
 

 1 

KOLMÅRDSNYTT   nr 4, 2019  

 

KOLMÅRDSNYTT 

 

10 år med KOLMÅRDSNYTT  
– tidningen av, för och med Kolmårdsbor 

   

Nr 4, 2019– Årgång 10 

Morgonpromenad vid 
Nävsjön i Kvarsebo 

 
Fotograf: Magnus Eneqvist 



 

 2 

KOLMÅRDSNYTT   nr 4, 2019  

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.  
 

Vinter - snö och kyla ute, julen är i antågande och vi 
tänder ljus både inne och ute… Då kan det passa bra att 
mysa med en spännande bok. Våra bibliotekarier har 
skickat in boktips som passar både gammal och ung.   
    

Ella och Linn lämnar redaktionen och går vidare med 
andra uppdrag i livet, så deras Apelsintema blir det sista. 
Vi i redaktionen säger stort Tack och önskar dem lycka till!   
 

Tidningen innehåller en hel del samhällsinformation denna 
gång; Trafikverket bjuder in till samrådsmöte om Ostlän-
ken, vi rapporterar från kommunens samrådsmöte om  
fördjupning av Översiktsplanen, Bogruppen har en enkät 
om bostadsbyggande och Vårdcentralen informerar om 
tider för influensavaccination. Notera i almanackan! 
 

Även i detta nummer har vi fått hjälp av Facebook-
gruppen ”Vårt vackra Kolmården” med bild till tidningens 
framsida. Denna gång är det ett Kvarsebomotiv. 
   

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

Kom med idéer och förslag på Facebook.  
     

         God Jul och Gott Nytt År!  
        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. 
 

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, Ekmans Entreprenad AB 
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Nästa nummer    
kommer ut den 24/2 

Manusstopp 30/1 
 

Utgivning 2020  
11/5, 7/9, 16/11     

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:  
Norrköpings 
Tryckeri 

Inga-Britt Jernqvist 

Bevakar Kvarsebo 

 

Det är vi som gör tidningen 

Christer Johansson 

Teknik mm  
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Ingredienser: 

2 dl gelatinblad 

5 vispgrädde 

0,5 dl strösocker 

1 tsk vaniljpulver 

Skal från en apelsin 

Garnering 
Apelsinbitar 
Mörk choklad  

med apelsinsmak 

Så här gör du: 

1. Lägg gelatinbladen i kallt vatten och låt dem ligga i 5 min. 

2. Koka sedan upp vispgrädde och socker i en kastrull. 

3. Blanda i gelatinbladen och rör om tills de har löst upp sig. 

4. Tillsätt apelsinskal och vaniljsocker, blanda runt till en jämn 
smet. 

5. Häll upp i glas, låt svalna och ställ in i frys tills de har stelnat, 
(ca 1 h). 

6. Servera med apelsinbitar och en bit apelsinchoklad. 

 

 

Ingredienser: 
5 dl apelsinjuice  

5 dl äppelglögg 

2 st skivade apelsiner 

3 msk honung 

2 tsk kanelstänger 

1 tsk kardemumma 

2 tsk ingefära 

Garnering 

Apelsinskiva       

Så här gör du: 

1. Riv ingefäran. 

2. Koka sedan ihop alla ingredienser på låg värme.  
Sjud tills honungen har löst upp sig. 

3. Sila av kanelstängerna och garnera med en skiva apelsin.  

Ingredienser: 

2 st apelsiner 

4 dl  strösocker 

200 g smör 

3 st ägg 

2 tsk vaniljpulver 

3 dl vetemjöl 

 Smör till form 

Ströbröd   

Garnering 

Vaniljglass 

Så här gör du: 

1. Sätt ugnen på 175 grader. 

2. Smörj och bröa en pajform. 

3. Riv bort skalet från apelsinerna, endast det orange. 

4. Blanda ihop socker, ägg, apelsinskalet samt apelsinsaften. 

5. Smält smöret och låt svalna. 

6. Tillsätt smöret och de resterande ingredienserna i smeten. 
Blanda om tills smeten uppnått en jämn och fin konsistens. 

7. Grädda ca 30 minuter i mitten av ugnen. 

8. Låt svalna och servera med vaniljglass. 
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SOCKERBAGARNAS  
 

         Öppettider: 
    

Tisdag - fredag:   9-17 
Lördag:  12-16 
Söndag, måndag: Stängt 
    

Alltid öppet till 21 på onsdagar 
med fullständiga rättigheter 
   

Följ oss på instagram för att ta  
del av våra olika arrangemang:  
kolmarden_vandrarhem 
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Från Stockholm till Kolmården 
Sara Classon, ursprungligen från 
Stockholm,  kom till Kolmården via 
Norrköping år 1965.  Hon hade bl a  
handelsgymnasieutbildning och fick 
anställning på sin makes verksamhet: 
Olsson & Andersson Snickerifabrik i 
Strömsfors. Sara och maken Kjell fick 
två söner, en bor i Stockholm och en i 
Krokek och, som Sara säger, utan dem 
kunde jag inte bo kvar här idag, även 
om bostaden är handikappanpassad  
sedan tidigare, då maken blev rull-
stolsburen.  Makarna hann fira 150-
årsfest, då de fyllde 80 resp. 70 år, 
innan maken avled 2001. Sara är stolt 
över sina söner som, genom hennes 

ointresse för hushållssyss-
lor enligt henne själv, tidigt 
blev mycket självständiga 
och mycket bra kockar. 
Sara har också hjälpsamma 
grannar, som servar henne 
med posten och tidningen 
varje dag, vilket uppskatt-
tas. 
  
Guide och reseledare 
Sedan 1953 jobbade hon 
som frilansande auktorise-
rad guide i många år både i 
Stockholm och Norrkö-
ping. Dessutom var hon 
även reseledare. I sin ung-
dom lärde hon sig franska, 
genom att hon hade en 
kompis, som bodde i Paris 
och som hon besökte. Sara 
bodde där i ett år och läste 
på Sorbonne, där hon fick 
flera vänner. Hon var såle-
des särskilt lämpad som 

reseledare till Frankrike, men också 
till andra länder. 
  
- Jag minns särskilt en resa för snart 
20 år sedan med nästan enbart 
kolmårdsbor, som jag själv arrange-
rade och som varade i drygt två veck-
or och sträckte sig över flera länder. 
Det krävde en del förberedelser för-
stås. Under många år blev jag sedan 
påmind om den resan av de delta-
gande kolmårdsborna.  
 
Den resan gav tydligen avtryck! Det 
finns kanske fortfarande någon läsare 
som minns den?  

Tolk och turistinformatör 
På 70-talet var hon guide på NT och 
blev dessutom tolk, ”tolkande med-
människa med tystnadsplikt”, som 
Sara kallade sig. Tolkandet, där givet-
vis franska var språket, avslutades 
först när Sara passerat sin 85-årsdag. 
 

  - Hängde inte riktigt med i språket  
och då var det dags att sluta, tyckte 
Sara.  
 

Hon var också under drygt 25 år tim-
anställd i Norrköpings kommun som 
turistinformatör.  
 
Sekreterare och ordförande 
Under många år har Sara varit enga-
gerad i föreningslivet i Kolmården 
och Norrköping. Under 70-talet var 
Sara sekreterare i dåvarande Krokeks 
OK och ordförande i Krokeks Gym-
nastikförening och är sedan länge sek-
reterare där och i Föreningen Gamla 
Norrköping. Dessutom är hon också 
engagerad i Marmorbruksmuseet, en 
del av hembygdsföreningen. Där kan 
vi varje tisdag och torsdag hitta Sara i 
museets butik och hon berättar gärna 
om museet. 
 
En förebild 
Sara har verkligen varit ett ankare för 
föreningslivet, särskilt i Kolmården! 
Hon har ett skarpt intellekt och är fan-
tastiskt kunnig och påläst i det mesta 
och hänger med i datautvecklingen 
även nu; 88 år ung använder hon dag-
ligen mail, läsplatta och mobil. För 
mig är hon en förebild, som både vi 
kolmårdsbor och sönerna kan vara 
stolta över!  

Text och bild: Monica Johansson 

Sara Classon– ankaret i många föreningar och nästan, 
nästan Kolmårdsbo efter 54 år i huset i Skottsätter 

 

Sara i Marmorbrukets presentshop 

 



Julstämning & Julklappar  
i butiken

Välkommen in!

Sandviksvägen 1  tel 070-979 66 01 
Öppettider, se facebook.com/regnkedjan 
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LILL-JUL  PÅ  ÄNGBY 
 

Lör-Sön 14-15 dec. 10.00-15.00 
 
 

Härlig Julstämning på vår pyntade gård! 
 

Vi bakar tunnbröd i vår vedeldade stenugn, 
köp direkt från ugnen! Hembakat bröd, 

fryst kött, ägg, lammskinn,  
pälsprodukter, tovade tomtar, plädar,  

trasmattor, stickat, hemsytt, lotterier mm. 
 

 Korv med bröd 
 

Café med hembakat bröd 
 

Vi har öppet alla lördagar och  
söndagar innan Jul. 

11.00—15.00 
 

Butik, loppis, café 

 

VÄLKOMMEN! 
 

www.angbyull.snabber.se 

070-237 77 96 

 

 

    
 

HÅRMODE 

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

Välkomna att boka tid! 

Frisörerna:  

Malin och Totta  
        
 LANZA 

 GOLDWELL 

 MILK SHAKE 

 ECRU 

  
 DEPEND 

 BIT AVANT 

 CULTURE MIX 

 MARC INBANE 

Märken 

 

     Tottas 

 Julblommor 

 Dörrkransar 

 Julbockar 

 Smidesprodukter 

 Mössor 

 Silversmycken 

Anstalten bjuder på fika!  
Kaffe, lussebulle och pepparkaka 

vid Kolmårdsanstalten  
5 december 16.30 - 19.00 

Försäljning av: 
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Servera på Nobelbanketten, det största hedersuppdraget! 
Jag möter hotellchefen Sofia Reg-
nander på Villa Fridhem, hon som 
precis fått det ärofyllda uppdraget 
att för andra året i rad servera på 
Nobelbanketten. 
 
Uttagningen sker i september med 
CV och ett personligt brev. Går man 
vidare, väntar nästa test på stadshu-
set. Tillsammans med en handledare 
serverar man en kväll som liknar 
Nobelbanketten. Handledaren bedö-
mer utförandet av serveringen och i 
slutet av dagen få man reda på om 
man gått vidare. 
 
– Jag kunde knappt tro att det var 
sant när jag fick reda på att min 
dröm gått i uppfyllelse om att få ar-
beta på Nobelbanketten.  
 
– Jag har arbetat i femton år här på 
Villa Fridhem. Det är bland annat 
härifrån jag har min yrkeserfaren-
het. 
 
Att förbereda sig med att gå på gym 
är nödvändigt, eftersom det är tungt 
för såväl rygg som armar och mage.   
                     
– Man kan inte ens gå som vanligt i 
den pampiga trappan, säger Sofia 
leende, och visar. Man måste sparka 
ut med foten och ta långa kliv då 
trappstegen är breda, samtidigt som 
man bär tunga fat ovanför axeln. 
 
 

 Innan arbetspasset 
startar lämnas alla 
personliga ägodelar, 
som telefoner, nycklar 
och plånböcker till 
säkerhetspersonalen. 
Man får en lång lista 
på hur man ska vara 
klädd. Det är svart 
knälång kjol, svarta 
strumpor och skor. 
Håret ska vara uppsatt 
och endast diskreta 
smycken är tillåtet. 
Vita, lite hala hands-
kar ska alla ha. Vin-
kypare har svart rock 
och övriga har vit 
jacka, som får lånas 
på plats. 
 
Sofias schema ligger 
från kl. 13 till 23, men 
somliga arbetar från 
tidig morgon till sena 
natten, de som dukar 
t.ex. 
 
 – Innan vi börjar arbeta är det en 
rigorös genomgång, Man vet exakt 
vem som önskat specialmat eller är 
allergiker. Vi blir tilldelade tio gäs-
ter var. All servering sker exakt sam-
tidigt. Logistiken är enormt genom-
arbetad. Vi hämtar maten uppe i 
Gyllene salen, där det är dans se-
nare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utan mat, går varje kuvert på 15-
20,000 kr. Unikt porslin och gnist-
rande kristall! Det är en magiskt 
vacker dukning tillsammans med 
alla blomsterdekorationer. 
 

– Att få servera på Nobelbanketten 
är verkligen hedrande.  
 
 
 
 
 
 
 
Jag vänder mig om och ser tre 
sköna damer blicka ut från en olje-
målning. Sofia berättar att det är 
prinsessorna Astrid, Märtha och 
Margaretha, de som är kända från 
Prinsessornas Kokbok. De är uppho-
vet till Grön tårta, den som seder-
mera kallas Prinsesstårta och som 
serveras varje lördag på Afternoon 
tea.   

Text och bild: Ulla Landqvist 

 

   Tänk att just jag 
får servera på Sveriges 
praktfullaste fest!  

Sofia 

Nobeldukning 

” 
” 

Fint diplom. Minne för livet! 
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En av Kolmårdens flygaress! 
Att höja sig över marken, att som 
fåglar behärska den tredje dimens-
ionen, har av naturliga skäl stän-
digt fascinerat människan. 1903 
genomfördes den första flygningen 
med en motordriven farkost tyngre 
än luften (bröderna Wright). Hur 
utvecklingen sedan har gått – har 
vi ju facit på idag. 
 
Nu har Kolmårdsnytt fått förmånen 
att träffa en mycket rutinerad flygare, 
med över 23.000 flygtimmar i baga-
get, och som fortfarande är aktiv i 
branschen. Numera som flyglärare. 
Men framförallt har han otroligt spän-
nande historier om sin verksamhet 
som flygare att berätta! 
 
