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Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt obunden

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

Det är vi som gör tidningen

Det är Vårväder när tidningen går till tryck och blomknoppar tittar redan upp i trädgårdarna, men än kan det
komma snö så barnen får känna att det är vinterlov...
I detta nummer finns det reportage från två mycket olika
kyrkor, men båda kyrkorna är ovanligt sevärda; Djurparkskyrkan och Stavsjös församlingskyrka - Kila kyrka. Bra
utflyktsmål för konstintresserade.

Margaretha Ericsson Louise T Gustafsson
Redaktionschef och Särskilt ansvar för
kyrkor och äldre.
ansvarig utgivare
Redigering och layout

Christina Folkeson Monica Johansson
Särskilt ansvar för
Allmänt, företag…
förskola, skola, föreningsliv och hembygd.

Läs också om tre företag med helt olika inriktning - Vv:s,
glaskonst och veterinär.
Jonas Jacobsson är först ut av tre skyttar. I kommande
nummer skriver vi om fler skyttar från Kolmården.
Serien om gamla mackar fortsätter…
Vi har fått in en del både ris och ros till Insändare– och
debattsidan, men det finns plats för mer i nästa nummer.
Kolmårdsnytt finns på Hemsidan www.kolmardsnytt.se
Där finns alla äldre nummer tillgängliga.

Monica Svensson
Särskilt ansvar
för Stavsjö

Gunnar Kryger
Särskilt ansvar
för sport och idrott

Ulla Landqvist
Allmänt…

Olle Rosén
Allmänt…
Styrelseordförande:
Stig Fritzell

Kom med idéer och förslag på Facebook.

Trevlig läsning!
Margaretha Ericsson

Korrekturläsare:
Katrin Bjuhr

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

Christer Johansson
Teknik mm

Inga-Britt Jernqvist
Bevakar Kvarsebo

Webbredaktör
Liselotte Karlberg,

Tryckeri:
Norrköpings
Tryckeri

Redaktionen granskar allt material före tryck.

Innehåll

Hör av er till redaktionen!

Annonspriser
Hel sida
Halv sida
Fjärdedels sida
Åttondels sida
Sextondels sida

Sista sidan
Halv sida
Fjärdedels sida

Nästa nummer

185 x 265 mm
185 x 130 mm
130 x 90 mm
90 x 60 mm
60 x 40 mm

2 000 kr
1 200 kr
600 kr
350 kr
200 kr

185 x 130 mm
130 x 90 mm

2 000 kr
1 200 kr

Företagsguiden

600 kr/år

Föreningsguiden
Träningsmöjligheter

gratis
gratis

kommer ut den 11/5
Manusstopp 16/4

Utgivning 2020
24/2,11/5, 7/9, 16/11
Manusstopp ca 3 1/2
vecka före utgivning.
Får du inte tidningen kontakta redaktionen!

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, Ekmans Entreprenad AB,
Kolmårdens Byggtjänst, Lions Kolmården, Lisa Webbdesign,
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Välkommen till Årsmöte för föreningen

Tid: Tisdag den 17 mars kl. 18.30
Lokal: Sjövikskyrkan, Munkvägen 7
Program:

ALLA KOLMÅRDSBOR
ÄR VÄLKOMNA!
Inget medlemskrav!
Men bli gärna medlem och var med och
stötta tidningen. Då får du dessutom göra
din röst hörd på årsmötet!



Sedvanliga årsmötesförhandlingar



Framför dina synpunkter och kom med
förslag/motioner före den 9 mars till

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

Välkommen att sätta in:
100 kr/år för familj/enskild person
PG 55 79 40-4 eller BG 638-4325

Enkelt fika - 20 kr

Styrelsen



Upprop!
Den gamla scenen
Ett trist foto av en svunnen tid. Det
här var inte den gamla dansbanan,
utan scenen där så många celebriteter uppträtt, bland annat ABBA.
Nu söker vi foton och historier för ett
senare reportage från dig/er som
minns. Välkomna med spännande
och roliga minnen, korta som långa.
Ulla Landqvist
Skicka till redaktionen@kolmardsnytt.se
eller till Margaretha Ericsson
Odenvägen 36, 618 30 Kolmården

Upprop!
Den 28 mars är det skräpplockardag
i Krokek igen!
Kom och ha trevligt tillsammans,
samtidigt som vi hjälps åt att göra det
rent och trivsamt för oss själva och
andra - inför våren och sommaren.
Vi träffas vid parkeringen mitt emot
ICA kl. 10!
Anna Bäck

Ett stort TACK
till sponsorerna
COOP Krokek,
La Takvård och
Krokekskiosken!
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SPARA 30:-

99:-

1 190:-

Rek. pris 129:-

Rek. pris 1 990:-

BORRSKRUVDRAGARE 18V

LAMINATGOLV

Advanced Trend Oak Nature 700170995, Trend Oak Grey 700170996.

DS18DJL (2x1,5Ah) 700170778

99:90
VÅT/GROVDAMMSUGARE
TC-VC 700096186

699:Rek. pris 899:-

INNERTAK
Huntonit Brilliant Vit 300x1220 mm 700160177

HANTVERKSKIT

197:90

Honeywell 700165264

Du vet väl att du kan bygga
hela ditt hus med material från Bolist?
Kom in till någon av våra lokala experter i butik så hjälper de dig.
Priserna gäller från 24/2 till 22/3
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Brobyggare
Under hösten har det pågått ett intensivt brobyggande i grupper bland 9-orna på Råsslaskolan.
Teknikläraren Christian Skanser berättar om förberedelser med faktatexter, filmer och även iakttagelser under
Polen-resan i augusti.

