas. Idag finns en ten-
dens att många ungdomar slutar 
efter 12-årsåldern och vi måste bli 
bättre på att behålla ungdomarna 
längre upp i åldrarna. All verksam-
het bygger på ideellt arbete och frå-
gan är hur detta kommer att fungera 
framöver. 
 

Från säker källa har jag hört att 
Margareta är motorn i KIF. Hon är 
van att leda andra och hon bangar 
inte för något. Margareta har tidi-
gare arbetat som chef inom offent-
lig förvaltning och detta gör att hon 
har många kontakter uppåt i orga-
nisationerna som kan vara viktiga. 
KIF är en viktig förening i sam-
hället för att ge barn fysisk träning 
och lära dem vikten av gemenskap, 
att vara en god kamrat och ha kul. 
Vi är många som har KIF att tacka 
för mycket och med Margareta vid 
rodret känns KIF-skutan att vara 
på rätt kurs.  
         Text: Olle Rosén 
          Bild: Privat  
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SOCKERBAGARNAS 
Delikatesser i Krokek 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alltid öppet till 21.00 på onsdagar 
med fullständiga rättigheter!  

 

Följ oss på instagram för att ta del av våra  
olika arrangemang kolmarden_vandrarhem 

 
 

  

 

     Tottas 
HÅRMODE 

Frisörerna:  

Yvonne, Malin och Totta  
Märken         

 LANZA 

 GOLDWELL 

 MILK SHAKE 

 ECRU 

  
 DEPEND 

 BIT AVANT 

 CULTURE MIX 

 MARC INBANE 

Välkomna att boka tid! 

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

Kaffe rostat för hand - ett riktigt hantverk! 

3:e mars öppet mellan 11-15 
Vi bakar semlor! 

Beställ och hämta upp 25:-/st  

Kokkaffe & semla på plats 45:- 

Beställ på: www.qvarsebokaffe.se 

 

Våra öppettider i vår: 
Påskhelgen alla dagar 11-15 
27, 28 april 11-15 
1:a maj 11-17 
För mer info; se hemsida 
 

Adress:  
Kvarsebovägen 159  
618 93 KOLMÅRDEN 
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Apoteket i Krokek 

Innan flytten gjordes av apoteket 
fanns ett visst missnöje bland 
Kolmårdsborna. Efter flytten till de 
nya lokalerna har apoteket övervä-
gande fått positiv respons.  
 
Ökad tillgänglighet 
Kunderna uppskattar verkligen den 
fina butiksytan som nu ger utrymme 
för ett större varusortiment samt 
utrymme även för barnvagn, rull-
stol, permobil etc. Även ökad till-
gänglighet då öppettiderna nu är 
vardagar kl. 9-17.30.  
 
Lyft för personalen 
För personalen har det också blivit 
ett stort lyft, både arbetsmiljö- och 
utrymmesmässigt.  

 Nytt i Krokek! 

Apoteksgruppen har nu funnits på plats ca tre månader i Centrumhuset Sjöviksvägen 80.  

Maria, Jenny, Aurelia och Camilla 
Kvar på orten! 
Förhoppningen är att denna förändring ökar apotekets möjlighet att fortsätta finnas kvar på orten och fler kunder bör-
jar nu se fördelen med att göra sina apoteksbesök i samband med sina övriga ärenden i Krokeks centrum. 
                     

                         Text ock bild på personalen: Monica Johansson 
                    Övriga bilder: Margaretha Ericsson 

Det kom ett pressmeddelande till 
Kolmårdsnytt…  
 
ERA Bråvikens Mäklarbyrå gör 
sig hemmastadda i Norrköping. 
Efter drygt 20 framgångsrika år i 
Krokek och 10 år i Eneby expande-
rar ERA Bråvikens Mäklarbyrå, och 
siktar nu in sig på centrala Norrkö-
ping. ”Vi har flera nya fastighets-
mäklare och trainees på väg in”, 
säger kontorsägaren Matz Ågehäll.  
 
ERA Bråvikens Mäklarbyrå och 
dess mäklare ligger ständigt på 
topplistorna över de inom ERA som 
säljer mest och dessutom har nöjd-

ast kunder. Matz tror sig ha förkla-
ringen till framgången:  
 
”Vi har tagit fram och arbetar efter 
en modell som vi kallar för Kro-
keksmodellen”, säger han. ”Denna 
arbetsmodell har vuxit fram med 
tiden, vi har lärt oss vad som fun-
gerar, helt enkelt. Modellen inne-
bär i korthet att vi ger kunderna 
den tid de behöver, vi är ärliga och 
transparenta, vi vill vara en del av 
ett gott samhälle, vi vill behålla 
kontakten med människor och vi 
försöker alltid att överträffa för-
väntningar”.  
 

Och modellen verkar fungera även 
utanför Krokek. Sedan 2009 har 
företaget även ett mäklarkontor i 
Eneby, och nu är planen att öppna 
ytterligare ett kontor i city.  
 
Men hur blir det Krokek då, und-
rade vi på redaktionen! Efter kon-
takt med ERA fick vi följande svar: 
 
”Jo, vi räknar ju ändå med att 
komma tillbaka till sommaren till 
Krokek, när tillbyggnaden av Cent-
rumhuset är klar. Just nu sitter vi  på 
vårt andra kontor i Eneby centrum 
så länge, men fortsätter att sälja 
många bostäder i Krokek.” 
 

ERA Bråvikens Mäklarbyrå till Norrköping!...men hur blir det med Krokek då? 

ME 
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Gamla Gruvstugan  
gruvfogdens stuga vid järnmalmsbrytning i forna tider 

På vår tomt, som är stamfastighet-
en till området kallat Gruvstugan, 
finns en gammal stuga, som här-
stammar från gruvdriften av järn-
malm en gång i tiden.  
 