Han heter Gilbert Casselsjö, född i 
Göteborg 1939, sedan 1971 bosatt i 
Krokek. Han har flugit fler flygplans-
typer än de flesta i Sverige. Bl a i 
stort sett samtliga av SAAB:s strids-
flygplan, SK60, J29 (Tunnan), J32 
(Lansen), J35 (Draken) m fl, och varit 
anställd i flygvapnet i ca 40 år innan 
civil anställning. Han har flugit den 
legendariska DC-3, vilken jag som 
pojke minns från Linjeflygs tid på 
Kungsängen i Norrköping. Han har 
även under lång tid flugit Herkules 
transportflygplan. Ett stort flygplan 
(ca 70 ton fullastat) med fyra motorer 
och som mäter 40 m mellan vingspet-
sarna.  

Vi träffas hemma hos Gilbert, en 
strålande vacker höstförmiddag en 
måndag i oktober. Perfekt flygväder 
med andra ord! Att intervjua en per-
son som Gilbert, med en meritlista 
som sträcker sig från 1956 är inte lätt. 
Skulle behöva mycket, mycket mer 
plats i Kolmårdsnytt. Men vi gör ett 
försök med ett representativt urval.  

Gilbert berättar 
- Jag var då (1981) anställd i Flygvap-
net och flög under 16 år Herkulesplan. 
Det var bl a hjälpsändningar till 
hungerområden såsom Etiopien, Eri-
trea, Somalia m fl. Vi flög med Röda 
Korset och FN som uppdragsgivare. Vi 
flög från Asmara och Mombasa till 
utsatta svältområden. Vi hade omkring 
20 ton mat per tur, fem eller sex 
gånger per dag. Vem skulle normalt 
drömma om att ta ned ett så stort tungt 
flygplan på en 12 m bred lutande grus-
bana? Innan landning fick vi spana 
efter kor och kameler som kunde finnas 
där som hinder.  
 
- Det som vi framförallt hade i 
lastrummet var mjöl. Massor av mjöl i 
stora 50-kg säckar. Mjölsäckarna 
skulle fram till varje pris. Ombord 
fanns ca 20 ton livsmedel, som snabbt 
lastades på lastbilar av ett sjungande 
inhemskt arbetslag. 
 
- Vi trotsade den nervösa eritreanska 
regeringens beslut, att alla utländska 
biståndsarbetare måste lämna hunger-
området, inför en kommande massiv 
regeringsaktion mot gerillatrupperna. 
Detta beslut innebar naturligtvis en 
stor risk för oss. Vi hade kanske en 
”viss försäkring” genom vårt sällskap 
i cockpit (förar-kabinen), som bestod 
av landets säkerhetstjänst, som avlyss-
nade all radiokommunikation och kon-
trollerade alla våra resor. 

Gilbert framför sin tavla med en Herculesmaskin 

Forts: 
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Hjälpsändningarna till Etiopien, Eri-
trea och Somalia blev en riktigt dålig 
affär för det svenska flygvapnet. Men 
hjälpen kom fram och varje last räd-
dade liv! Alla flygare såg hela distri-
butionskedjan, från närbelägna ham-
nar till de hjälpbehövande i svältdrab-
bade områden.  
 
- Nästa uppdrag som jag gärna vill 
föra fram, är det som gjordes under 
Balkankriget. Vi flög från F7 i Så-
tenäs till Ancona i Italien, som vi 
hade som bas. Vi flög dagligen in 
livsmedel, till den krigsdrabbade be-
folkningen i Sarajevo. Flygtiden var 
mindre än en timme, men riskfylld - 
trots en väl fungerande underrättelse-
organisation. 
 
- Sarajevo var en belägrad stad - och 
på landsvägarna kunde ingen garan-
tera att hjälpsändningar släpptes 
fram. I cockpit satt vi i besättningen 
med skottsäkra västar och fallskär-
mar från starten i Ancona. Våra Her-
kules utrustades med motmedel mot 
robotanfall, och keramikplattor i golv 
och väggar för att motstå beskjutning 
av finkalibriga vapen. Efter att ett 

italienskt fraktflygplan blivit nedskju-
tet, avbröts all svensk inblandning i 
hjälpaktionen. 
 
- Jag har dessutom flugit J 29 
(Tunnan) i skarpt läge i Kongo under 
krisen 1962-63, på FN:s uppdrag. Vi 
hade full beväpning och order att 
förstöra flygplats och alla flygplan i 
Katanga. Det var strax efter att Dag 
Hammarskjölds flygplan, med svensk 
besättning, störtat i september 1961, 
där 16 personer fick sätta livet till. 
Hammarskjölds uppdrag var att 
mäkla fred i Kongo. 
 
- Men jag överlevde även Kongo-
äventyret, säger Gilbert!   

Övrigt 
På frågan om allt gått som på räls 
under åren, dvs utan flygincidenter, 
svarar han: 
- Kan bara påminna mig en gång. 
Det var under en rutinflygning med 
en J29 Tunnan över Bråviken som jag 
fick motorstopp. Närmare bestämt 
över Krokek av alla platser. Som tur 
var låg flygbasen F13 inom räckhåll 
för en glidflygning och lyckad land-
ning. (Hur man nu kan glidflyga med 
en Tunna med så små vingar? Red. 
anm.) 
 
När vi tillsammans summerar Gil-
berts yrkesliv, vilket ännu pågår - 
blir det självklara svaret:  
Det har inte bara varit ett jobb – utan 
en livsstil kombinerat med en hobby.  
 
Kan det bli bättre? Nej det kan det 
förmodligen inte, och det kanske är 
en förutsättning för att hålla lågan vid 
liv.  

Text och bild: Christer Johansson 

Klippet är från Linköpings tidning 

Tunnan 

Ett besök på Returpack 

Ja, här brukar det börja, vid pant-
automaten hos ICA eller Konsum. 
Med ett krasande försvinner våra bur-
kar och flaskor därinne. Vi kan se på 
den lilla displayen hur krona läggs till 
krona. På det sättet får vi tillbaka den 
pant vi betalade när vi köpte förpack-
ningen. Vi kan sedan välja om vi vill 
lösa in ersättningen i butiken eller 
kanske skänka den till ett gott ända-
mål. Hos Konsum kan man välja att 
skänka sin pant till Vi-Skogen och 
hos ICA till Röda Korset. 

Men vad händer med de burkar och 
flaskor som klämdes ihop därinne? 
Följ med till Returpack på Händelö i 
Norrköping! Där ligger faktiskt hela 
Sveriges uppsamlingscentrum för 
PET-flaskor och aluminiumburkar. 
Byggnaden var klar 2003 och tar 
emot hela 2 miljarder förpackningar 
per år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit körs varje timme minst två stora 
lastbilar med vardera 150 kubikmeter 
hoppressade förpackningar. Plasten 
tippas i en stor bassäng och metallen 
i en annan. Snabbt maskinsorteras 
plastflaskorna, dels klara, dels fär-
gade, för att återvinnas var för sig. 

Klar plast pressas till stora balar, 
som går till ny tillverkning av PET-
flaskor. Det färgade materialet 
pressas för att gå till annan tillverk-
ning, som möbelstoppning, kläder 
eller leksaker. På så sätt sparas myck-
et av den energi som skulle krävas 
för att tillverka ny plastråvara.  

Forts: 
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Metallburkarna körs förbi en mag-
netisk sortering, så att man kan skilja 
ut helt ren aluminiumråvara. Den 
pressas till balar som transporteras 
med tåg till producenter. På ett år 
återvinns 18 tusen ton! Det sparar ca 
95 % av den energi som skulle be-
hövts för nyproduktion av alumi-
nium. ”En gruva ovan jord” kan man 
kalla det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är det en bra idé att köra förpack-
ningar från hela Sverige till ett ställe? 
Erik Ebbeson på Returpack framhål-
ler att allt drivmedel är miljömärkt 
och att man alltid kör med fulla bilar. 
Och den stora anläggningen i Norr-
köping är otroligt effektiv, säger han. 
 
Andra förpackningar kommer in 
till Returpack i säckar. Det kan vara 
från caféer, restauranger, festivaler 
eller campingar. Även föreningar kan 
ansöka om att få lämna in pantsäckar 
för att få en extra inkomst. Först läses 
streckkoderna av, så man vet vem 
ersättningen ska gå till. Så töms säck-
arna och flaskor och burkar sorteras 
mekaniskt i rasande fart. Därefter går 
förpackningarna på band till samma 
flöden som övriga flaskor och burkar 
för att pressas till balar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numera finns vid Åbys Returpunkt 
en möjlighet att snabbt lämna större 
mängder returförpackningar: Pan-
taMera Express.  

Sedan 2006 har Sverige lag om att all 
konsumtionsfärdig dryck måste ingå i 
pantsystemet. Nu börjar också saft-
förpackningar att kunna anslutas. Det 
politiska målet är att 90 % av PET-
flaskor och aluminiumburkar ska 
återvinnas. Det ger värdefullt material 
tillbaka och motverkar nedskräpning.  
Förra året nåddes 84,8 %. Returpack 
har som uppgift att informera, admi-
nistrera ekonomin och samordna åter-
tagningen. Ägare till Returpack är 
Sveriges Bryggerier, Svensk Daglig-
varuhandel och Livsmedelshandlar-
förbundet. Uppgiften är inte att skapa 
vinst. Bl.a. bidrar man till Stiftelsen 
Håll Sverige Rent. 
 

Pantamera drivs av Returpack för att 
via olika reklamkampanjer och filmer 
få oss medvetna om återvinningens 
fördelar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De finns bl.a. på Youtube och visst är 
en del av dem ganska roliga? Men det 
här är bara deras dörrmatta som låg i 
entrén! 

Text och bild: Christina Folkeson 

Här tippas platsflaskor 

Plasten har pressats till balar 

En bal 440 kg aluminium 

Inlämnade säckar 
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Min fråga kan verka långsökt, 
men är det faktiskt inte. Vi är på be-
sök hos en släkting, Sara Svensson, 
som är statsvetare, med hemadress 
Budapest. Hon har fått ett forskarsti-
pendium på ett år här på European 
University Institute, EUI. Det är inte 
att betrakta som en skola utan ett 
rent forskningscenter. Hon guidar 
oss runt på Institutet som ursprungli-
gen var en så kallad badia, ett klos-
ter. Kyrkan finns kvar och ett vack-
ert atrium.  

Vi får se det utom
-ordentligt stora 
biblioteket med 
samhällsveten-
skaplig litteratur, 
nyhetsblad och 
utredningar, under 
absolut tystnad! 
Under en annan 
villa ännu högre 
upp finns ett 
enormt arkiv un-
der jord. Det är 12 
km långt varav 9 
km är fyllda. Här 
är originalen till 
alla EU:s proto-
koll och kungörel-
ser arkiverade.  
 
Engelska är som på många andra 
ställen forskarspråket. Fiesole ligger 
högt uppe på en kulle med utsikt 
över Florens. Gamla stora vackra 
villor i olivträdgårdar och rader av 
höga cypresser kantar de smala 
branta vägarna. Det är alltid något 
svalare här uppe. Det måste vara en 
ynnest att få forska här, på en så 
vacker plats.   
                                     
Den här enkla lilla sammanfattning-
en har arkivets chef Dieter Schlen-
ker skrivit. 
 
 
 
 

 
     Text och bild: Ulla Landqvist 

Vad har Florens grannby Fiesole med EU:s kungörelser att göra? 

Här finns de underjordiska arkiven 

Institutets atrium. Man anar kyrkan 
i bakkant. 

 

Uppe till höger finns biblioteket. I framkant en häck av rosmarin 

 
HAEU Historical Archives of 
the European Union 
     

”Det gemensamma europeiska 
minnet fångas och bevaras bäst i 
Europeiska unionens historiska 
arkiv, där dokument från Europe-
iska unionens institutioner beva-
ras tillsammans med tidningarna 
från pionjärer och visionärer, poli-
tiska ledare och de många euro-
peiska rösterna från rörelser, före-

ningar och politiska grupper.” 

Dieter Schlenker, direktör för 

HAEU 

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

presentartiklar. 
 

Strandvägen 277, 070-6832378 
lena.kuntze@telia.com 
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Nu är hösten här och detta är ofta en tid då 
många av oss gärna kryper upp i favoritfåtöljen 
med en god bok och en värmande kopp. Kom 
och hitta er nästa bok hos oss på Krokeks biblio-
tek! 
 

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 
 

För er som inte kan besöka biblioteket under 
ordinarie öppettider så finns Meröppet. Meröppet 
bibliotek innebär att man kan besöka biblioteket 
när man vill, alla dagar, mellan 7-22.  För mer 
information och tecknade av Meröppet-avtal, 
besök Krokeks bibliotek under de bemannade 
öppettiderna! 
 

Det finns som vanligt även möjlighet att låna 
både e-böcker och e-ljudböcker via hemsidan för 
Norrköpings stadsbibliotek. Nytt för i år är appen 
Biblio, där låntagare kan låna både e-ljudböcker 
och e-böcker elektroniskt och lyssna/läsa ström-
mande eller ladda ner till offline-läge! Det enda 
du behöver är en smart telefon eller platta och ett 
lånekort med tillhörande PIN-kod. 
 

Men varför inte förgylla den ruggiga hösten med 
lite nya böcker? Här kommer boktips från biblio-
teket! 
 

Med höstliga hälsningar, 
Fanny & Sofia, Krokeks bibliotek 
 

Tips på nya Vuxenböcker  

Skönlitteratur: För spännande historisk läsning till 
den ruggiga hösten passar: Där inget vissnar 
mera av Ambrose Parry. I Edinburgh under 
1847 uppstår det en rad mystiska dödsfall där 
offren har genomlidit en långsam och plågsam 
död. Läkarstudenten Will Raven och tjänste-
flickan Sarah Fisher, båda boende hos den  
experimenterande Dr Simpson, bestämmer  
sig för att undersöka dessa dödsfall och dras  
in i de mörkaste delarna av Edinburgh… 
    

För de som inte vill ha kalla kårar när höststor-
men viner utanför passar Bergens stjärnor av 
Jojo Moyes. Baserad på riktiga händelser så tar 
denna roman läsarna till 1930-talets Kentucky 
där engelskan Alice Wright trott att den exotiske 
amerikanaren Bennet van Cleve räddat henne 
från det instängda liv hon levt i England, men 

icke. Bennet är mer intresserad av sina vänner 
än sin nya hustru och Alice stränga, religiösa 
svärfar anser att kvinnan inte ska lämna hemmet. 
Alice är mer instängd än någonsin. När chansen 
att bli en ridande bibliotekarie uppstår hoppar 
Alice på direkt, men jobbet som ridande biblio- 
tekarie är svårare än hon först trott. Förutom vild- 
marken måste dessa modiga kvinnor tampas 
med män som inte uppskattar den frihet som 
detta uppdrag ger kvinnorna och kan göra  

vad som helst för att stoppa dem. 