Varje grupp har planerat, gjort egna ritningar och sedan byggt, digitalt eller praktiskt. Här finns exempel på klaffbroar, lyftbroar, balkbroar och hängbroar. I projektet ingår också att skriva en faktatext
om bygget med analys av positiva och negativa konsekvenser på
miljö, samhälle och natur.
Text och bild: Christina Folkeson
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Vi har en juvel i Djurparkskyrkan
Det hoppas vi inte var någon nyhet
för er. Vi syftar på Kolmårdskyrkan som ligger uppe vid utsikten.
Har ni inte varit där ännu så är det
hög tid för ett besök.
Korset och utsikten
Det började med en efterfrågan på en
plats där man kunde fira gudstjänst.
Prosten David Lindegård hade ett
kraftigt kors som ”blev över” när
hans expedition skulle flytta. Detta
fick bli början till en friluftskyrka,
med korset och utsikten över Bråviken.
Tempelkyrkan förebild
Önskemål framkom snart om en
”riktig” kyrka. Tage Hedlund ritade
med inspiration av Tempelkyrkan i
Helsingfors.
Altartavlan och berget
Ulf Svensson kontaktade företag och
enskilda för att be dem skänka diverse inventarier till kyrkan. Allt kom
på plats lagom till invigningen 1980.
”Altartavla” blev den vackra utsikten.
Det berg som ligger i dagen till vänster om altaret symboliserar Jesu lärjunge Petrus (som betyder klippa). De
fyra stora fönstren symboliserar de 4

En njutbar ”Altartavla”

evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
Invigningen
Kyrkan invigdes den 6 juni 1980 av
dåvarande Linköpingsbiskopen Ragnar Askmark och i närvaro av Hans

Den vackra bergknallen som symboliserar lärjungen Petrus
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Majestät Konungen Karl XVI Gustav, som också är kyrkans beskyddare. Kyrkan kom att bli en mycket
populär vigsel- och dopkyrka.
Skulptören Puck Stocklossa har gjort
konstverken utanför kyrkan. De
dansande figurerna fick smeknamnet
”Samrådsgruppen”. Som betalning
fick han ett par åsneföl till dottern.

Smidesljusstackar i bergväggen lyser upp berget...
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Fantastisk gobeläng!
Det första du möts av när du kommer
in i kyrkan är en fantastisk gobeläng
av textilkonstnärinnan Siri Sörqvist.
Den föreställer den helige Franciscus. Det är ju han som är skyddshelgon för djur och växtlighet.
Förbönsljusstaken och
nattvardskärlen
Den av Silja skänkta förbönsljusstaken som slingrar runt ”berget” vid
vattenfallet är gjord av Christer
Wide. Han gjorde också nattvardskärlen.

Så många skänkta gåvor
En sjuarmad ljusstake, psalmboksvagn och nummertavlan skänktes av
Holmens Bruk och Expert Foto.
Detta företag skänkte också ljudanläggningen i kyrkan. Kormatta och
knäfall skänktes av Ford och det lite
högre knäfallet har skänkts av Åby
Såg. Dux möbler har skänkt kontorsinventarier (skrivbord, stol). Folksam
har bidragit med 110 stolar och
Balzar Beskow 11 stolar. På senare
år har också tillkommit 6 ljusstakar i
smide tillverkade av trumband från
vattenledning i Stavsjö och gjorda av
smidesverkstaden vid Marmorbruket

Dopfunten
Själva fundamentet till dopfunten
hittades i ett dike, bearbetades av
Marmorbruksverkstaden, och skänktes av Erik och Inger Lövgren. Glasskålen i dopfunten liksom ljusstakar
och korset på altaret, är tillverkade
och skänkta av Rejmyre glasbruk.
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av Magnus Joelsson och Seved
Elofsson. Till orgeln lyckades Ulf
Svensson genom kulturminister JanErik Wikström utverka 125 000 kr
för att kunna köpa en från Malmö.
Att få sätta sig och meditera
en stund…
Efter en tröttsam dag i parken gör en
sådan vila underverk. Ibland är det
musik, gudstjänst, något annat njutbart, eller så kan man bara sitta och
njuta av stillheten.
Text och bild: Louise T Gustafsson
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www.kolmardenssnickeri.se

 KÖK: tillverkade i Kolmården med
skräddar- sydda lösningar.
 HELHETSENTREPRENAD: vid köksombyggnad i samarbete med erfarna
rörmokare, elektriker och kakelsättare.
Även montering av andra köksfabrikat.
 TRAPPOR: tillverkning samt montering
av egentillverkade trappor, även återförsäljare 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

Öppet alla dagar 8-21

Ombud för:

011 – 39 11 00
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Råsslaskolan i förvandling
I mars förra året togs det första
spadtaget till den nya skolbyggnaden och om ett år är det klart för
inflyttning.

Projektledare är Rebecka Tamminen, och hon tar sig tid att informera
oss i Kolmårdsnytt. Hon började här
redan i januari 2015 och har varit
med i varje steg: all planering, beslutade rivningar av två hus, anskaffning av tillfälliga paviljonger
för att få skolverksamheten att fungera, ombyggnad och anpassning i
de äldre husen – och nu också den
stora nybyggnationen.
Det nya huset vilar på en stadig
bottenplatta på omsorgsfullt pålad
mark. Mot skolgården är huset tre
våningar högt, men har lägre delar
upp mot ängen söder om huset. I
mitten av huset finns en atriumgård
med glastak. Det ger ljus och även
en användbar utegård. Mot A-huset,
med kök och matsal, byggs passager
i två plan. Huset kommer att ge utrymme för fler klasser än skolan har

Drönarbild över bygget taget av Claes Larsson

kapacitet för nu. Där utformas specialrum för bild, musik, trä/metalloch textilslöjd. Personalrum och
lokaler för administration ingår. I
bottenvåningen flyttar Fritidsgården
in.
I A-huset planeras utbyggnad av
matsalen för bättre flöde till luncherna. Köket får förbättrade diskmöjligheter. Där finns sen tidigare
även två nya lokaler för hemkunskap som stod färdiga i januari
2018.
Det nya skolhuset är uppfört av
betongelement, som också bildar
fasad på nedersta våningen. Där
ovanför kommer ytskiktet att bestå
av skifferplattor, som läggs som
fjäll. Taket beläggs med papp.