Vi vet inte så mycket om hur det 
var på den tiden, mer än vad som 
berättats av våra grannar, som bott 
här i flera generationer. Någonstans 
ifrån har vi hört att gruvdriften av 

järnmalm här lades ner år 1680. Det 
skulle vara roligt att få veta om det 
stämmer. Det lär ha funnits ett antal 
gruvhål i närheten, som blev vatten-
fyllda, och en ortgång mynnade ut 
vid Solåkra.  
 
Stugan innehåller förstuga med 
förråd, storstuga och sovkammare. 
Storstugan har en murad öppen spis, 
där man lagade mat över öppen eld. 
I sovkammaren, som har lägre tak-
höjd, finns en murad spis. Vatten 
och avlopp saknas fortfarande, men 
en grävd brunn med pump finns 
med friskt vatten och dass fanns vid 
uthuslängan. Vad vi vet är att stu-
gan från början hade stampat jord-
golv, som ”moster” Emma sopade 
till helgen och sedan lade granris 
på. Vem ”moster” Emma var vet vi 
inte säkert, men  Arne Johanssons 
mormor i Bergstugan har berättat 
om att hon som barn hälsade på 
henne i stugan. Vad vi vet är att 
familjen Stenbäck bodde i stugan i 
flera generationer och att Anders 
Olofsson Stenbäck lär ha varit gruv-
fogde där. Han var gammelfarfar till 
Emil Stenbäck, född 1880, vars 
hustru var 18 år äldre än Emil. De 
fick inga barn, men adopterade 
Margit 15 år, som efter giftermål 
med Axel Eriksson bodde i grann-
fastigheten Solåkra. Emil och hust-
run Klara Lovisa drev jordbruk på 
Gruvstugan med sköthagar och 

Emil startade också marmorbrytning 
på andra sidan Kvarsebovägen till-
sammans med Pelle i Hagaborg och 
Lilla Nisse i Backemo, den finaste 
mörkgröna Kolmårdsmarmorn. Re-
dan tidigare hade Henning och Hjal-
mar Karlsson i Hagastugan startat 
ett marmorbrott i närheten. Om brö-
derna Karlsson i Hagstugan har vi 
hört mången god historia, som Art-
hur i Björksätra gärna förmedlade 
till allas munterhet.  
 
Emil Stenbäcks hustru avled 1940 
och när Emil sedan skadade sig och 
inte orkade med jordbruket längre, 
flyttade han till övervåningen hos 
dottern i Solåkra och arrenderade ut 
Gruvstugan först till familjen Hall-
berg och sen till familjen Emil och 
Anna Lundberg. Då var ett nytt hus 
uppfört intill på tomten med två lä-
genheter i. Emil Lundberg med fa-
milj bodde i det nyare huset (byggt 
1929 enligt våra handlingar). Vem 
som byggde det vet vi inte, men tro-
ligen var det Emil Stenbäck som lät 
uppföra det. Emil Lundbergs bror 
Sven bodde i den gamla stugan och 
båda jobbade vid tegelbruket i Tim-
mergata. Emil cyklade till jobbet 
(även från Krokek där han bodde 
innan) och Sven åkte motorcykel. 
Lundbergs fick fyra barn, Eivor, 
Bertil, Rune och Sture, varav Eivor 
fortfarande är i livet.  
 Forts…  
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Emil Lundberg köpte fastigheten 
1948 och lät modernisera nya Gruv-
stugan. Redan tidigare i slutet av 
1930-talet hyrdes övervåningen på ett 
rum och kök ut till Arthur Svensson 
med hustru Hilda och två barn, det 
tredje på väg, innan de flyttade till 
eget nybyggt hus, Björksätra, strax 
intill, där ytterligare tre barn kom till. 
Arthur jobbade även han vid tegel-
bruket 1935-36 och när han flyttat till 
Gruvstugan såg han en möjlighet att 
söka jobb vid marmorgruvan rakt 
över vägen. Arthur berättade en gång 
för mig, att han gick till en av ägarna 
och frågade om det fanns något jobb 
hos dem och fick till svar: ”Kan du 
börre (borra)?” Arthur svarade: ”Nä, 
men jag kan väl läre me. ”Kan du 
börje i möra?” blev nästa fråga och så 
blev det.  
 
Jordbruket vid Gruvstugan lades 
ner då HSB byggde upp egen stenin-
dustri intill och löste in all tillhörande 
mark i slutet av 1930-talet. Odlings-
marken togs i anspråk till tomtmark, 
som bebyggdes i slutet av 1940-talet 
och tidigt 1950-tal.  
 
Gruvstugan har sedan ägts av flera 
och den som sålde till oss hette Per 

1. Mörkhult 
2. Bäcktorp 
3. Sågen 
4. HSB Stenindustri 
5. Backemo 
6. Björksätra 

7. Lövsätter 
8. Hagstugan 
9. Lövhyddan 
10. Tureborg 
11. Gruvstugan 
12. Bergstugan 

13. Granliden 
14. Malmåsen 
15. Solåkra 
16. Älgerud 
17. Furuberg 
18. Fotbollsplanen 

19. Tallhyddan 
20. Lillåkra 
21. Den gamla dansbanan 
22. Fjuk 
23. Solhem 
24. Soludden 

 

Cederholm, jobbade på djur-
parken och hade en vit schäfer. 
Det ryktas om att han en tid 
hade två apor, som han tog 
hand om åt djurparken. Dessu-
tom gick det ett rykte om att 
det fanns ett spöke vid namn 
Sixten i huset. Det har vi fak-
tiskt aldrig märkt. 
 
 

 Text och bild: Monica Johansson 