Facklitteratur: 

Den inflammerade hjärnan: ett nytt synsätt på 
depression och psykisk ohälsa av Edward 
Bullmore tar upp ett viktigt ämne, nämligen att 
depression snart är en av de vanligaste sjukdo-
marna i världen. I denna faktabok lyfter Bullmore 
fram hur det finns ett samband mellan depression 
och inflammationer i kroppen. Denna banbry-
tande vetenskapliga upptäckt ger förhoppningsvis 
nya möjligheter att behandla och bekämpa  

psykisk ohälsa.  

 

Ungdomsböcker:  

Den Netflix-aktuella serien om Leigh Bardugos 
Grishaverse släpper nu den efterlängtade andra 
delen på svenska! I Laglöst rike måste Kaz 
Brekker och hans gäng kämpa för livet, då de  
inte fick den belöning de blivit lovade efter den 
livsfarliga utmaningen i bok 1 (Högt spel.) Jurda 
parem – den drog som stärker magiska förmågor 
till ett extremt högt pris – och hemligheten bakom 
den samlar många starka krafter i Ketterdam. 
Kaz och hans gäng står nu på brinken av ett krig.  
    

9-12: Den senaste delen i den omåttligt populära 
serien Dagbok för alla mina fans är här. I På ny 
kula av Jeff Kinney får Gregs familj ett oväntat 
arv och tänker därför rusta upp huset för pengar-
na. Snart kör byggjobbarna in på tomten med 
sina stora maskiner. Men allt går inte så lätt  
som familjen trodde, problem dyker upp:  
murket virke, giftigt mögel, ovälkomna kryp ....  

Nu kan det väl ändå inte bli värre? 

 

6-9: Nu kommer den efterlängtade tredje delen i 
serien om Musse & Helium, Äventyret i 
Lindrizia.  När vi lämnade Musse och Helium 
senast, var de på väg att ta sina första steg in i 
det snötäckta landet Lindrizia. Kvar stod deras 
vän Molo och vinkade adjö. Nu är Musse och 
Helium tvungna att klara sig på egen hand.  
Dock har det visat sig att snömonstret Galaha 
känner till att mössen befinner sig i Lindrizia.  
Han har redan börjat leta efter dem. Om han  
får tag på dem, tar deras resa garanterat slut.  

 Boktips  för  vinterns många mysstunder...  
 

 

 

 

Tips på nya Barn – och Ungdomsböcker 

Information från Krokeks Bibliotek 
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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 ca 200 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. 
        
Bön för Kolmården onsdagar kl. 18 i Sjövikskyrkan  
                      
Sjövikskören - Torsdagssången För dig som gillar att 
sjunga! Ring Annika Widerstedt, 072-2280609.   
      

 
     
 

 
 
 
 
 
 
Kristen tro - något för dig? Vill du samtala med någon? 
Kom till någon av våra samlingar eller hör av dig till  
Katrin Bjuhr 073-1411562 eller Göran Skoog 070-2391463 

 
    http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan   

 

              Munkvägen 7, Krokek 

  Adventscafé i Missionshuset 
Söndag den 1 december kl 17 
Adventssånger med Sjövikskören,  
Annika Widerstedt, Solveig Delhag m.fl.  
Servering, lotterier  

Nyårsbön i Frälsningsarmén (ekumenisk) 

Nyårsdagen den 1 januari kl 17 Servering      

Välkommen! 



 

 15 

KOLMÅRDSNYTT   nr 4, 2019  

PIVAB:s nya monteringshall 
mitt emot servicehuset i cen-
trala Krokek är nu klar och 
invigd. Ytan är på 1100m2 
och nu kan även större maski-
ner tillverkas och levereras 
till kunder både i Sverige och 
utomlands. 
 
Pelle, vad är din bakgrund 
och hur hamnade Du i 
Kolmården? 
- Jag är uppväxt i Ljungsbro 
och efter 9:an blev det träd-
gårdsskolan i några år. 1983 
flyttade jag till Kolmården 
när jag var 25 år gammal och 
blev volontär på kursgården 
Solåsen. Föreståndaren Inge-
mar Martinson blev en men-
tor för mig på många sätt och 
i hans garage startade jag 
även en liten firma, 
”KolmårdsPelle” som bl.a. 
göt bronsljusstakar och klock-
or. På Solåsen träffade jag 
också min livskamrat Berit, 
som alltid har varit en stötte-
pelare för mig. 
 
PIVAB AB? 
- Verksamheten med bronsljussta-
kar gick på sparlåga, och därför bil-
dade jag PIVAB och började till-
verka delar på lego till andra företag 
samt en det service. Verksamheten 
flyttade också till nya lokaler bred-
vid brandkåren. 1992 satsade vi på 
egna produkter i form av bagage-
vagnar till flygplatser och även av-
rullningsställ till pappersindustrin. 

1996 fick vi vår första order på 
wellpappsupprullare och fram till 
dags datum har vi totalt levererat 30 
sådana maskiner. Våra lokaler 
byggdes ut år 1998 och jag minns 
med ett leende hur Berits och mina 
barn Benjamin och Johanna sprang 
omkring bara några år gamla på det 
nylackade golvet, som såg ut som 
ett hav. Vi bytte nu även namnet till 

PIVAB MACHINERY AB 
och började satsa på export. 
  
Nya steg 
- 2015 köpte vi lokalerna 
och även tomten framför 
fastigheten för att kunna 
bygga ut. God orderingång 
gjorde att vi blev trång-
bodda och därför har vi 
byggt ut lokalerna så att vi 
nu har totalt ca 2000 m2. I 
den nya byggnaden ryms en 
stor monteringshall och 
ändamålsenliga kontors- och 
personalutrymmen. Idag är 
vi 9 anställda och vi behöver 
nog bli fler. 
 
Framtiden? 
- Förutom produkter till 
pappersindustrin levererar vi 
även maskiner till hygienin-
dustrin för tillverkning av 
haklappar, engångslakan, 
tvättvantar m.m. Fördelen 
här är att dessa produkter 
inte är så konjunkturkäns-
liga. 
 
Pelle poängterar hela tiden 

betydelsen av teamwork och att per-
sonalen skall bli självgående. Pelle 
var på jobbet tidigt på morgonen 
och efter vårt samtal skulle han ta 
bilen upp till Iggesunds pappers-
bruk. Vi behöver entreprenörer som 
Pelle, som ser utanför boxen och 
som inte är rädd att testa ett nytt 
spår om det behövs. 
 

PIVAB Machinery AB i nya lokaler 

Text och bild: Olle Rosén 

    Grunden lagd         Nu står bygget klart! 

Pelle med en maskin till Iggesunds Pappersbruk i handen. 
Bakom Pelle, delar av en wellpappsupprullare som ska 

levereras till Italien 
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Appelqvists Glasmästeri 
Var hittar man detta  
företag? 
Anders Appelqvists Glasmästeri, 
som ägs av Anders Appelqvist, finns 
i närheten av Kolmårdens Djurpark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glasmästeriets historia 
Anders Appelqvists farfar Carl Ed-
vard kom till Sverige från USA 
1914. Han hade för avsikt att starta 
ett glasmästeri, men då han var ame-
rikansk medborgare fick han inte 
teckna firman. Han fick då i stället be 
en kompis att gå in och teckna den. 
Detta fungerade och Appelqvists 
Glasmästeri startades. 
 
Den tredje generationen  represente-
ras av Anders Appelqvist och hans 
bror, som driver en egen firma i 
Norrköping. De samarbetar ibland, 
men företagen är deras egna. Anders 
har ägt företaget sedan 1989. Under 
ett antal år fanns han i Virå, men så 
småningom landade han i Timmer-
gata. 
 
Vilka jobb utföres på ett  
glasmästeri? 
En stor del av Anders tid går åt till 
fönsterrenoveringar, bilglasbyte och 
arbete med uterum. Ibland får han 
också göra blyinfattningar, ett arbete, 
som kräver stor skicklighet. 
 
 Jag fick också se hur man hanterar 
lamellglas. I dessa finns en plast, 
som inte går sönder när man skär 
glaset. Då gjorde Anders så, att han 
hällde på lite röd Etanol och tände på 
denna. Då brann plasten upp och han 
kunde bryta glaset.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur är marknaden? 
Anders berättar:  
    

- Branschen och särskilt då bilglassi-
dan styrs till stor del av försäkrings-
bolagen, som gör vad de kan för att 
pressa priser och styra upp mark-
naden på gott och ont. Det är inte 
som förr, då vi bytte en ruta och 
skickade räkningen till bolagen, som 
utan att protestera betalade.  
 
- Nya monteringstekniker och avan-
cerad elektronisk utrustning, som 
sitter i många rutor, kräver att den, 
som utför arbetet, har god kunskap 
om dessa. Detta innebär dryga inve-
steringar i både kalibreringsutrust-
ningar och särskilda fakturerings-
program, som för oss lite äldre inte 
alltid är så lätta att hantera. Många 
glasmästerier har därför gått upp i 
och/eller ersatts av större kedjor, 
eller helt enkelt tvingats att slå igen. 
 
- Som arbetande i glesbygd kan jag 
än så länge undvika upphandlingar-
na, med det är ändå ganska dryga 
kostnader för att hänga med och 
vara godkänd av försäkringsbola-
gen. Som väl är har jag mycket låga 
omkostnader och bra inköpskanaler, 
annars så skulle det med min omsätt-
ning inte fungera. Jag känner mig 
ibland som den siste frie glasmäs-
taren åtminstone när det gäller bil-
glassidan. 
 
Minnen 
Anders berättade om några händelser 
som kunde vara både trevliga och 
ibland tråkiga. 
 

Vacker dörr med blyinfattningar 

Fönsterrenovering 

Anders häller etanol och tänder på…  

Nu går det bra att bryta lamellglaset! 

Renovering av blyinfattning  

Forts: 
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Vid ett tillfälle så skulle Anders ut-
föra ett arbete på båten Vimman, som 
låg i Göta Kanal. Glasmästeriet fanns 
då i Virå ett antal mil från Göta Ka-
nal. När Anders skulle börja arbetet, 
tappade han glasskäraren i kanalen. 
Då var det bara att ta sig hem och 
hämta en ny.  
 
En annan historia handlar om en äldre 
dam som tog mycket väl hand om 
sina hantverkare. Hon bjöd alltid på 
kaffe och till detta hade hon 7-8 sor-
ter nybakade kakor. Man förstår att 
hon var populär bland hantverkarna. 
 
En annan dam var inte riktigt så trev-
lig. Hon var sur, ilsken och snål och 
bjöd aldrig på någonting. Vid ett till-
fälle då hon hade en hantverkare nere 
i källaren, ställde hon sig  i trappan 
och skrek: 
 
- Är du inte färdig snart?  Hon fick 
svaret: 
- Ja tack. Det ska bli gott.  
 
Det var bara att ta fram  kaffet. 

Växthuset 
Anders säger att det ju inte går att göra mycket mer än äta sig mätt och roa 
sig något ibland. Därför strävar han inte efter mer arbete än han behöver och 
han värdesätter fritiden mer även om den till stor del går åt till egna byggna-
tioner. Det senaste projektet är ett isolerat växthus eller kanske man ska säga 
lusthus eftersom det blir en plats för lust och avkoppling. 

Text och bild: Gunnar Kryger 

Ett lyft för Sandviksgården via EU-pengar  

Kustlandet 
Från och med mitten av november 
kommer Sandviksgården vara mer 
tillgänglig, varmare och framför allt 
inte så kostbar att driva och hyra. 
Detta tack vare en utvecklingsme-
tod/fond som går under namnet Lea-
der, i detta fall Kustlandet Leader. 
Fonden har funnits inom EU sedan 
början av 1990-talet och har ett fler-
tal olika inriktningar. Kustlan-
dets utvecklingsstrategi syftar till att 
främja området som en plats att bo, 
arbeta och bedriva näringsverksam-
het i.   
 

Kulturförening 
Det är huvudsakligen Sandra Karls-
son, ägare till Sandviksgården till-
sammans med Klas Karlsson, som 
har slitit med ansökningsblanketter 
och formalia. För att få pengar ur 
fonden finns ett antal kriterier att 
svara upp mot, bland annat att man 
själv ställer upp med lika mycket 
pengar och/eller motsvarande värde 
i arbetstimmar. Ansökningen bifölls 
positivt och gav 176,000 kr till in-
stallation av bergvärme. Enbart 
borrhålen kostade 40,000 kr.  

Som en förutsättning för projektet 
har de startat Sandviksgårdens Kul-
turförening. 
 
Q-märkt 
Från början var det tänkt att bli 
vandrarhem men det gick inte enligt 
gällande lagar, men ett B&B gick 
för sig. Det lyder under andra be-
stämmelser, berättar Klas. Huset 
som är byggt 1904, är Q-märkt 
(striktare regler än K-märkt som 
lutar mer åt rekommendationer) och 
har använts till samlingslokal, bio, 
fönsterhantverk, förvaringsställe, 
väveri, klubbverksamhet m.m. 
 
Kulturarrangemang 
Klas låter entusiastisk och glad när 
han berättar om de aktiviteter som 
kan bli aktuella.  Han nämner yoga, 
dans, konstutställningar, zumba, 
viskvällar, ja alla typer av kulturar-
rangemang. Allra först, alltså den 15 
november, blir det biopremiär på 
den tyska Inga Lindström-film som 
delvis är inspelad vid Sandviksgår-
den.  