Under våren 2021 kommer skolverksamheten att flytta över till de
nya lokalerna, och alla de tillfälliga
byggnaderna kommer att successivt
försvinna. Idrottsämnet får då tillbaka sin stora plan, ängen återställs
med gräs och möjligheterna till utelek förbättras. Redan i år sätts nya
klätter-och gungställningar upp och
en cykelbana anläggs i skogen. Förhoppningen är att området blir lockande för fler än eleverna, som ett
litet lek- och parkområde för alla.
Trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna ska också förbättras
för både cyklar, mopeder, bilar och
skolbussar. Så det verkar som vi har
många bra förändringar inom synhåll.
Text och bild: Christina Folkeson

Det nya skolhuset

Passagen mellan A-huset och det nya skolhuset
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Sjöbodarna vid Bråvikens strand

Turister som varit på Kolmårdens
Djurpark någon gång, har förmodligen sett dem. Sjöbodarna - de som ligger på rad alldeles bredvid Strandvägen i Krokek efter Bråviken. De
kanske har sett vattenskidåkare och
badare roa sig varma sommardagar
medan biltåget till djurparken slingrar
sig fram efter den smala vägen.
Själv har jag under våra husbilsfärder
i landet mött långväga turister, som
när de frågat var vi kommer från och
fått svaret - Kolmården. Ja, men det
är ju där ni har de där små pittoreska
badhusen längs stranden!
Ett litet paradis på jorden!
Sjöbodarna är smått unika. Ett litet
paradis på jorden tycker många!
Sjöbodarna står tätt på rad och har
ursprungligen tillhört en fastighet i
närheten. Förr var det så att man behövde ha en anknytning till Krokek
för att få möjlighet att äga en sjöbod
här. Men efter hand har det kravet
luckrats upp, och idag har många sjöbodar styckats av från stamfastigheten och förvärvats separat. Sjöbod/
brygga och motsvarande är innehavarens privata egendom.
Strandremsan arrenderas idag av
Strandvägens Byalag, som i sin tur

upplåter nyttjanderätten för respektive sjöbodstomt. Byalaget har ett
arrendatoravtal med Norrköpings
Kommun på 2 år löpande. Både
Kommunen och Strandvägens Byalag
- vill till varje pris bevara sjöbodarnas
ursprungliga karaktär, storlek och
placering. Det är därför inte tillåtet att
göra större förändringar utan godkännande från Byalagets styrelse.
Ursprung från 1800-talet
Sjöbodarna har sitt ursprung ända
från sent 1800-tal, då marken tillhörde Uttersbergs gård i Krokek,
Råssla och Hult. Uttersbergs gård och
Hult kom år 1757 genom försäljning
av Kronan, att under lång tid lyda
under Stafsjö bruk, i likhet med ett
stort antal andra gårdar i Krokek. För
Uttersbergs del varade samhörigheten
med Stavsjö bruk fram till år 1859, då
bruket sålde egendomen jämte
Råssla. 1878 övergick gården Uttersberg till Carl August Casparsson. Han
införlivade dessutom Kulla med
gårdskomplexet.
Då åkerbruket, trots nyodlingar i stor
omfattning gav ringa lön för mödan,
beslöt Casparsson att tillmötesgå åtskilliga stadsbors önskan, att på den
naturskönt belägna marken, med utsikt över Bråviken, avstycka tomter
10

för sommarvillor. Efter en omständlig och opraktisk procedur skedde en
avstyckning som möjliggjorde byggnation av sommarhus.
Ett citat ur fastställd ägostyckning
från den 30 januari 1904 lyder:
”Tomtägare eller rättsinnehavare
äger rättighet att för all framtid dels
att fritt utöva lagligt håf- och krokfiske i till Råssla 1:77 hörande fiskevatten dels att fritt begagna sig af
gemensam ångbåtsbrygga vid Bråvikens strand på Råssla ägo dels att –
mitt för tomten – hava ett mindre
badhus av prydligt utseende.”
På så sätt uppstod badhytterna, eller
det som vi i dag kallar för sjöbodar.
Fastigheterna som Uttersbergs gård
styckade av vid sekelskiftet längs
Bråvikens norra strand, blev till sommarhus för boende i Norrköping.
Norrköping hade vid den tiden en
betydande
textilindustri,
varför
många pampiga sommarhus uppfördes längs Bråviken av fabrikörer från
textilindustrin.
Efter hand övergick strandremsan till
byggfirman Anders Diös.
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Krav på rivning
Under 1950-60-talen dalade intresset
för strandremsan och sjöbodarna.
Sjöbodarna började förfalla pga bristande underhåll i kombination med
att vattenkvaliteten i Bråviken då inte
inbjöd till bad. Krav från omgivningen restes på att de skulle rivas och att
stranden återställas i ursprungligt
skick.
Bildades förening med syfte att
bevara
I det läget bildades Strandvägens Byalag 1980/81, som en ideell förening
med syfte att bevara och förvalta sjöbodarna för eftervärlden. En av initiativtagarna var Stig Hagander, som
fortfarande är verksam i föreningen.
Föreningen fick vid starten stöd och
hjälp från etablerade kulturorganisationer samt från Norrköpings Kommun. Arrendeavtalet övergick till
Norrköpings Kommun 1988.

Vilsam utsikt från en badhytt!

Stig Hagander - eldsjäl
Stig Hagander är en av eldsjälarna i
föreningen, med siktet inställt på att
så långt som möjligt bevara den ursprungliga miljön. Resultatet ser vi
idag, även om de flesta av sjöbodarna
renoverats och inte har så stor samstämmighet med bodarna från början
av 1900-talet. Men de finns kvar –
och förhoppningsvis kommer de att
utgöra ett landmärke långt in i framtiden! Kanske blir de en dag K-märkta
– vem vet?
Tja... Det behövs inte mer för att vi
ska njuta fullt ut av tillvaron. Sol,
bad, värme och familjen. För egen
del har fyra generationer haft förmånen att vistas vid vår sjöbod.
Barnbarnen
älskar
fortfarande
”badhytten” som vi väljer att kalla
den.

Stig Hagander

Text och bild: Christer Johansson

Stig Hagander in memoriam
Han var dessutom en utomordentligt
duktig tekniker inom ett flertal områden. Med andra ord – en man med
många strängar på sin lyra.

En kort tid efter att det här reportaget
gjorts, somnade Stig in kvällen 28
januari i år, i en ålder av 87 år. Hans
engagemang i Strandvägens Byalag
har inte gått att ta miste på. Det är en
stor kunskapskälla som har gått ur
tiden. Vi vill minnas Stig som en levande uppslagsbok, som vi kunde
konsultera i frågor runt hembygden.

Nu kan vi bara till vår stora sorg
konstatera – vi har blivit en profil
fattigare i Krokek.
Christer
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Öppettider
Vi vaccinerar även hästar

Månd-Fred 10.00-18.00
Lunchstängt 13.00-13.30
Lördag
10.00-14.00
Söndagar Stängt

Välkommen till
Krokeks Veterinärpraktik
Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården

Välkomna!

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

VÄLKOMMEN TILL
COOP KROKEK.
Öppet alla dagar 8–21.
Dagsfärskt,
butiksbakat
varje dag!