Text och bild: Ulla Landqvist 
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Gamla BP               
Vid infarten i Krokek ligger nu en Bilisten-mack. År 
1946, när biltrafiken började komma igång efter kriget, 
öppnade Erik Persson sin lilla BP-mack här.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familjen bodde på andra sidan av vägen, så kaffepannan 
kunde lätt bäras över när det var dags för en paus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppettiderna var generösa: från 7 till 21, söndagar 8 
till 21. Ryno Svensson var anställd från 1964. Här syns 
han i civila kläder. Men när man jobbade skulle man vara 
klädd i BP:s speciella kläder, med skärmmössa.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

På den tiden skyndade man ut till den bil som stannat för 
att tanka, hälsade artigt och frågade vilken typ av bensin 
som önskades. Det fanns olika oktantal att välja mellan: 
96, 98 eller 100 oktan. Det fanns två pumpar där man 
kunde ställa in det begärda oktantalet. Så fanns också en 
pump för oljeblandad bensin, för tvåtaktsmotorer. Dess-
utom fanns en pump för diesel, som användes av taxi– 
och lastbilar. Medan man tankade bilen tvättade man ru-
torna, kollade lufttrycket och oljenivån. Sedan kunde 
kunden gå in och betala, med kontanter. Men det hände 
inte så sällan, att kunden klappade på sina tomma byx-
fickor och hade glömt plånboken. Så bad han att få 
”skriva opp”, för att betala senare. Och ofta dröjde det 
väldigt länge, innan sådana skulder blev betalda. Erik 
Persson var en så oerhört snäll person. Så ibland blev det 
svårt för honom att få fram pengar till bensinleveranser-
na, just för att han inte fick betalt i tid från andra. 
 
Men tid för en pratstund fanns det alltid. 
 
Bensinpriset har 
alltid varit ämne 
för diskussioner. 
När priset närmade 
sig 1 krona litern, 
försäkrade en kund 
att om priset skulle 
gå upp över en 
krona, då skulle 
han definitivt sluta 
köra bil!   
 
Macken byggdes ut 
stegvis. Man fick 
två hallar, en för 
verkstad och en för 
tvätt. Det fanns 
också en tvättplatta 
utomhus. Bilarna behövde mycket mera service på den 
tiden: rundsmörjning, byte av tändstift, byte av olja och 
filter och nya batterier. All översyn behövde ske oftare än 
nu. 
  
När Djurparken öppnade blev det en väldigt stor ök-
ning av genomfartstrafik under säsongen och ytterligare 
ombyggnad gjordes. Då blev det möjligt att handla glass, 
kioskvaror, leksaker och trädgårdartiklar. Fler anställdes, 
bl.a. Bent Fredriksson och Lennart Hellström. 

Serie del 2: 

Gamla mackar 

 

Kaffepaus 

      Ryno Svensson           Erik Persson 

Det fanns alltid tid för en pratstund. 

Ombyggnad 

Forts: 
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Erik Persson drev rörelsen fram till 1973. Därefter togs 
den över av Rolf Nyström och en kompanjon, som jobbat 
inne på BP:s kontor. Just då inträffade en oljekris, som 
medförde bensinransonering under en kort tid. Men snart 
återgick allt till det normala. Från 1982 drevs rörelsen av 
Sammey Björk, som vi kunde läsa i förra numret av 
Kolmårdsnytt. 1992 tog Stisse Bergman över. Och han 
var ingen nybörjare, för han började som sommarjobbare 
redan när han var 15 år. Nu hade BP upphört i Sverige. 
Deras mackar i städerna kom att drivas av Statoil, medan 
Uno-X blev alternativet för de mindre mackarna. Senare 
har även Hydro varit leverantör av drivmedel. 

 
Nu heter alterna-
tivet Bilisten, men 
platsen är den-
samma – sedan 73 
år! 
 
Och om vi vill 
hålla fast vid det 
gamla, så har nuva-
rande ägaren, To-
mas Ekman, gjort 
det lätt för oss. Han 
har byggt upp en 
nostalgimack, som 
innehåller massor 
av minnen! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Invigning efter ombyggnad 

Stisse intill Uno-x-pump 

Nostalgimacken 

 

En mack i Strömsfors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Några som minns hur tät trafiken genom Ströms-
fors var före 1965? Då öppnades den nya motor-
vägen, E4:an. Innan dess gick all trafik på det som 
nu heter Nyköpingsvägen: från Stavsjö, genom 
Strömsfors, förbi Oskarshäll och längs Bråviken. 
Visserligen var det lite mindre med biltrafik då, 
men det kunde ändå var näst intill omöjligt att 
korsa vägen, berättar Krister Hanning. Han växte 
upp i Hållsta, som då var Strömsfors Handel.  
  
”Vi hade en bensinpump utanför affären och 
sålde Caltex bensin. När någon ville tanka fick 
pappa gå ut och låsa upp pumpen, tanka och ta 
betalt. Det var kontant som gällde, förstås. Men 
ibland hände det att någon inte hade pengar och 
lämnade pant i stället! Det kunde vara lite av 
varje…och det kom sällan någon tillbaka och 
löste ut den.” 

Text: Christina Folkeson 

Arkivbilder 
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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 

 

 Stavsjö Herrgårdsflygel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bo eller genomför dina affärsmöten och privata  
arrangemang i en klassisk historisk miljö med  
moderna facilliteter. 

Övernattningar, mindre konferenser, säljmöten,  
jubiléer, familjefester och dop eller boende för  
besökande gäster. 

   
Salong och lounge tar 30 personer för dagsprogram. 
Boendet består av 6 generösa rum med dubbelsäng. 
Enkel frukost går att beställa. Fullständig frukost, lunch 
och middag kan intas på Stavsjö Krog & Kafé 

          Öppet året runt 

          Störings väg 7, 618 95 Stavsjö 
          Tel: 070-454 74 75 
          Mail: info@stavsjoherrgardsflygel.se 
          www.stavsjoherrgardsflygel.se 

 

KONTOR NÄRA NORRKÖPING  
MEN TILL STAVSJÖPRIS 

 
 
 

 

 
 

 
 Kontorslokaler i STAVSJÖGÅRDEN,  

upp till ca 350 kvm golvyta   
    

 Bredband/fiber finns installerat  
 

 Egen parkeringsplats    
 

 Konferens- och möteslokal för upp till 100  
personer i det närliggande Föreningshuset    

      

 Motions- och Gymanläggning i annex     
  

 Circle K Servicestation med närbutik   
                                                                          

 Restaurang och café i vägkrogen Stavsjö Krog & Kafé  
 

Kontakta fastighetschef Thomas Rodestrand,  
Kiladalens Utveckling AB, mobil 070-591 5570 för visning.  

 

Stavsjögården (f.d. Stavsjö gamla skola) 

 

För det lilla företaget 
eller för dig som är i 
uppstartsfasen och 
som söker ett lokalt 
placerat projektkon-
tor finns nu möjlig-
heten i Stavsjö 2 min 
från E4-an. 

 

 

Är ett företag som kan hjälpa dig med  

 Snöskottning 

 Fönsterputsning 

 Städning 

 Gräsklippning 

 Träd & buskklippning 
 

    Vi hjälper dig…    Företag som privat 

Mattias Berghorn 070-508 21 15 

berghorns@hotmail.com 

 Montering 

 Trädgård 

 Röjning 

 Bud 

   Med mera 
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JULMARKNAD 
24 November kl.11.00—15.00 

Stavsjö Föreningshus 
Hantverk 
Matprodukter 
Blommor 

Kaffeservering 
Korv & Glögg 
Fiskdamm 

Tipspromenad 
Levande julmusik 
Julgransförsäljning 

Arrangör Stavsjö Föreningshusförening 

RESTAURANG • KAFÉ • PRESENTBUTIK

Varmt välkomna alla dagar 7–21!
stavsjokrog.se
webbutik: hemmaistavsjo.se
Stavsjö trafikplats 2
618 95 STAVSJÖ
011-39 30 44 • info@stavsjokrog.se
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Stavsjöbor som hållit ihop sedan småskolan 
Barndomen 
Maud och Sten Andersson, födda 
1942, började småskolan hos fröken 
Sunnerstam i Stavsjö skola, samti-
digt. Maud föddes i Tullinge och 
kom till Stavsjö och Virlångshult, 
lagom till skolstart efter jullovet i 
första klass. Ett litet jordbruk med 8 
kor, 2 grisar och 2 hästar och höns. 
Föräldrarna hette Helga och Georg 
Hagdahl och med var även yngre 
systern Rose-Marie. Pappan arbetade 
med sina hästar i skogen. Sten föd-
des i Stavsjö och bodde med sina 
föräldrar Elsa och Erik Andersson i 
nybyggda villan, Stenbacken. Hans 
pappa Erik arbetade som svarvare 
vid Stafsjö Bruk och hans mamma 
arbetade, när Sten blev äldre, på kon-
toret vid Stafsjö Bruk. 
 
Redan från första början fattade 
Sten tycke för Maud. Hon talade 
stockholmska och var liten och nätt. 
Hon kunde lätt ha blivit retad och 
hon kallades för lilla Lusen. Ingen 
vågade dock retas med henne, för då 
kom Sten till undsättning och för-
svar. De gick två år i småskolan i 
klasserna 1 och 2. Det var sju styck-
en i deras klass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När de skulle börja 3:dje klass och 
gå i storskolan med klasserna 3-6, 
kom en ny lärare till Stavsjö skola, 
nämligen Åke Sahlqvist. Det var 
hans första tjänst och han var nog 
litet sträng. Det har han själv sagt, 
men barnen lydde honom och äls-
kade honom, för han var med dem 
hela tiden, även på rasterna.  Sten 
och han umgicks också på fritiden, 
de bodde grannar och Sten och han 
åkte skridskor och skidor på vintern 
och seglade på sommaren. Maud var 
nog lite favorit hos magistern, för 
han tog upp henne i knät, när hon 
lämnade in sin tallrik vid matbespis-
ningen, men släppte ner henne när 
Sten lämnat in sin tallrik. 
 
De formligen älskade att gå i skolan 
och magistern ordnade bl a teaterfö-

reställning med barnen 
och Maud spelade 
Pippi Långstrump. 
När poliserna, Lasse i 
Stormen och Stig 
Kopparn, klättrade 
upp på taket på det 
skrangliga huset, som 
pojkarna byggt i slöj-
den, kunde inte Maud 
låta bli att skaka litet 
på huset. Då blev ma-
gistern arg på henne 
(det var enda gången). 
Lasse var nämligen 
väldigt höjdrädd. Men 
det var ”kuligt” sa 
Maud.  
 
Det blev sorgligt när 
magistern slutade och 
de hade ett halvt år 
kvar i sexan. De fick 
en ny lärare,  Åke Ol-
degren.  
 
Sten började sedan läroverket i Norr-
köping och Maud började 7:de klass 
i Jönåker. 
 
Ungdomen 
Efter skolan vid 14 års ålder började 
Maud i Konsum i Stavsjö, först som 
springschas och dessemellan fick 
hon plocka upp varor i butiken för 
175:-/mån. Hon hade en cykel där 
hon fick ha två 10-liters flaskor med 
mjölk på styret och en stor låda med 
mat frampå cykeln, som hon skulle 
leverera till Stavsjö skola. På vintern 
kunde hon åka spark över Stavsjön. 
Det var ett tungt lass och det hände 
att hon körde omkull. Till slut sa hon 
ifrån, efter en svår vurpa, och efter 
det körde taxin varorna till skolan. 
Hon fick sedan börja med att sitta i 
kassan och det tyckte hon var roligt. 
 
Hon bodde då i Virlångshult, en 
halvmil från Stavsjö, och det var 
mörkt på höstarna att cykla hem och 
Sten följde henne hem varje kväll 
med sin moped. Maud fick efter 
några år ett rum ovanför affären. 
 
Maud blev gravid och några tanter 
vid Stavsjö tyckte inte det passade 
sig att hon satt i kassan. Hon var ju 
så ung och dessutom ogift. Då kom 
föreståndare Kindberg i Konsum till 
hennes försvar. ”Tyckte ni så mycket 
om Maud förut, så är hon densamma 

och hon blir kvar i kassan.” När 
Maud och Sten var 18 år fick de sitt 
första och enda barn, Ulf. Mauds 
föräldrar tog hand om Ulf för Maud 
fick endast vara ledig i två veckor.  
 
Sten tog realexamen och sedan var 
det lumpen i Nyköping som gällde. 
Efter ett år på Nefa i Norrköping vid 
löpande band fick han jobb i Stavsjö 
och fick lära sig till svarvare. 
 
Vuxenlivet 
De fick en lägenhet ovanpå affären 
och gifte sig i Kila prästgård 1964 
och kunde då ta hand om Ulf. De 
byggde sedan ett eget hus ovanför 
badplatsen vid Stavsjö i det nya bo-
stadsområdet och flyttade in 1970. 
Maud tyckte det var en så stor sak 
och mycket pengar att bygga ett eget 
hus, och blev så orolig för hur de 
skulle klara ekonomin att hon grät i 
flera veckor, men de klarade av det 
också. 
 

 

Forts: 
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Maud slutade i Konsum efter 20 år, 
när konsum lades ner i Stavsjö och 
började vid växeln på KF:s centralla-
ger i Norrköping. När KF lades ner 
övertogs lagret av Cervera och hon 
fortsatte där till sin pension. 
 
Sten arbetade på Bruket i ca 50 år, 
hans son Ulf började också där, som 
5:te generation vid Stafsjö Bruk. Sten 
har under åren på fritiden arbetat po-
litiskt i olika styrelser. 

Maud är en konstnärlig själ, som 
hållit på med många hantverk med 
stor skicklighet. T ex makramé, kar-
dat och tovat ull, keramik, näver-
slöjd, målat tavlor och arbetat med 
silversmide. Dessutom har hon gröna 
fingrar och sköter sin trädgård per-
fekt med mycket blommor. Hon är 
även en hejare på att baka, både till 
sig själv och till andra. Sten har mest 
assisterat med allt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De har även arbetat tillsammans ide-
ellt i hembygden genom att i 20 år 
skottat och spolat isrinken för barnen 
i bygden. Sena timmar var och varan-
nan kväll på vintern, när barnen slu-
tat åka. Klippt gräset på fotbollspla-

nen och röjt bort sly vid cykelbanan 
utmed sjön för allas trevnad och ut-
sikt mot sjön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maud och Sten har fått många år 
tillsammans och de har haft ett rikt 
liv och varit en stor tillgång för sam-
hället. 
 