5kS
ERBJUDANDE:
DONUTS

Vi är bud för:

Bonjour. 50 g. Jfr-pris 100:-/kg.
Ord.pris 8:95/st.
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Kolmårdens Veterinärpraktik - En dag på jobbet
I Kolmårdsnytt nr 1 2019 fanns en
artikel om Kolmårdens Veterinärpraktik, som öppnat i Kolmården.
Ett år senare vill vi gärna ta reda
på hur utvecklingen har varit och
vad som kan ske under en dag på
jobbet.
Kliniken ägs av de båda veterinärerna
Cesar och Louise Guevara. Louise är
veterinär i Kolmårdens Djurpark.
Cesar finns på praktiken under måndagar och fredagar. Övriga dagar kan
man nå praktiken per telefon.
Utvecklingen
Cesar är mycket nöjd med hur patienterna har strömmat till. De tar emot
12-15 djur per dag. Av dessa är 3-5
akutfall.
De vanligaste djuren på praktiken är
hundar och katter, men det händer att
man får in även kaniner, fåglar, ormar, sköldpaddor och spindlar. Då
Cesar är specialist på exotiska smådjur kommer det kunder från hela
landet, eftersom det är ont om veterinärer, som kan behandla dessa.
Att kastrera kameler, alpackor och
minigrisar är heller inget problem.
Även vaccination t.ex. av hästar genomföres.
De flesta behandlingar kan göras, så
även operationer. Dock saknas det en
röntgenutrustning. Därför måste patienter, som behöver röntgas, söka någon annanstans.
Ultraljud av en rottweiler
När jag var där, fick jag vara med om
en ultraljudsundersökning av en
rottweilertik, som hette Cia. Ägaren
ville ha besked på om hon möjligtvis

Ni träffar Cesar, Eva Alsne och Marie Johansson på mottagningen

kunde vara dräktig, vilket hon hade
hoppats. Man har hört att en rottweiler kan vara besvärlig att ha att göra
med, så jag var mycket nyfiken på
vad som skulle hända. Utan minsta
problem lyfte man upp Cia på undersökningsbordet och lade henne på
sidan. Behandlingen bestod i att Cesar först rakade henne och sedan undersökte henne med instrumentet.
Cia låg helt stilla och det såg nästan
ut som om hon sov, men det vet jag
inte säkert. Det var fantastiskt att se.
Tyvärr var Cia inte dräktig, så nu får
man vänta, för en hund kan bara bli
dräktig 2 gånger per år. Dräktighetstiden är 63 dagar och normalt får tiken 8 valpar.
Varför är djuren så lugna hos
veterinären?
Som oinvigd tror man att ett djur på

Operationssalen
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besök hos veterinären ska vara nervöst och oroligt och inte vara som
Cia. Enligt Cesar beror det på att han
tittar efter signaler och ser på ögon
och öron och sedan vet han hur han
ska bemöta det. Visst händer det att
ett djur kan vara aggressivt, men det
hanterar man också.
Fästingar
Några har bett om råd för hur man tar
hand om fästingbett på bästa sätt. Det
fanns tidigare tabletter, som tyvärr
innehöll en del gifter och dessa var ej
bra för djuren. Nu finns det andra
tabletter, som är receptbelagda, och
de här är mycket effektiva. Man ger
djuret dem i förebyggande syfte. När
sedan fästingen biter, kommer den
snart att dö, och ingen skada är skedd.
Text och bild: Gunnar Kryger

l 2:
Serie de er
är
Konstn
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Det är faktiskt akvarellmålning!

I Stavsjö bor Agneta Karlsson,
förskolläraren som tog mod till sig
och började måla 2007. Just akvarellmålning har alltid tilltalat
henne. Oavsett var de har hängt
har akvarellerna haft en lockelse.

Det var vännen Berit Wall som fick
med henne till Kreativa Gruppen,
som håller till i Missionshuset i Krokek. Där ses de varannan vecka.
Några kurser har det blivit, men
desto fler instruktiva böcker.
Agneta visar mig in i ateljén. Jag är
övertygad om att två av tavlorna är
svartvita foton, men nej, även de är
akvarellmålningar!
Papper, penslar, färg i present
– När jag fyllde femtio, gav mina
söner mig papper, penslar, färg, ja
allt man behöver för att börja.

Lofoten - Norsk fiskehamn

Hon minns, med ett leende, hur hon
försiktigt, nästan med tvekan drog de
första tunna penseldragen. Den inbillade pressen av vad de övriga i gruppen skulle tycka påverkade henne.
Så svårt att förstå när jag ser hennes
tavlor nu.
En månad för att göra en tavla
Agneta berättar vidare att hon behöver runt en månad för att göra en
tavla. Lådan med akvarellfärger är
pytteliten, endast tolv färger, och det

Sommaridyll

räcker för att blanda till rätt nyanser.
Hon utgår nästan alltid från egna
foton och målar enbart det hon verkligen känner för.
Den kreativa processen är vi båda
bekanta med. Det måste få ta tid,
oavsett det är en målning, en text,
eller annat kreativt. Saker måste få
sjunka in, vissa torka och andra bearbetas mentalt för att man sedan går
tillbaka och ser med nya ögon. Sedan kan man förändra, lägga till eller
fortsätta.

En ”Hundkoja”
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Var ställer du ut?
– Det har jag bara gjort på
missionshuset tillsammans
med de andra i Kreativa
Gruppen och i ABF-lokalen
under Kolmårdsmarken.
På beställning
Visst säljer hon tavlor
(alldeles för billigt) och gör
även en del på beställning.
Hon visar en bild av en torpstuga i en svensk sommaridyll, målad på beställning.
Vem vill inte ha en sådan!
Text: Ulla Landqvist

Kalmar slott i hotfullt väder

Festlokal i Kolmården

Bo som hemma fast du
är borta
Möten i en klassisk historisk miljö med

Möten
i en klassisk historisk miljö
moderna faciliteter. Dagkonferenser
med
moderna
faciliteter.
Dagkonfeför upp
till 20 personer.
6 nyligen
renser
för upp
till 20 personer.
6 nylirenoverade
dubbelrum.
Frukostbuffé.
gen renoverade dubbelrum. Frukostbuffé.

Stavsjö Föreningshus för
bröllop, dop; 50, 60–årskalas, mm

Stavsjö Herrgårdsflygel
Störnings väg 7
618 95 Stavsjö
Telefon 070-454 7475
http://www.stavsjoherrgardsflygel.se
info@stavsjoherrgardsflygel.se

För information och priser:
www.stavsjö.se
För bokning, telefon: 073-042 5383
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Krokeks Hembygdsförening
Årsmöte i Krokeks Hembygdsförening
Söndagen den 15 mars 2020 med början kl. 16.00.
Plats: Råsslastugan
Efter årsmötesförhandlingarna bjuds på kaffe med tilltugg och visas en film från 30-talet om en företagsutflykt på Nunnebanan.

Lokalhistoriska träffar med bilder
17 mars
24 mars
31 mars

”Kvarsebo - från utskärgård till Kolmårdssocken”
med Jan Moberg, ordf. i Kvarsebo Hbf
”Timmergata - Kopparbo - Gruvstugan” med
Christer Ericson
”Marmorbruket” med Christer Ericson
Plats: Sjövikskyrkan Tid: Kl. 18.30
Pris: 20:-/per person Ingen föranmälan

23 maj Familjedag vid Långa Längan

Välkommen till våra aktiviteter!
www.hembygd.se/krokeks-hembygdsforening

Massage
Laserbehandlingar
Företags massage
Idrottsskador
Rygg & Nack besvär
073-417 27 26

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

Patric Stubbe
dipl.massör
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Förskolan Ekbacken

Dagen är grå och fuktig, men inne på
förskolans gård är stämningen på
topp: Det är namngivningsfest idag!

På Ekbacken finns två avdelningar,
Blåsippan för de yngre och Vitsippan för de större barnen. Sammanlagt finns där 37 barn och 7 pedagoger. Förskolan ligger ganska nära
Uttersbergsskolan, vid Ymer- och
Mimervägen. Läget är lugnt och naturen finns nära.

Förskolan Bävern har blivit
förskolan Ekbacken.

Text och bild: Christina Folkeson

Cissi Borrvall, som är rektor, håller
ett litet invigningstal. ”Vi vill göra en
rolig dag för barnen”. Så sätter musiken igång, livlig och glad, för en
stund av Mimi-röris.

Anneli och Ida leder och barnen klappar, hoppar, skuttar och dansar. Vi
minns nog låten ”Dansa i neon”? ….
Men här gäller mera ”Dansa i galon”!

Efter dansen bjuds barnen på juice
och frukt.

En grupp barn börjar tillsammans
skapa en tavla på tema ekbacken.
Med de nya GDPR-regler som nu
gäller, kan vi tyvärr inte ha med
några foton på barnen. Men överallt
såg jag glada och söta små personer,
det kan jag försäkra!
17
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i det hus som en gång passade oss men som med stigande ålder blir en belastning.
”JAG VILL INTE LÄMNA MITT ALLT TUNNARE SOCIALA NÄTVERK utan vill bo kvar i Kolmården.”

Du, och alla andra intresserade är välkomna till ett allmänt möte
för att prata om framtiden i Kolmården.
Tid: Lördagen den 7 mars kl. 9-14. Plats: Sjövikskyrkan Munkvägen 7
I Stavsjö valde man att lösa problemet på egen hand och byggde själva
de första 8 hyreslägenheterna. Kan de, så kan vi! Vill vi satsa på oss själva?

Program
Välkommen
Vad vi vill göra
Vi tar fram ett beslutsunderlag
Vad gjorde man i Stavsjö?
Hur gjorde man i Stavsjö?
Om bygg och bogemenskaper
Vad säger några byggherrar?
Aktuellt om fördjupade Översiktsplanen
Vi stödjer initiativ som detta.

Affe Gustafsson Projektsekreterare
Johan Doverhjelm Projektgruppen
Kerstin Witzel LIU Norrköping Campus
Larz Johansson ordf. Kiladalens Utveckling AB (svb)
Gunnar Casserstedt Vd Kiladalens Utveckling AB (svb)
Jonas Lagander Coompanion
Lars Löfgren Hyresbostäder, Pelle Nyström Kvalitetsbygg
Anders Swedberg Samhällsbyggnadskontoret
Lars Stjernkvist/ Karin Jonsson Kommunstyrelsen

PAUS MED KAFFE, TILLTUGG OCH OMMÖBLERING FÖR DISKUSSIONSGRUPPER






Temabaserade diskussionsgrupper med bordskamrater
med gemensamma intressen
Lista de frågor som är viktigast för dig
Rösta med Post-It-lappar
Sammanfattning
Johan Doverhjelm / Gunnar Casserstedt
Hur går vi vidare?
Affe Gustafsson / Thomas Andersson

Vi tänker oss följande teman:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vad saknar vi mest i Krokek och Kvarsebo.
Vilka krav och förväntningar har jag på ett framtida boende i en hyreslägenhet?
Vilka områden i Krokek passar bäst för tillkommande lägenheter?
Hur kan vi bygga ett lokalt utvecklingsbolag i Kolmården?
Bilda startgrupp för bygg- och bostadsinitiativ i Krokek.
Bilda startgrupp för bygg- och bostadsinitiativ i Kvarsebo.
Mitt förslag till tema…………………………………………………………………..

Vi bjuder på kaffe, lättöl och smörgås. Anmäl till algstorp@telia.com eller ring 070-577 93 20
Skriv gärna vilket tema du vill diskutera: Skriv ditt namn, valt tema (1-6 ovan)
eller (7 + rubrik) om du har ett eget tema du vill föreslå.

VÄLKOMMEN!

Projektgruppen för flerbostadshus i Kolmården
18
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Bogruppens enkätundersökning
Hyresbostäder vill bygga uppe i Uttersberg och undersökningen säger
att 56 % är intresserade att flytta dit.

den. I denna större grupp ingår Företagsgruppen, byggare och även
forskare vid Linköpings Universitet.
- Universitetet, under ledning av
kolmårdsbon professor Andreas
Motel-Klingebiel, LIU, Norrköpings
Campus, kommer att göra en fördjupad marknadsundersökning för att
utvärdera behovet hos den äldre befolkningen av olika boendetyper.

Maxhyran för en 3:a får vara 8 000:tycker 77 %, 9 000:- tycker 15 %
och över det endast 8 %.