    Text och nya bilder: Monica Svensson 

Stavsjö Horisont 
Kulturvecka i Stavsjö 
Det har anordnats kulturvecka i Stav-
sjö i slutet av oktober med Mats 
Strandberg i Föreningshuset, som 
imiterade kända personer. 
 
Bruksmuseet 
Bruksmuseets årliga utflykt gick i år 
till Nyköpings nya Sörmlands Mu-
seum. 
 
Bruksmuseet har haft Museets Dag 
söndagen den 27 oktober med kaffe-
servering och kanonlotteri samt vis-
ning av museet och sång och musik 
med Mikael Leonardsson.  
 
Fornlämningarna med dammar och 
grävda och sprängda kanaler har 
skyltats upp av styrelsen i Stafsjö 
Bruksmuseum och det planeras gui-
dade vandringar nästa år. 
 
Biblioteket  
Det finns ett bibliotek i Stavsjögår-
den. Det är gamla barnböcker från 
skoltiden, som finns kvar efter att 
skolan lagt ner. Dessutom en massa 
andra böcker, som folk lämnat in, 
romaner, biografier, deckare m m. 

Det går att låna när som helst, när 
Stavsjögården är öppen, t ex när man 
spelar bridge. Det är bara att ta med 
sig hem och lämna tillbaka när det 
passar. 

Ghassans fest 
Ghassan al-Safadi från Syrien, som 
vi tidigare skrivit om i Kolmårds-
nytt, har fått svenskt medborgar-
skap. Det ville han fira med sin fina 
familj och alla vänner han fått i Sve-
rige. Det var ca 85 personer i För-
eningshuset som inbjudits för en 
minnesvärd eftermiddag med tal och 
sång. 
 

Text och bild: Monica Svensson 

Trätuben utanför museet har tvättats  
och oljats in under hösten. 
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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 
krokekskiosken@outlook.com  
Full verkstad, tvätthall, däckhotell, släpvagns- 
uthyrning, div. biltillbehör, present o leksaksbutik, 
kiosk, korv, glass o mjukglass 
   

Bygg Snickeri Måleri Industri Entrepenad 
 

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 
     

ARÉNS Kakel och Klinker AB 
Nannavägen 14, 618 30 Kolmården 
073-417 27 26 
Allt inom kakel och klinker. 
   

 BRÅVIKENS MÅLERI KB 
Sören Sörberg, Getå 17, 616 90 Åby 
073-832 06 79 www.bravikensmaleri.se 
Målning inne och ute, tapetsering, 
renovering, underhåll, nyproduktion 
rådgivning. Använd rotavdrag  
    

BYGGTEKNIK I KOLMÅRDEN 
Ankarvägen 5, 011-39 10 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   
 
 
 
 
 

KOLMÅRDENS MUR & PUTS  
Anders von Sydow, 070-277 33 73 
Valhallavägen 10, 618 30 Kolmården 
anders@kolmardensmurputs.se 
www.kolmardensmurputs.se  
 

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 
Snickeri, inredning och bygg 
 

RYGMA Bygg & Konsult AB 
Nävekvarnsvägen 3, 618 93 Kolmården 
Tel: 079-340 05 43 www.rygma.se 
E-post: office@rygma.se.  
Byggkonsult och entreprenad    
 

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 011-39 525 9, 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 
Emelie 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: 070-381 70 87 
elochfastighetsteknik@telia.com 
www.elochfastighetsteknik.se 
El, Tele, Data 
 

KOLMÅRDENS DATASTUGA 
Björn Malmström 011-39 123 2, 076-839 12 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.   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 
Sjöviksvägen 80, tel  011-39 29 20 
kolmarden@apoteksgruppen.se, www.apoteksgruppen.se 
Läkemedel - Naturmedel - Kosttillskott  
 

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

KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK 
Krickavägen 14, 618 35 Kolmården 
ambuso@telia.com  Tel. 070-552 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 
alt Facebooksida : Livetikrokarna 
     

MEDIWINA 
Borgmästarvägen 1, 618 35 Kolmården 
076-631 62 75 staffan.freskgard@telia.com  
Hårmineralanalys - kartläggning  
av näringsbalansen i din kropp.  
Visar ditt näringsbehov för bättre hälsa. 
 

NAPRAPAT ANNIKA BLOMQUIST 
Centrumhuset Tel 070-421 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 070-550 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 073-626 41 58 
info@trettio-2.se     www.trettio-2.se 
Hjärtlungräddning, D-HLR, första hjälpen, brandskydd. 
   

Glasmästeri, Bruksglas 
 

ANDERS APPELQVIST GLASMÄSTERI     
Sadelmakartorp, Timmergata, 618 93 Kolmården 
Tel 011-39 50 75, 070-874 82 50 
a.appelqvistglas@bredband.net 
Bilrutor och uterum   
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KOLMÅRDEN DESIGN  
Bruksglas - Ateljé o Butik 
Klövervägen 4, Tel 0708-39 11 90 
olle@kolmardendesign.se 
www.kolmardendesign.se 
Ring om öppettider.      
 

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 070-739 00 31, 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 
011-39 30 44 www.stavsjokrog.se 
Restaurang, kafé och presentbutik.  
Hemlagat & hembakat!  Hemtrevlig 
miljö. Barnvänligt samt lekplats! 

VILLA FRIDHEM 
Getå, 616 90 Åby, Tel. 011-622 00 
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: 070-342 56 68 www.qvarsebokaffe 
Cafe & Kafferosteri vid Bråviken. Smörgåsar,  
sallader och godbitar. Allt hembakat.  
Köp hem en påse rostade kaffebönor.  
     
Inredning, Sömnad 
   

EMERENTIA 
Lilla Station Stavsjö, Anne Pettersson  
annepettersson35@gmail.com 
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: 011-39 30 50 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. 076-810 63 00 
info@ostgotasenap.se, www.ostgotasenap.se 
I Fabriksshopen: Gourmetsenap och såser,  
tryffeldelikatesser och lokala specialiteter 
 
VVS - Miljö, Miljövård, Trädgård 
 
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 
    
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: 070-513 69 73 
Kvarsebo Blomsätter 1, 61893 Kolmården 
janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 
Projektering, installation, försäkringsskydd.  
Tomtplanering, Poler, Vägdiken, Småvägar  

KOLMÅRDENS TRÄDTJÄNST 
Kristin Jonsson 072-993 07 02 
kristin@kolmardenstradtjanst.se 
www.kolmardenstradtjanst.se 
Trädfällning, trädbeskärning,  
trädgårdsvård, gräsklippning 
 
KOVE MILJÖKONSULT 
Kjell-Ove Söderström Tel. 070-966 86 56 
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 
    
ÅKLOHULTAREN JORD OCH SKOG    
Hjalmar Wärn, 070-281 68 08,  
warnhjalmar00@gmail.com 
Tjänster inom gröna näringen, trädgårdsskötsel  
och skog, försäljning av ved och grovfoder 
        
ÖSTGÖTA VÅT & MARKVÅRD 
ÖVM, 070-539 16 30 
Utför Stubbfräsning, Vassklippning  
och Stenspräckning    
                                          

Övrigt 
   

AV OLIKA SLAG 
Sjöviksvägen 75, 618 30 Kolmården 
070-361 71 91 
info@avolikaslag.se   www.avolikaslag.se 
Butik med försäljning på kommission. 
Uthyr. av fastigheter, lägenheter & lokaler 
   

BERGHORNS ALLSERVICE 
Mattias Berghorn, Stavsjö 
070-508 21 15, berghorns@hotmail.com 
        

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   
   
KVARSEBO SKOLA & FÖRSKOLA 
Rektor Ann Östberg Werner 
Tel: 076-812 60 70,  Förskola, skola F-6 
rektor.kvarsebo@gmail.com 
www.kvarseboskola.se 
 

NATUR & KAJAK I KOLMÅRDEN 
Eva Söderström 072-626 41 58 
Magnus Johnsson 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.  
 



 

 26 

KOLMÅRDSNYTT   nr 4, 2019  

 
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, 0708-19 28 18 
Sigynvägen 73, 618 30 Kolmården 
vagabond31no7@gmail.com  
 

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

Kolmårdsvind inklusive Sol 
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 

 

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 

       

Moderaterna Åby-Kolmården 
Ordf Marie Morell, 070-316 98 00 
V ordf Per Jameson, 070-839 21 80 
aby-kolmarden@moderaterna.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 
kontakt@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 33 80  
Valhallavägen 1B, 61830 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 

Ordförande Inger Karlsson 
011-39 22 30, 073-827 85 00 
krokeksgard@telia.com 
 

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

Sjövikskyrkans församling  
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 
Ordförande 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 
 

Stavsjö Samfällighetsförening 
Ordf. Calle Holmlund 073-839 33 38 
calleholmlund@gmail.com 
 

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 
 

Qvarsebo Båtklubb 
Nils Norinder, 070-378 64 91, Kvarsebo Fågelbråten 
”Lollo” Gustafsson, 072-180 11 99 
gujenlollo@hotmail.com 
 

Kvarsebo Kultur 
Ordförande Morgan Johansson 
Kvarsebovägen 132, 61893 Kolmården 
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 
 

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, 076-13 46 156    
Djupvik, Sjökvisten 618 93 Kolmården  
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: Iréne, Gustafson  073-720 55 66 

irengu@gmail.com 
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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. 
       
Friluftsfrämjandet  
Gymnastik i Uttersbergshallen måndagar 19 
Kontakt: Marita Fager tel. 070-714 34 68 
      
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, PT-löpning, gruppträning (vardagsstark) 
och Mammaute.  Ansv. Helen Lindberg och Elin Johansson 
För mer info  ang gruppstarter: livetikrokarna@outlook.com 
alt Facebooksiada: Livetikrokarna 
    
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 
   

Yoga Living  
Sjöviksvägen 78 (under COOP) 
En yogastudio där vi erbjuder olika former av yoga  
med flera lärare. För mer info: www.yogaliving.se 
FB: Yoga Living,  Instagram: @yogalivingstudio 
Ansvarig: Jenny Lindberg, jenny@yogaliving.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 
Styrketräning, när man vill. 
Ansvarig Marlena Törnström  
marlena_tornstrom@hotmail.com 
 

Stavsjö Föreningshus     
Hatha Yoga, måndagar 19-20. 
Ansvarig Pia Bork tel. 070-353 88 63 
   

Zumba, söndagar 18-19 
Ansvarig Pia Bork 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)  

 
 

 
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 
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Årets Tomterost  finns till försäljning.  
Bönor från Peru som är rostade i en mörkare ton  

med inslag av ingefära och kardemumma i smakerna.  
 

Beställ på vår hemsida via Reko-ringen Norrköping  
eller utkörning i Kolmården  

www.qvarsebokaffe.se  
   

Kvarsebovägen 159, 618 93 KOLMÅRDEN 

 

  

Blomsätter håller öppet året runt 
för övernattning och beställningar 

Boka gärna rum genom Booking.com eller tel. till oss direkt 
Uppdaterad kalender finns på Booking 

Reservationer mottages med bordsbeställning  
enl. överenskommelse 

Vi hjälper er att ordna möten, olika sammankomster 
Vi fixar mat, kaffe m.m. 
Fullständiga rättigheter 

Välkomna! 
                  

    Ni når oss på våra telefoner 070-618 54 47, 070-513 69 73 
Reservation för renovering 

Öppet i caféet:  
20 - 22 december mellan 11-16.  

Julfika, tomtegröt, skinkmackor mm. Kaffebönor, julpåsar,  
mjöl, schampo och annat spännande till försäljning.  

Julpåsar att ge bort till nära och kära eller varför inte till 
dina anställda? Tomterost, Honung med saffransmak 
från Hällfallstorp, Kolor från Soltäppan Valdemarsvik, 

Glöggte från Lindhs te och kaffe och Äppelmust  
från Kolmårdens äppelmusteri. 

En liten förskola  

och skola som ger barn 

utrymme att växa

En grund för att lära är en trygg miljö. Detta 
är en av styrkorna med en liten skola – att alla 
barn känner varandra och blir sedda av all 
personal – både i skolan, på fritidshemmet 

och på förskolan.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Besök 
www.kvarseboskola.se och hör av dig till oss 

för att boka ett besök!

www.kvarseboskola.se

VI ERBJUDER 

SKOLSKJUTS!
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Qvarsebo kaffe satsar stort på julmarknader 
Qvarsebo Kaffe bildades våren 2016. 
Som namnet visar ligger denna verk-
samhet i den lilla byn Kvarsebo, cirka 
fyra mil utanför Norrköping. Idag 
drivs företaget av makarna Angelica 
Elb Palmqvist och Patric Elb. 
 
Kafferosteriet jobbar med att introdu-
cera specialkaffe till sina kunder. 
Kvalité och hållbarhet är två viktiga 
ord för rosteriet. Arbetet går ut på att 
ha så mycket närproducerat och eko-
logiskt som möjligt i verksamheten. 
 
Varför rosta kaffet själv? 
Angelica och Patric bodde i Norge för 
att tjäna pengar till en Jorden-runtresa 
då mamma/svärmor Annelie ringde o 
ville att de skulle överta dåvarande 
Café Margit. Frågan de ställde sig var 
hur de skulle kunna driva verksamhe-
ten hela året. En kompis i Norge tip-
sade dem att starta eget kafferosteri. 
Angelica hade tidigare arbetat inom 
kaffebranschen, bland annat i Peru. 
 
Jorden-runtresan blev i stället en stu-
dieresa till Peru. Där åkte Angelica 
och Patric runt och lärde sig rosta, 
smaka och urskilja många olika egen-
skaper hos bönan.  Angelica kan 
också titulera sig ”Barista”, vilket 
garanterar att hon är utbildad för att ta 
fram rätt dryck. 
 