Affe Gustafsson, vad händer?
- Mycket positivt är på gång. Samhällsbyggnadskontoret och dess chef
Hans Revenhorn har noterat bristen
på bostäder i flerbostadshus i Krokek
och för att snarast tillgodose behovet, framför allt av hyresrätter, kommer kontoret redan i vår med förslag
på lämpliga områden att bygga på.
Kontoret ska alltså komma med förslag på beslut att genom planläggning och markanvisning, påbörja
utvecklingen av valda områden. Önskemålet är framför allt att se på områden, som ligger inom ”rullatoravstånd” från centrum. Positivt är
också att både Hyresbostäder och
flera byggare är mycket intresserade
av att bygga flerbostadshus i
Kolmården.

Centralt vill 46 % bo, att flytta till
Sandviken vill 17 %, att bo bredvid
Flädervägen vill 15 %, att bo på
Långa gärdet vill 13 % och flytta till
Strömsfors vill 7 %.

Framtidsmöte den 7 mars kl
9.00 – 14,00 i Sjövikskyrkan
Vad händer där?
– Bogruppen ingår nu i en Projektgrupp för flerbostadshus i Kolmår-

I dag bor 76 % av kolmårdsborna i villa och av de äldre
över 60 år som vill flytta, vill 67
% flytta till en hyresrätt, men
det finns inga!!
Bogruppens syfte med enkäten var
att belysa kolmårdsbornas nuvarande
boendeformer och om de skulle
flytta, vart ville de flytta, hur många
rum önskades och vad är maxhyran.
Svaren visade att idag bor 76 % i
villa, 19 % i hyresrätt och 5 % i bostadsrätt. Av äldre än 60 år vill 67 %
flytta till en hyresrätt, 17 % till en
bostadsrätt och 16 % till villa. 3 rum
önskar 41 % flytta till, 4 rum 29 %,
2 rum 28 % och endast 2 % vill ha 1
rum.

- Vid mötet kommer politikerna Lars
Stjärnkvist och Karin Jonsson att
närvara. Larz Johansson och Gunnar Casserstedt kommer att presentera hur hyreslägenheter togs fram i
Stavsjö. Byggherrarna Lars Löfgren, Hyresbostäder, Pelle Nyström,
Kvalitetsbygg, och Johan Doverhjelm berättar vad de vill göra.
- Under mötet kommer besökarna att
delas in i temabaserade diskussionsgrupper som senare får presentera
sina förslag och idéer. Boka redan
nu in den 7 mars för att delta i detta
framtidsmöte om Kolmården.
Se även annonsen FÄNGSLAD

Alf Gustafsson visar var Hyresbostäder vill bygga flerbostadshus uppe i Uttersberg
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Text: Olle Rosén

KOLMÅRDSNYTT nr 1, 2020

JAGR

Björkviks Marktjänst AB
är ett entreprenadföretag som utför
de flesta förekommande markarbeten,
t.ex. anläggning av husgrunder,
avloppssystem, skogsdikning osv.

Janne Anderssons
grävmaskiner

Vi har även en grustäkt med både
naturgrus och bergkross med de
flesta förekommande grusfraktioner,
samt matjord.

Kvarsebo Kolmården

Vill ni ha hjälp med transport

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com

0705136973

Hos oss är

alla bilar
välkomna.

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!

Bilverkstaden i Krokek AB
Sjöviksvägen 51B
Tel: 011- 39 21 50
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Svenne´s Vvs ”Ett företag med framåtanda”
Jag träffar en ung man, Fredrik
Svensson, med positiv livssyn och
framåtanda, som har ett eget företag i Krokek. Han är född och
uppvuxen i Krokek och är en bygdens son, som numera har familj
och villa i Krokek.
Jag frågar honom hur han kom in på
denna yrkesbana. Han berättar då att
han ville bli hantverkare av något
slag. Pappan är rörmokare eller vvs
installatör, som det heter numera och
han har aldrig varit arbetslös, så det
blev naturligt att välja den banan, när
det var dags att välja gymnasium.
Han gick på Ebersteinska gymnasiet
i 3 år till studenten 2005. Därefter
militärtjänstgöring i 11 månader,
insatsstyrkan som pansarterrängförare i Stockholm samt tjänstgöring
vid högvakten på slottet.
Fick jobb
Sedan fick han jobb hos Svärtinge
rör i Norrköping med placering i
Stockholm och övernattning i veckorna i 5 år. Han arbetade mest runt
Globen med stambyten och vid
Hammarby Sjöstad med vatten- och
avloppsledningar för nyproduktion i
flerbostadshus.
År 2010 fick han och hans fru sin
första son och han ville arbeta
hemomkring, så han slutade på
Svärtinge rör och sökte jobb hos YIT
(gamla Calor), där han fick jobb och
de byggde bl a om Siemens kontor i
Finspång och Enebyskolan i Norrköping.

Fredrik blev kontaktad 2013 av en gammal bekant om att
hjälpa till att starta
upp ett företag. Företaget skulle syssla
med värmepumpsinstallationer med
service. Men det
blev svårt att få företaget att etablera
sig och projektet
lades ner.
Egen firma
Han hade då funderingar på att starta
en egen firma, som
han också gjorde
2014, med namnet
Svenne´s Vvs, namnet var givet, eftersom han kallats
Svenne i skolan. Han fick jobb i
Stockholm med vvs service i storstockholm och han fick då bo i
Stockholm igen i veckorna i ca ett år.
Företaget växer
År 2015 slutade han i Stockholm helt
och då hade han fått sin andra son.
Fredrik började då etablera företaget
i Krokek och efter annons i
Kolmårdsnytt började företaget sätta
fart. Han fick rykte om sig att vara
trevlig och tillmötesgående (textförfattarens anm). Han fick fullt upp
att göra och år 2017 fick han anställa
en praktikant, Christoffer Jonsson.
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Efter praktiktiden var Fredrik helt
enkelt tvungen att anställa honom,
för han var jätteduktig och Fredrik
hade fått en bra kollega och vän. De
arbetade nu mycket med service och
nyproduktion av LB-hus samt lösvirkeshus i samarbete med olika byggföretag.
Nytt intresse
Tillsammans med sin kollega har
han även fått ett nytt stort intresse,
och det är att vandra i Jotunheimen i
Norge. Lycka till i fortsättningen, du
kommer nog aldrig bli arbetslös.
Text: Monica Svensson, Bilder: Privata
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Fem annorlunda Stolor i Kila Kyrka