Varifrån kommer bönorna? 
Ett franskt företag köper kaffebönor 
från hela världen, bland andra Kongo, 
Peru, Costa Rica med flera. Qvarsebo 
kaffe väljer sedan de bönor, som är 
populärast, ofta från Peru. När rätt 
böna kommit till Kvarsebo kvalitets-
kontrolleras dessa genom lupp så att 
skadade bönor kan tas bort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Därefter är det dags för ca 10 kg att 
hällas in i rosten, Diedrich IR 12. Där 
påbörjas en långsam process för att 
under övervakning få ut det mesta 
möjliga ur varje kaffeböna. Rätt värme 
och luftblandning gör att bönorna efter 
ca 20 minuter har rätt färg och arom. 
Avkylning sker i direkt anslutning till 
rosten. Viktigt är att sedan vänta med 
att mala bönorna så nära bryggning 
som möjligt. 
 

Viktigt med tät förpackning 
För att kaffet ska hålla sig färskt så 
länge som möjligt bör kontakt med 
syre undvikas. Nyrostat kaffe avger 
också en hel del gaser, vilket gör att 
det behövs en ventil, som släpper ut 
dessa men hindrar luften att komma 
in. Överst på förpackningen finns ett 
s.k zip-lock, som gör att påsen kan 
öppnas o stängas effektivt. Ställs se-
dan påsen på en sval och mörk plats 
finns förutsättningarna att kaffet håller 
sig gott länge. 
 

Olika sätt att njuta av kaffet 
Det vanligaste sättet är fortfarande 
vanlig bryggning, men det finns ett 
stort antal specialmaskiner för att 
framställa sin favoritdryck. Ett exem-
pel är Presskannan. Presskannan är en 
av de mer populära metoderna att 
brygga kaffe på i Sverige. Den har 
funnits i Sverige sedan mitten av 18-
talet och metoden har inte ändrats  
sedan dess. Det speciella med denna 
metod är att kaffet är i kontakt med 
vattnet under en längre period, när-
mare bestämt fyra minuter ska kaffet 
stå och dra. Detta gör att det blir en 
högre koffeinhalt i koppen. I presskan-

nan är det ett metallfilter som pressar 
ner kaffesumpen, detta gör att kaffet 
behåller fler av sina oljor och därige-
nom får drycken sin fylliga smak. 
 
Dagens marknad 
Idag är det mest privata kunder, som 
har upptäckt tjusningen med nymalet 
kaffe. Mycket säljs över disk i caféet. 
Satsning på företag som te- och kaffe-
butiker i Östergötland och Söderman-
land har gett gott resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknadsföring 
Marknadsföring sker idag framförallt 
på sociala medier samt annonser i 
lokala tidningar. Fram till jul beräk-
nas några hundra kilo rostas, pakete-
ras och säljas. Qvarsebo Kaffe kom-
mer att finnas på många julmarknader 
alltifrån Julita och Öster Malma i Sö-
dermanland till G:a Linköping i Ös-
tergötland. 
 
Framtidplaner 
I framtidsplanerna ligger att utöka till 
en bredare kundkrets så att verksam-
heten kan bära sig året runt. 
 
   

       Rostning i Diedrich 12               Noggrann kontroll under lupp  

Jaktkaffe 

i ventile-

rad  

pappers-

förpack-

ning 

Text och bild: Inga-Britt Jernqvist 
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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 

Bilverkstaden i Krokek AB
Sjöviksvägen 51B

Tel: 011 - 39 21 50

Däckhotell, reservdelar med 3 års garanti och behörighet att släcka 
besiktningens 2:or. När du servar bilen hos oss ingår ett års fri assistans och 
du behåller din nybilsgaranti. Delbetala i 4 månader, ränte-och kostnadsfritt 
med Mekonomenkortet! Vi har även lånebil. Med lång erfarenhet i branchen 
ser vi varje uppdrag som unikt. Vi gör ditt BilLiv enklare!

alla bilar
Hos oss är

välkomna.
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Aktiviteter under Östgötadagarna i Kvarsebo 

Under Östgötadagarna ordnade Byarådet i 
Kvarsebo många aktiviteter. Byarådet består 
av ett flertal föreningar, Kvarsebo hembygds-
förening, Kvarsebo Kultur, Kvarsebo idrotts-
klubb, Kvarsebo PRO, Kvarsebo kyrkliga sy-
förening, Kvarsebo Båtklubb m.fl. 
 

Hembygdsföreningen svarade för servering av 
kaffe med hembakat, korv med bröd. Under ett 
stort tält  visades  linberedning alltifrån bråkning 
till spinning. En tävling där besökarna fick gissa 
på gamla bruksting var också mycket populär. 
 

Kvarsebo IK och Kvarsebo PRO lockade med 
Chokladhjul respektive skraplotter. 
 

Hos Kvarsebo kyrkliga syförening kunde man 
köpa både hembakat, stickade disktrasor och nät-
kassar för frukt o grönsaker. 
 

Kvarsebo Kultur som är samordnare för hela 
programmet bjöd på ”Öppet hus i kyrkan” med 
en lunchkonsert med Ola Fagrell samt en välbe-
sökt violinkonsert på eftermiddagen. Där fram-
förde Nicole och Kryspin Biegniewski ett mycket 
uppskattat program för både stora och små.  
 

Lilla Sigrid från Djupvik antog utmaningen att 
gå fram och spela fiol tillsammans med Nicole. 
Även de lite äldre besökarna lockades fram för 
att utföra en glad dans till fiolspel. Detta var ett 
samarrangemang med Kultur och Fritid samt 
Kolmårdens församling. 
 

På kvällen var det sedan dags för den tradition-
ella Vispuben på Christinagården. Där bjöds på 
god underhållning av Göran Bjarnegård och Ca-
rina Johansson. Mer än 60 personer deltog i 
denna trevliga samvaro där det också serverades 
välsmakande pajer bakade av syföreningen. 
 

Under söndagen var det ”Öppet hus” runt om i 
Kvarsebo samt två guidade naturvandringar. 
 

Helgen avslutades med bio på Christinagården då 
den svenska filmen ”Britt-Marie var här” visades. 

 Hembygdsföreningens kaffeservering vid Sockenstugan    Tävling om gamla föremål 

Ridning för barnen 

 Lilla Sigrid spelar.           Sören Karlåker visar spinning av lin. 

Nicole och Kryspin Biegniewski spelar vackert. 

Text och bilder från kyrkan: Inga-Britt Jernqvist 
Övriga bilder: Jan Moberg 
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Ring/SMS:a för att boka tid 
011-392200, 0705-505992 
Rågvägen 6 -Välkommen! 

Patric Stubbe  
dipl.massör 

Massage  
Laserbehandlingar  
Företags massage  
Idrottsskador 
Rygg & Nack besvär 

        

 

 

 

 

 

 

073-417 27 26 

Sjöviksvägen 80
Telefon 011-39 29 20
apoteksgruppen.se

Öppettider
Måndag–fredag 
09–17:30

Apoteksgruppen
Kolmården

Lördagsöppet 10–14
21 & 28  december
Vecka 48 firar vi 1 år i våra nya  
lokaler på Sjöviksvägen 80  
(bredvid Coop). 

Kom och fira med oss.

Välkommen!



 

 33 

KOLMÅRDSNYTT   nr 4, 2019  

 

Deltagarrekord och banrekord   
i 2:a upplagan av KolmårdsRundan HöstTrail 10K 

6 grader varmt och ett lätt regn väl-
komnade de 226 deltagarna till årets 
regnhala och tuffa, men fantastiskt 
vackra bana som bjöd på allt från 
skogslöpning till mer avancerad 
bergslöpning på Kvarseboklints 
bergsrygg över Bråviken. En bana 
som enligt flera deltagare passar per-
fekt för orienterare, vilket bl.a. årets 
vinnare på herrsidan Robbin Kantarp 
(Finspångs AIK Friidrott) och tvåan 
på damsidan Johanna Engström (OK 
Hällen) är ett bevis på. 
 

Av de 226 deltagarna startade 63 
löpare i Elitklassen, varav 22 på dam-
sidan, för att tävla om den heder-
samma och unika marmorstatyetten. 
 

På herrsidan vann överlägset Rob-
bin Kantarp (Finspångs AIK Friid-
rott) med över 5 minuter på tiden 
41:01 och putsade därmed sitt egna 
banrekord med 1 minut! Robbins 
egen förklaring var att han bättre 

kunde disponera loppet tack vare att 
det inte fanns något spurtpris att satsa 
mot i år som han gjorde premiäråret 
2018. 
 

Tvåa i mål var Johan Dalenius, Team 
Nordic Trail Linköping, på tiden 
46:14 och trea i mål var Maxime 
Bonneau, IK Akele på tiden 46:32. 
 

På damsidan fick vi åter se Jennifer 
Asp (Vivo Barefoot) besöka 
KolmårdsRundan, och som hon 
gjorde det! Tidigare banrekord av 
Lisa Ring krossades med över 2:30 
minuter! Jennifer vann på tiden 
47:08. Till Lisas försvar ligger säker-
ligen även här det spurtpris hon tog 
hem ifjol. 
 

Tvåa i mål var elitorienteraren Jo-
hanna Engström, OK Hällen, på tiden 
50:53. Trea i mål var Sofie Ström-
berg, Matteus SI, på tiden 51:31, som 
gjorde en mycket stark insats efter 
skadeåterkomst.  

I övrigt var arrangemanget och lop-
pet en arrangörssuccé utan några all-
varligare incidenter trots det något 
blöta och regniga vädret. Det var just 
på banans tuffaste del mellan 6 och 8 
km som det mesta hände och där del-
tagarna i Motionsklassen verkligen 
fick kämpa för att hålla sig på benen 
och orka hela vägen in till mål. Väl i 
mål bjöds deltagarna på varm 
löksoppa som var mycket uppskattat. 
 

Nu ska vi följa upp tävlingen och se 
vad vi kan förbättra till kommande år. 
Vi har redan lite idéer som vi ska ut-
värdera, som förhoppningsvis kan 
locka ännu fler att prova på traillöp-
ning, sett under hela året. Vi menar vi 
har ju två årstider till utöver sommar 
och höst! Men vi får se vad det blir 
av det… 

Text: Christer Tollen 
Bild 1: Lennart Andersson 
Bild 2,3: Erik Karlsson 

 

Insänt 
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Vi vaccinerar även hästar 

 

Välkommen till 
Krokeks Veterinärpraktik 

  

Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården 
      

Öppettider måndag, onsdag och fredag 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  

Välkomna! 

 

 

 

  Öppettider 
Månd-Fred  10.00-18.00 
Lunchstängt  13.00-13.30 
Lördag  10.00-14.00 

 

 Söndagar  Stängt 
 

  
 

 

SAFFRAN 
   Coop. 0,5 g. Ord. pris 18:95/st. 

Välk� � n t� l
Co�  Kr� � !

10  k  �   
Priset gäller
18/11–24/12
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Var ska vi göra av katten på semestern? 
Här i Kolmården har vi flera 
hundpensionat men ingenting 
för katter. Det blev familjen 
Wallin´s självklara idé när de 
köpte Sölvdammstorp. Djur-
älskare har de varit jämt. Går-
den är full av djur; hundar, 
kaniner, marsvin, får, höns, 
häst och givetvis katter. Det 
självklara namnet blev Silver-
dammens Kattpensionat. Sölv 
betyder silver på gammal 
svenska. 
 
Sagt och gjort. Det byggdes 
5 boxar, för vistelse både ute 
och inne. Många aktivitets-
leksaker finns i boxen som 
katter gillar, som klösbrädor, 
små kojor m m. En kattlucka 
avgränsar platsen ute och 
inne. Katterna får här en lugn 
och behaglig vistelse i stimu-
lerande och fin miljö. Är kat-
terna kompisar från början så 
får de gärna ”bo ihop”, annars 
bor de uteslutande i enkel-
bur. Man riktar sig ju främst 

till närområdet, (då kan man 
även erbjuda sig att hämta och 
lämna katten) men det kan lika 
gärna komma katter från andra 
delar av vårt land. 
 
Pensionatet följer Länsstyrel-
sens riktlinjer, och Jessica går 
just nu den utbildning som 
krävs för godkännande. Jes-
sica har tidigare haft en djuraf-
fär i Strömsfors men sålde den 
då ett barn anmälde sin an-
komst. Nu är man i uppstarten 
av den nya verksamheten och 
har mycket positiva vibbar att 
det ska bli bra och kul.  
 
På hemsidan  
www.silverdammens.vpsite.se 
kan man läsa mer om Silver-
dammens kattpensionat.  
 
  

"Äntligen får man vila!"  

"Gott om plats  

att leka och vila" 

"Ja, här vill jag vara!"  

Text: Louise T Gustafsson 
Bilder: Privata 
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www.kolmardenssnickeri.se 
     
  

 KÖK: tillverkade i Kolmården med  
skräddar- sydda lösningar. 
  

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

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

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

 OMLACKERING: av möbler och  
köksluckor. 
 

 BÅTSNICKERIER 
       

    Välkommen att kontakta oss  
            i stort som smått. 
 

     - vi hittar alltid en lösning.  
 

  
 

 
 

 

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

 

 

 ”Du vet väl att du 
kan göra det  

enkelt för dig och 
beställa matkassar 

hos oss!” 
 

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

 

 

Ombud för: 
Öppet alla dagar 8-21 

011 – 39 11 00 
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Fördjupning av översiktsplan för Krokek och Strömsfors 
Den 17 oktober arrangerade 
Norrköpings kommun ett 
Öppet Hus med samråd i 
Sjövikskyrkan.  
 
Anders Svedberg, planarki-
tekt, informerade om bl.a. 
planprocessen, visioner, 
strategier och mål.  
 
Idag bor 87 % av Krokeks-
borna i egna villor, vilket 
kan jämföras med att bara 
40 % bor i villor i Norrkö-
ping. Detta innebär ett 
mycket stort behov av fler 
flerbostadshus i Krokek. 
 
Trafiken till Djurparken är 
ett problem, som måste lö-
sas. Gång- och cykelnätet 
bör förbättras och det finns 
bra förutsättningar för att 
utveckla den marina be-
söksnäringen i Sandviken. 
Där finns också en struktur 

som rymmer fler bostäder.  
Området vid Svinsjön kan 
utvecklas för rekreation, 
motion m.m.  
 
I Strömsfors finns plats för 
fler bostäder och verksam-
heter. Flerfamiljshus bör 
byggas nära centrum och 
frågan om bebyggelse på 
andra sidan järnvägen känns 
aktuell. 
 
 Mellan 1960 till 1990 
ökade befolkningen i Kro-
kek från ca 1 300 personer 
till 4 000 personer. Idag bor 
ca 5 000 personer här och 
prognosen är att befolkning-
en kommer att öka till ca 7 
000 personer 2035. 
 
Kommunen fick med sig en 
hel del synpunkter att ta 
med i den fortsatta proces-
sen. 

Martin Heidesjö, informerar hur Sandviken kan utvecklas på olika sätt. 

Intresserade Kolmårdsbor i samtal  
med kommunens representanter 

Johan Mases informerar Lena Eldh Anders Svedberg i samråd med  
Eyvind och Agneta Larsson 

Christer Frey i samråd med Per Jameson 

Ett 75-tal Kolmårdsbor hörsammade inbjudan till samrådet. 
Planarkitekt Anders Svedberg hade en grundlig genomgång 
omkring planprocessen, innan det var dags för frågor och dis-
kussion kring planförslaget. 

Text  
och bild:  

Olle Rosén 
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 DETTA HÄNDER I SVENSKA KYRKAN I KROKEK OCH KVARSEBO  
23 november - 23 februari  

                                  

Lördag        23/11 14.00 Krokeks kyrkliga slöjdförenings julbasar, i Orrekullagården 
   Barnkören medverkar. Hembakat, hantverk, julloppis, lotterier, auktion, servering.                                                                                                                           
Söndag       24/11 19.00 Bio, i Christinagården 30 kr inkl. fika. I samarrangemang. med Kvarsebo kultur.                                                                  
Onsdag        27/11 09.15 Vardagsgudstjänst, Krokeks kyrka.     
Torsdag 28/11 13.00 Torsdagsträffen, Christinagården 
Söndag   1/12 11.00 Adventsgudstjänst, Krokeks kyrka. Krokeks kyrkokör, Leif Fredriksson trumpet.  
   Adventskaffe i kyrkan efter gudstjänsten 
  11.00 Adventsgudstjänst, Kvarsebo kyrka . Anton Forsberg trumpet.  
   Kvarsebo kyrkokör. Adventskaffe i Christinagården.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Söndag       8/12 11.00 Familjegudstjänst med Luciatåg, Kvarsebo kyrka. Kyrkkaffe och  
   julmarknad i Christinagården.                                                                                                                                                                               
Torsdag 13/12 18.30 Luciakonsert, Krokeks kyrka. Barn och ungdomar från Krokek medverkar. 
  19.00 Luciagudstjänst, Kvarsebo kyrka. Christinakören och ungdomar.  
   Glögg och pepparkakor   
Söndag 15/12 11.00 Söndagsmässa, Kvarsebo kyrka.     
  17.00 Konsert, Krokeks kyrka. Kyrkokören och instrumentalister.                                                                                                                                               
Onsdag 18/12 09.15 Vardagsgudstjänst, Krokeks kyrka.  
Torsdag 19/12 19.00 Julkonsert, Krokeks kyrka. Helena Bruhn sång och Ingrid Gårsjö piano.  
   Kollekt till Svenska kyrkans (ACT) julinsamling.                                                                                                                                                                              
Söndag 22/12 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. Rebecka Elsgard och Linnéa Törnqvist sång och musik.                                                           
Juldagen 25/12 07.00 Julotta, Kvarsebo kyrka. Kvarsebo kyrkokör medv. Fredrik Lindgren trumpet.  
   Därefter julottefrukost i Christinagården. 
Annandag jul 26/12 18.00 Christmas Gospel Night, Kvarsebo kyrka. 
Söndag 29/12 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka.  
Nyårsafton 31/12 15.00 Nyårsbön, Kvarsebo kyrka. 
Nyårsdagen   1/1 17.00 Ekumenisk bön för det nya året. Med Frälsningsarmén, Sjövikskyrkan och   
   Kolmårdens församling på Frälsningsarmén i Strömsfors. Efteråt serveras kaffe. 
Söndag   5/1 11.00 Högmässa, sammanlyst till Kvarsebo kyrka.                                                                               
Måndag   6/1 17.00 ”Vi sjunger ut julen”, Krokeks kyrka                                                               
Söndag 12/1 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka 
  18.00 Mässa i Kvarsebo kyrka                                                           
Söndag 19/1 11.00 Taizémässa, Krokeks kyrka 
  11.00 Familjegudstjänst med dopfest och julgransplundring, Kvarsebo kyrka.                                                       
Söndag  26/1 11.00 Gemensam festmässa, sammanlyst till Kvillinge kyrka. 
Söndag   2/2 11.00 Högmässa, Krokeks kyrka. 
  18.00 Ljusmässa, Kvarsebo kyrka. Kvarsebo kyrkokör medverkar. 
Söndag   9/2 11.00 Familjegudstjänst med dopfest, Krokeks kyrka. 
  18.00 Mässa, Kvarsebo kyrka   
Söndag 16/2 11.00 Mässa, Kvarsebo kyrka 
  18.00 Taizémässa, Krokeks kyrka. 
Lördag 22/2 10-14.00 Loppis i Orrekullagården 
Söndag 23/2 11.00 Temamässa-Kärlekens väg, Krokeks kyrka. 
  18.00 Mässa, Kvarsebo kyrka. 
    
    

 
 
   
 

ÖPPET PÅ GÅR´N 

Tredje torsdagen i månaden mellan 15.00 och 19.00 i Christinagården, Kvarsebo 
Välkommen att umgås, fika och delta i aktiviteter.  

Öppen för alla åldrar (barn 0-6 i vuxet sällskap) 
Drop in hela eftermiddagen – kom och gå som du vill! 

Kontakt: Karin Holmberg 011-241291 
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Välkomna Sigrid och Ingrid  
Så har personalstyrkan i Kolmår-
dens församling återigen komplet-
terats med en präst och en kantor 
med ansvar för Krokek och Kvar-
sebo kyrkor.  
 
Sigrid Wessén, 35 år, är präst, gift 
och kommer från Borgs församling. 
Prästvigdes 2010 i Linköpings Dom-
kyrka. I hennes släkt finns många 
präster och musiken har alltid varit 
ett stort intresse. Sigrid brinner för 
internationella frågor (passar ju bra 
hos oss där vi har ett så stort arbete 
mot internationell verksamhet!) och 
älskar att jobba med barn och ungdo-
mar. 
 
Ingrid Gårsjö, 57 år, heter Krokeks 
nya kantor. Ja, hon är dotter till 
Bengt Gårsjö, han som lett ett antal 
körer. Ingrid har jobbat 30 år i Öre-
bro som kantor och musiklärare, född 
och uppväxt i Norrköping. Hon tog 
vägen om Södertälje och Enhörna 
innan hon kom till oss. Tryggheten 

ligger i att hon är van vid kyrkligt 
arbete och hur allt fungerar. Nu kän-
ner Ingrid stor lust att ta tag i kyrko-
kören för vuxna (har redan börjat) 
och har också samlat till ett embryo 
för en barnkör. För barnen (årskurs 3 
– 4) planeras bl a framträdande på 
Lucia. Vad är då tjusningen att jobba 
som kantor? Variationen i arbetsupp-

gifterna där samarbetet vuxenkör och 
barnkör ligger extra långt fram i 
önskearbetslistan. 
 
Kolmårdsnytt önskar både Sigrid och 
Ingrid välkomna till Kolmårdens för-
samling och önskar dem båda lycka 
till! 

Text: Louise T Gustafsson 
bilder: Privata 

 

Barnens Dag - en härlig dag med lek och skoj!  
Sista lördagen i augusti var det full fart i Sjövikskyrkans park! Ca 150 barn, unga och vuxna hade kul  
tillsammans på Barnes dag - för tredje året i rad. Det var så mycket roligt att göra, och så fanns det fika,  
glass och godis att köpa också...och solen sken! Kan det bli bättre! Nu ser alla fram mot nästa år!   

Text och bild: 
Magaretha Ericsson 
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Janne är född, uppvuxen och har 
verkat i Kolmården i hela sitt liv. 
Idag är han 81 år, men trots sin ål-
der har han synpunkter på det mesta, 
kan rabbla telefonnummer till vänner 
och bekanta och vet vad varje gata 
heter i Kolmården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janne, livet är summan av en män-
niskas val. Vilka val har du gjort? 
- Efter 7 år i grundskolan blev det 2 
års utbildning till mekaniker i yrkes-
skolan. Lumpen gjorde jag på F13 
och sedan blev det jobb på Stavsjö 
Bruk i 14 år. 1973 när jag var 34 år 
gammal öppnade jag 
eget och köpte min 
första lastbil, som 
kostade 40 000:- Åke-
riet utökades sedan 
med ytterligare 2 last-
bilar och 5 maskiner. 
 
Föreningslivet? 
- Som ung spelade jag 
fotboll i KIF i Div. 4 
och därför var det 
naturligt att senare i 
livet gå in i KIF´s 
styrelse och hjälpa 
till. Ett tufft jobb var 
när vi flyttade fot-
bollsplan från cam-
pingen, där husvagnar 
står idag till nuva-
rande plats. Jag var 
också med i en grupp 
som byggde dansba-
nan ”serveringsberg-
et”, där KIF stod som 
arrangör på danskväl-
lar. När artister som 
Anita Lindblom,  

Björn Skifs m.m. uppträdde kunde upp 
till 2 500 personer komma. Anita´s 
gage vill jag minnas var 2 500:-. 
 
Andra intressen? 
- Jag har alltid gillat bollsporter och 
därför blev det mycket golf på äldre 
dagar. Detta i sin tur ledde till att jag 
blev ordförande i Bråvikens golfklubb 
i 3 år.  
 
Varför Kolmårdens Vägförening?   
- Jag gick in som ledamot 2003 och 
som ordförande för 11 år sedan 2009. 
Vi ansvarar för skötsel av 3,5 mil väg, 
se bif. karta, men ej skötsel av lekpar-
ker, cykel eller gångvägar. Våra största 
inkomstkällor är vägavgifter på ca 2,3 
milj., medan asfaltering och vinterväg-
hållning kostar ca 1,7milj. 
 
- Vägavgiften bestäms av huruvida 
man är åretruntboende, bor på ett som-
marnöje eller har en tomt som ej är 
bebodd. Full avgift 2019 var 1 340:- 
 
Lokala entreprenörer sköter grusning, 
snöröjning m.m. medan vi alltid tar in 
offerter när det gäller asfaltering. 

Problem 
- Vi annonserar i varje nummer av 
Kolmårdsnytt om regler vad gäller 
häckar. Detta är ett stort problem ef-
tersom risken för olyckor ökar när 
sikten är begränsad. Vår förhoppning 
är att alla fastighetsägare kollar sin 
häck, och klipper den enligt de regler, 
som finns i vår annons. 
 
Kontakt  
- Vår nya vägansvarige heter Gert 
Erixson, tel. 072-514 87 85, men det 
går också att kontakta mig på tel. 070-
589 12 13. Det går också att maila till: 
  
kolmardensvagforening@gmail.com 
 
I varje samhälle finns det eldsjälar, 
som ser till att något händer. Dessa 
personer dyker upp än här och än där 
och de är alltid beredda att ta ansvar. 
Janne är en sådan person, och 
”Greta” får mig att hoppas även på 
den kommande generationen. 
 

Text och bild: Olle Rosén 

Janne Åberg – ordförande  
i Kolmårdens vägförening 

Serie del 4:  

Ordföringar 

Kolmårdens vägförening ansvarar för de blåmarkerade vägarna - 3,5 mil väg. 

 

 
 
 



 

 41 

KOLMÅRDSNYTT   nr 4, 2019  

   

  Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! 
   Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla 
   åtgärder under sommaren, hösten och även vintern kan rädda liv.  
 

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

  

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

 

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! 
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla  

åtgärder under sommaren, hösten och även vintern kan rädda liv.  

Vid utfart bör Du se till att dina 
växter inte är högre än 80 cm från 
gatan inom markerad sikttriangel. 

Sikten skall vara fri minst 25 m från 
gatan eller gångbanan. 

Om din tomt ligger intill en gång- 
och cykelväg eller gata bör du se till 
att dina växter inte är högre än 80 cm 
i en sikttriangel som sträcker sig 
minst 10 m åt vardera hållet. 

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde. 

Om du har buskar eller träd som 
sträcker sig ut över gata eller gång- 
bana bör du se till att det finns fri 
höjd för trafikanterna. 

Den fria höjden som krävs är: 
 över gångbana: minst 2,5m 
 över cykelväg: minst 3,2 m 
 över körbana: minst 4,6 m 

 

Ordf.  Jan Åberg   070-58 91 213 aberg.jan@telia.com 
V. ordf. Inger Negendanck 076-10 79 405 negendanck@yahoo.se 
Vägansvarig  Gert Erixon 072-51 48 785 gert.erixon@gmail.com 
Kassör Ola Lindgren 070-39 13 911 ola.lindgren@moretime.se 
Sekr. Henrik Sköld  henrik.skd@gmail.com 
Ledamot Mikael Andersson  micke@kolmardssnickeri.se 
Suppleant Peter Jonsson 073-361 17 83     vikboik@hotmail.com 

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

För mera information, se hemsidan  
www.kolmardensvagforening.se 

  

 

 TIPSA OSS! 

    

Maila frågor eller tips på häckar som 

skymmer sikten ”eller som inte följer  

anvisningarna” till oss via hemsidan! 

   

    www.kolmardensvagforening.se/kontakt/ 

    Eller maila direkt till:   

    kolmardensvagforening@gmail.com 

 
 
 

Och du… 
Glöm inte att skotta! 
Tänk på att barnen ska synas! 
    Underlätta för transporter  
             och snöröjare! 



 

 42 

KOLMÅRDSNYTT   nr 4, 2019  

Bogruppen är en grupp som består av intresserade personer från Kolmårdens företagsgrupp och flera andra organisa-
tioner/föreningar. Vi vill sätta press på kommunen för att snabba på byggandet av nya hyresbostäder och bostadsrätter 
helst i centrala Kolmården. Tacksam om Du svarar på nedanstående frågeformulär och lämnar din ifyllda blankett anting-

en på COOP eller på ICA i Krokek. Du kan också fylla i frågeformuläret direkt i butikerna.   