tillverkade av textilkonstnären Elisabeth Maria Amundsen, Magnor, Norge

Kila kyrka är unik med sin fantastiska guldmosaik, som kom till på
1960-talet tack vare Seved Pettersson
i Botten. Han testamenterade sin gård
till Kila kyrkas prydande. Tack vare
prästen Jan Carlquist och Edward
Landberg på Råsta och konstnären
och munken Bengt-Olof Kälde från
Österrike, kunde, efter många turer,
mosaiken komma på plats.
Jan Carlquist flyttade senare till
Värmland och i Magnor bodde textilkonstnären Elisabeth Maria Amundsen, som han då lärde känna. Vid Jan
Carlquists avskedspredikan vid sin
pensionering 2003, skänkte konstnärinnan fem speciella stolor till vännen Jan Carlquist. Dessa stolor
skänkte sedan Jan Carlquist till Kila
kyrka 2007, eftersom det var den
kyrka, som kommit att betyda mest
för honom.
Symbolspråket i konstnärens kyrkliga textilier är i högsta grad nyskapande och på baksidan av stolorna har
hon skrivit olika texter från Bibeln,
som symboliserar motiven. På varje
stola står även att stolan är skänkt till
prosten Jan Carlquist.

Kyrkoherde Carl-Johan Falk och
prästen Karin Tallberg är mycket
glada och stolta över att kunna visa
upp kyrkans vackra textiler.
Stola att användas under
adventsfastan
Framsidan av stolan liknar en natthimmel med mängder av små stjärnor. Den blålila färgen anger att den
tillhör fastetiden under advent. På
baksidan i nacken syns en stor
stjärna, vilken symboliserar den
stjärna som leder till Betlehem.
Materialet i stolan är dels tovad ull,
som kan tänkas symbolisera det himmelska och dels säckväv, som ska
symbolisera det mer vardagliga och
jordiska. Julens budskap är ju att Gud
22

blev människa. Himmelskt och jordiskt möttes i barnet Jesus i stallet i
Betlehem.
Stola att användas vid jul
Framsidans grundfärg är vit och guld
och natthimlen är inte lika dominerande som på adventsstolan. På stolans högra sida syns stjärnan över
Betlehem och en herde med Jesusbarnet i famnen. På baksidan i nacken ser man Jesus med öppen famn,
som vuxen, han som så småningom
blev Människosonen, världens Frälsare.
Jesus vände aldrig bort sitt ansikte
från någon människa.
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Stola att användas på
Långfredagen
Framsidan är svart i sin grundton i
materialet säckväv. Jämför orden att
”klä sig i säck och aska”. Detta antyder tung vardag, långt borta från
pompa och ståt. På baksidan i nacken
syns en törnekrona med undertexten
”icke vara någon, bara vara, bara
älska, bara bära, icke vara någon,
bara vara i Gud”.
Stola att användas på
Påskdagen
Framsidan, här har korset plötsligt
blivit dörren som leder in till det
eviga livet och korset är så placerat

att man bara kommer in i Guds rike
genom Jesus Kristus.
Nåden är den kärlek som blev given
oss utan förbehåll. Tro, hopp och
kärlek, får vi bara av nåd.
Stola att används i första hand
på Tredje söndagen i påsktiden. Den gode herdens söndag. Den kan också användas
sommartid
Framsidan är huvudsakligen grön,
trefaldighetstidens färg. En herde
med får samt fjärilar svävande över
en åker med veteax och prästkragar.
På baksidan i nacken ser man solen
23

och månen i en klassisk framställning
så att de bildar en enhet. ”Faderns
omsorg, Sonens kärlek och den helige Andes gemenskap vare med
dig”.
Texterna har delvis tagits från Jan
Carlquists sammanställning 2007.
Kila Kyrka är Stavsjös
församlingskyrka.

Text och bild: Monica Svensson
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Bil - service mm

KOLMÅRDENS SNICKERI AB

KROKEKS BILVERKSTAD

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

Sjöviksvägen 22, Tel: 070-381 70 87
elochfastighetsteknik@telia.com
www.elochfastighetsteknik.se
El, Tele, Data

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

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

MAJSTORP ENTREPRENAD

KOLMÅRDENS EL & KYLSERVICE AB

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, släpvagnsuthyrning, div. biltillbehör, present o leksaksbutik,
kiosk, korv, glass o mjukglass

Bygg Snickeri Måleri Industri Entrepenad
A Bygg Kolmården AB
Sandviksvägen 12, 618 34 Kolmården
Tel: 070-698 49 87
abygg@telia.com
Vi utför allt inom bygg
ANPROS 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

NORRKÖPINGS KAKELUGNSMAKERI AB

Friskvård, Hälsa, Skönhet, Hår

Kakelugnsvägen 5 Kolm. 011-39 23 39
info@nkm.se www.nkm.se
Försäljning och renovering av
antika kakelugnar och skorstenar
Karl-Johan Pettersson, 070-652 31 28
kj@khe.se www.khe.se
Snickeri, inredning och bygg

ARÉNS Kakel och Klinker AB

RYGMA Bygg & Konsult AB

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

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

BRÅVIKENS MÅLERI KB

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 DATASTUGA

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

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

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

EL OCH FASTIGHETSTEKNIK I KOLM. AB

PRODUKTIONSBOLAGET K AB

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

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

NAPRAPAT ANNIKA BLOMQUIST

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

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

El, Data, mm

Magnus Johnsson 0703-128799
Eva Söderström 073-626 41 58
info@trettio-2.se www.trettio-2.se
Hjärtlungräddning, D-HLR, första hjälpen, brandskydd.

ANDERSSONS ELTEKNIK AB

Glasmästeri, Bruksglas

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

ANDERS APPELQVIST GLASMÄSTERI
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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

VILLA FRIDHEM

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

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

Hotell, restauranger, caféer

QVARSEBO KAFFE

Maud Gideland, Kvarsebo,
Blomsätter, 618 93 Kolmården
Tel 070-618 54 47

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.

DELFINENS RESTAURANG & PIZZERIA

Inredning,

BLOMSÄTTER B&B TRÄDGÅRDSCAFÉ

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!