 

Fråga 1 
Vad bor Du nu i? 
 

 Hyresrätt        Bostadsrätt        Villa 
 

Fråga 2 
Om Du skall flytta. Vad önskar Du helst att flytta till? 
 

 Hyresrätt        Bostadsrätt        Villa 
 

Fråga 3  . 

Hur många rum vill Du ha?  
 

 1 rum   2 rum  3  rum   4 rum 
 

Fråga 4 
Kan Du tänka Dig bo i 4-våningshus i centrum? 
 

 Ja          Nej 
 

Fråga 5 
I Stavsjö byggs nya treor  för under 8.000:- i månaden. Vad är  
den maximala hyran som Du kan betala för en ny 3:a i Krokek? 
 

 8.000:-  9.000:-   10.000 :-    
  

 11.000 :-     12.000:- eller mer 
 

 
Namn: …………………………………………...   Tel: ……………… 
       

OBS! Frivilligt att uppge namn och telefonnummer! 
 

                         

   

 

Enkät angående byggande av bostäder i Krokek      

 

Fråga 6  
Var vill Du bo? Ange flera alternativ om du vill. 
 

 Centralt nära ICA och COOP Nere i Sandviken 
  

 Strömsfors        På långa Gärdet 11A, se kartan   
 

 Flädervägen 5C, se kartan           Annan plats…………………. 
 

Fråga 7 
På andra sidan järnvägsstationen föreslås att det byggs  
flerbostadshus. Måste en gång- och cykeltunnel då finnas? 
 

 Ja   Nej 
 

Fråga 8 
Hyresbostäder vill bygga hyreshus vid Uttersberg.  
Är du intresserad av en hyresrätt på 12C, se kartan? 
 

 Mycket intresserad             Kanske inte          
 

 Inget intresse  
 

 Fråga 9 
 Företagsgruppen vill ha företagsmark på F, se kartan 
 Förslag enligt Översiktsplanen är 22B, se kartan 
 Var tycker du är den bästa platsen för företagsmark? 
     

 F    22B            Vet ej 

 
 Jag är man         Kvinna        Jag är               år gammal  

 

Obs! 

Urklippt del av karta från  
Norrköpings kommun  
Samrådshandling 2019,   
angående förslag till fördjupning 
av översiktsplan för Krokek och 
Strömsfors. Kortversion av sam-
rådshandlingen har gått ut till alla 
hushåll i Krokek. Där finns mer 
information om möjlig bostadsbe-

byggelse. 

F 

E4 



VILFÅGELMIX
Kvalbl 4 kg Fröblandning för utfodring av 
vildfåglar. Innehåller cirka 60 % fetthaltiga 
fröer, t ex hamp- och solrosfrön, vilket ger 
en kvalitativ och energirik fröblandning. 2434

79:- Rek. pris 99:95

JORDNÖTTER
2,5 kg Energirika jordnötter för utfodring av 
vildfåglar. 2543

99:- Rek. pris 149:-

FÅGELMATARE
Globe nöt Fågelmatare för nötter i svart 
metall. Dekorativt rund form. Försedd med 
lock, bygel och kedja med krok. H 25 cm Ø 
15 cm. 2556

99:- Rek. pris 119:-

FÅGELMATARE
Spiral talgboll liten En liten nätt fågel-
matare för talgbollar i form av en spiral. 
Funktionell och dekorativ. Av grön metall. Ø 
7,5 cm H 24 cm. 2571

19:90 Rek. pris 29:-

FÅGELMATARE
XL frö Stor fågelmatare för fågelfrö. Tak och 
botten i svart, behållare i grå metall. 2393

199:- Rek. pris 249:-

FÅGELMATARE
Gigant Zinc frö Rymlig fågelmatare för 
fågelfrö. Av galvaniserad plåt och försedd 
med skärm som skyddar maten mot väta 
och stora fåglar. Fylls på uppifrån genom 
det avtagbara locket. Bygel för upphäng-
ning. Rymmer hela 9,5 liter. 2394

299:- Rek. pris 329:-

TALGBOLL 4-PACK
Energirik talgboll för utfodring av vildfåglar. 
Innehåller t ex fetthaltiga fröer och spann-
mål. 2523

9:90 Rek. pris 14:90

TALGBOLL LYX 4-PACK
Talgboll med extra hög andel jordnötter och solros-
frön. 90 g, 4-pack. 2304

15:- Rek. pris 24:90

SOLROSFRÖ STRIMMIGT
Energirika frön för utfodring av vildfåglar.

4 kg 2424

79:- Rek. pris 99:-

8 kg 2426

129:- Rek. pris 169:-

Fågelmat

79:-   Rek. pris 99:9599:-   Rek. pris 149:-

99:-   Rek. pris 119:- 19:90   90 Rek. pris 29:- 199:-   Rek. pris 249:- 299:-   Rek. pris 329:-

9:90   Rek. pris 14:90

15:-   Rek. pris 24:90

79:-   Rek. pris 99:-

129:-   Rek. pris 169:-
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Bli medlem i Kolmårdsnytt 2020! 
Som medlem i föreningen Kolmårdsnytt är 

du med och stödjer tidningen Kolmårdsnytt. 

Välkommen! 

Det är annonsörerna, medlemmarna, sponsorerna och 

alla ideella insatser som gör det möjligt att trycka och  

distribuera Kolmårdsnytt ”gratis” till alla hushåll 

med postadress Kolmården. Ett antal personer från olika 

delar av Sverige betalar själva portokostnaden.  

   Tack ALLA! 

  

Enskild medlem eller familj i Kolmården – 100 kr per år  

Boende utanför Kolmården – 150 kr per år (porto)   

Du kan betala på tre olika sätt:  

Med nedanstående blankett kan du betala till  

föreningens bankgiro: 638-4325 

Fyll i beloppet. Skriv namn och adress på blanketten! 
  

Du kan också betala till föreningens plusgiro: 55 79 40-4 

Fyll i postgironumret i rutan på en plusgiroblankett:  

Fyll i beloppet. Skriv namn och adress på blanketten! 
    

Du kan betala via internetbank till föreningens 

bankgiro: 638-4325 eller plusgiro: 55 79 40-4 

Notera namn och adress! 

  

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen för Kolmårdsnytt 

  

    

     OBS!  

Glöm inte notera namn och adress.  
Har du problem med att få plats med  
informationen, så maila ditt namn  
och din adress till: 

redaktionen@kolmardsnytt.se  

eller ring 070-633 06 40. 
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Trafikverket bjuder in till  
samråd och öppet hus 

 

Ostlänken mellan Järna i Sörmland och Linköping i Östergötland är den första  

delen av nya stambanor som ska göra att det blir lättare att ta sig mellan  

Linköping, Norrköping, Nyköping och Södertälje. 

Under perioden 25 november 2019 till 5 januari 2020 har vi samråd för Ostlänkens 

två parallella processer - järnvägens utformning med dess förväntade miljöpåver-

kan samt den vattenverksamhet som uppkommer i samband med byggnation av 

Ostlänken.  

Samrådet genomförs så att det är möjligt att förstå och påverka projekts förslag  

till utformning av järnvägen. 

 

Besök gärna våra öppna hus för att ta del av förslagen, ställa frågor  

och lämna synpunkter: 

4/12 kl 16-20 i Åby Folkets hus, Gamla Stockholmsvägen 38. 

5/12 kl 16-20 i Åby Folkets hus, Gamla Stockholmsvägen 38. 

 

Vi kommer att ha ett antal bemannade stationer där du kan ställa frågor och  

framföra synpunkter. På de öppna husen erbjuder vi även en kort presentation  

av projektet och visar sträckan i vår VR-modell.  

Samrådshandlingar för sträckan Stavsjö-Loddby finner du på vår dokumentsida 

under rubriken Aktuella handlingar Norrköping, Östergötlands län från och 

med den 25 november. Besök www.trafikverket.se/ostlankennorrkoping  

Du kan också ta del av materialet hos Trafikverket Region Öst på Tullgatan 8,  

632 20, Eskilstuna samt Norrköping kommuns kontaktcenter, Rosen,  

Trädgårdsgatan 21, 602 42 Norrköping under samrådsperioden. 
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Insändare &   

 Debatt 

 

 

Tyck till! Ge ris och ros!  
Fatta pennan och skriv!  
Du kanske irriterar dig på något,  
eller så 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  
           

   Ansv.utg. M Erics-

                 

Upprop - Samåkning! 
De flesta Kolmårdsbor reser till sina 
jobb, antingen med buss, tåg eller med 
egen bil. Att samåka är bra både för 
miljön och ekonomin. Dessutom lär 
man känna nya Kolmårdsbor! 
 
Är du intresserad av samåkning? 
Gå in på facebookgruppen: 
 

”Samåkning i Kolmården” 
 

  

 Har ni plats för mig? 

 
Dagens ros! 
Stort tack Norrköpings Kommun för 

att ni har besprutat Svintuna Kvarn mot mas-
kangrepp. Nu kan vi fortsätta vårt arbete med 
att bevara kvarnen, så att den även i framti-
den kan mala sin säd. 
 

   Lions Kolmården 

Christina Folkesson ska ha ett helt fång 

med rosor för allt jobb hon lagt ner för att visa  
oss bilder från gamla tider i Krokek.  
 

Roligt för alla - inte bara nyinflyttade utan också 
för oss som bott här en tid ( för min del 32 år). 
Suset går genom salen när man hittar sig själv 
som yngre eller någon gammal släkting. Tack 
snälla Christina för vad du gjort och gör! Du är 
guld värd och årets Kolmårdsbo är du sannerli-
gen.  
      

En som tycker det är viktigt  
att lära känna sin hembygd!!    

 
En som skall ha dagens ros är 

han som i Krokeks Kyrka  på 

Tacksägelsedagen spelade på 
näverlur! Det var så vackert så 
nackhåren  krullade sig.  
 

   Tack!!  

 
Dagens ros skall Sverker Wadstein 
ha för att han inför en fullsatt Sjövikskyrka  
förklarat ”konsten att vara vuxen – offer, 
räddare och förövare”. 
 

Intresserade åhörare försökte hänga med i 
Drama-triangelns roller. Vem har sagt att 
det skall vara lätt att vara/bli vuxen.  
 

En mycket intressant kväll blev det och vi 
alla fick verkligen något att tänka på.  
 

Tack för en spännande kväll…….  
och gott kaffe. 
 

        En som hade lite svårt att somna sen. 

 

Så här ska det väl INTE se ut!!! 
Förmodligen bilburna person/er som 
dumpar soporna på fel ställe! Kan inte  
ha varit så ansträngande att ta svängen 
till rätt ställe dvs Returpunkten. Omdö-
meslösheten är påtaglig! Dessutom stod 
det namn och adress på eländet, så om 
jag haft bil skulle jag dumpat alltihop 
framför din dörr! 

   Riktigt sur  

 
Ett helt fång rosor till Christina Folkeson 
för allt nedlagt jobb för att kunna visa bilder från 
Krokek, Sandviken och Strömsfors! STORT 
TACK! Väldigt intressant! 
 
Har en fråga i sammanhanget: Är det någon som 
vet något om de här grindarna som finns på så 
många ställen i Sandviken? 
         Carina 
 
Hör av dig till redaktionen@kolmardsnytt.se  
eller ring 070-633 06 40 

Dagens rosor!  

 

Dagens ris! 
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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 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Öppet vardagar 09.00-17.00  
 

Tandvård, jour: 1177 eller 011-10 76 00  
 

Vårdguiden: 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) 
 

Krokeks veterinärpraktik   011-39 74 74 
Öppet måndagar och fredagar 
krokeksveterinarpraktik@outlook.com 

www.krokeksveterinar.se  
 

Veterinär (Åby) Jour dygnet runt 
Anders Lager 0705-30 32 51 
 

Bankomat:  
Utanför COOP Krokek och inne på ICA  
 

Krokeks bibliotek: 011-15 77 00 
Råsslavägen 20 
Öppettider: 
Måndag: 14-16 

Tisdag: 10-12, 13-19 
Onsdag: 10-12, 13-15   
Torsdag: 10-12, 13-16 
Fredagar: Stängt 
Meröppet alla dagar 7-22 
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! 
 

 Centrumhuset Krokek 

 Brandstationen Krokek 

 COOP Krokek 

 Krokeks Kyrka 

 Orrekullagården Krokek 

 Returpunkten Strömsfors 

 Råssla Fritidsgård 

 Sjövikskyrkan Krokek 

 Vårdcentralen Kolmården 

 Marmormuséet 

 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! 

 

       

   Information från Kolmårdens vårdcentral 

www.regionostergotland.se 
       

Årets tider för influensavaccination kommer vara under veckorna 47-49. 
Tisdagar, onsdagar samt torsdagar kl 13-16. Det är drop in och det  
behövs alltså ingen tidsbokning. 
 

Det är gratis för alla som fyllt 65 samt om man tillhör en riskgrupp. 
 
Vidare kan vi berätta att inom kort kommer vi få en ankomstdator,  
där du som har bokad tid kan anmäla dig och betala i ankomstdatorn  
med betalkort.  
 
Detta gäller dock inte om du  
enbart ska på provtagning,  
då måste du fortfarande gå in  
via receptionen och anmäla dig. 
 
Ankomstdatorn kommer stå i 
anslutning till receptionen och  
väntrummet på vårdcentralen. 
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SNART ÄR DET JUL IGEN!

JULBORD PÅ VILLA FRIDHEM

Marschaller och eldkorgar visar vägen in i vintermörka 
Kolmårdsskogen. Ni välkomnas med värmande glögg 
framför den sprakande elden i öppna spisen. Njut 
av ett dignande julbord med traditionella smaker.

Julbordet dukas upp varje dag 29 november 
till 21 december. Passa även på att övernatta!

JULKLAPPSTIPS

Nr 1 Afternoon tea i januari - endast 355 kr/vuxen
Nr 2 Alla hjärtans dag 14 februari - härlig tre-
rättersmiddag serverad i Blå Prinsen - från 625 kr
Nr 3 Lyxfredag med tvårättersmiddag och över-

nattning - från 1095 kr/vuxen

Varmt välkomna!