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
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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.
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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

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

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

Vikbolandets Biodlareförening

Stafsjö Bruksmuseum

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/

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

Personalkooperativet Kolmårdstrollen

IBF Kolmården Wild Animals

Krokeks Hembygdsförening

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

Krokeks IF
Kullavägen 3, 618 31 Kolmården
Ordf. Margaretha Swartz 073-078 19 07
Kansli: 070-190 28 93
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

Stavsjö Föreningshus

Sjöviksvägen 46C, 618 30 Kolmården
011-39 12 www.kolmardstrollen.se
forskolechefkolmardstrollen@gmail.com
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

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
bengt.olof.gustavsson44@gmail.com

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

Verdandi

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

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

Krokeks Kyrkliga Slöjdförening

KVARSEBO FRISKOLA

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
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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.

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

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

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

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.

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

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

Krutvägen
Styrketräning, när man vill.
Ansvarig Marlena Törnström
marlena_tornstrom@hotmail.com

Orienteringsklubben Kolmården
Träning för orienteringslöpning.
Info på www.okkolmarden.com

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

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

Zumba, söndagar 18-19
Ansvarig Pia Bork 070-353 88 63

Rehab Öst - Vårdcentralen
Möjlighet att träna varje vardag. Tillgång till 3 sjukgymnaster!

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

"Rosa Rundan" 3 km kuperat löpspår
Start/stopp vid Villa Fridhem's parkering
Alexander Fogel

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)

Råsslaskolan
Motionssim på badet. Öppettider och bokning se
www.rasslafritidsgard.se

Uppmaning!

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

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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Superskytten Jonas Jacobsson

”Viljan att vinna” finns som rubrik
på en bok om vår superskytt Jonas
Jacobsson. Uttrycket stämmer
mycket bra in på honom. Hans meritlista är enorm. Listan ser ut så
här:
 Paralympics: 30 medaljer varav
17 guld
 VM: 39 medaljer varav 19 guld
 EM: 53 medaljer varav 28 guld

Dessutom har han skjutit ett antal
världsrekord och erhållit drygt 20
utmärkelser från olika håll, som t.ex.
Svenska Dagbladets bragdmedalj
2008, Medicine hedersdoktor vid
Linköpings hälsouniversitet 2009 och
HM Konungens medalj i åttonde storleken med högblått band 2001. Vi är
många som tror, att denna meritlista
inte går att slå. Därför kan vi sätta
detta epitet på honom: ”Världens genom tiderna bäste handicapskytt” och
en av världens bästa idrottsmän.
Hur skjuter man?
Jonas skjuter huvudsakligen luftgevär
på 10 m och frigevär på 50 m.
Luftgevär
I Paralympics tävlar man i luftgevär
liggande och stående. I stående får
man inte ha något stöd för armarna.

Liggande kan man välja att skjuta
antingen liggande på marken eller
sitta i rullstolen. I båda fallen får man
ha stöd för båda armarna. Tavlan,
som ska träffas är 4,55 cm i diameter
och tiopoängaren är 0,5 mm stor. I
finalomgången räknar man med decimaler och en tia kan vara mellan 10,0
och 10,9 beroende på var skottet träffar. Grundomgången består av 60
skott och sedan skjuts final.

28

Frigevär
Här skjuter man med krutgevär, och
man tävlar i liggande och frigevär
3x40 skott helmatch. Helmatchen
består sedan av tre delgrenar liggande, stående och knästående. Varje
delgren består av 40 skott plus en
finalomgång på 10 skott. Frigevär
skjuts på en utomhusbana utom finalomgången, som skjuts inomhus.
Skyttarna får använda dioptersikte i
både luftgevär och frigevär, men
inget, som förstorar.
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Gevär och ammunition
Att skaffa gevär är inte enkelt. Jonas
har en gammal trotjänare, som han
kallar ”Gamla Bettan”. Det har varit
med honom i många år. Det är årsmodell 1979 och Jonas hittade det på
en skytteklubb i Norrköping, där han
köpte det. Pipan slits efter hand och
Jonas letade länge och väl efter ett
bra gevär, som kunde ersätta Bettan.
Och han fann det till slut.

Blev vänsterskytt
Vid första tävlingen i Manderville
hände följande. Jonas tog demonstrativt av korsetten och satte den bakom
stolen. Sen krängde han sin handske
ut och in och satte igång att skjuta.
Motståndarna tystnade när han blev
tvåa. Så småningom gick han helt
över till att vara vänsterskytt.

När det gäller ammunitionen, så åker
de flesta skyttarna till fabriken i England för att prova ut ammunitionen.
Det är nämligen inte säkert att en ammunition, som är bra till en skytt passar till en annan. Ammunitionen är
inte billig. Varje skott kostar 3 kronor
och Jonas brukar använda c:a 300
skott i varje träningspass.
Tävlingar mot icke funktionshindrade
Jonas har även med framgång tävlat
mot icke funktionshindrade. Detta
väckte ont blod i början och man
undrade vad Jonas gjorde på deras
tävlingar. När han blandade sig i
toppstriden tystnade frågorna, men ej
kritiken. Några skyttar lämnade in en
motion till sportskytteförbundet om
en regeländring. Man tyckte att skyttar i rullstol hade en fördel i skyttet.
Eftersom Jonas var den ende funktionshindrade skytten, som kunde
konkurrera, så var naturligtvis det
hela direkt riktat mot honom. Han
valde att hålla sig utanför debatten,
men det stod tidigt klart att motionen
inte fick medhåll varken från andra
skyttar eller från förbundet. Därför
dog allt snabbt ut.

Andra idrottsgrenar
Som väldigt ung var Jonas mycket
duktig i simning. Även basket lockade hans intresse och han var med i
landslaget i ett VM och ett Paralympics.

Vad gör Jonas idag
Jonas slutade tävla i och med OS i
Rio 2016. Strax därefter fick han en
förfrågan från Danmark, där man
ville ha hjälp med landslaget. Det
jobbet tog han, vilket måste vara super för danskarna.
Text: Gunnar Kryger, Arkivbilder

Andra försök att störa Jonas
Eftersom Jonas nästan alltid vann,
försökte motståndarna att hitta något ,
som kunde störa honom. Några skyttar från Schweiz upptäckte efter OS
1980 att Jonas hade en korsett när
han sköt. Den hade han haft sedan
tonåren, eftersom hans ryggrad var
sned. Ett förslag kom in om regeländring och det gick igenom. Jonas stod
inför ett val. I det stående skyttet fick
han välja att avstå att tävla eller ta av
sig korsetten. Om han tog av korsetten lutade överkroppen åt vänster och
armbågen tog i låret, vilket ej var tilllåtet i det stående skyttet. För att
klara av detta var han tvungen att bli
vänsterskytt i stående. Vad motståndarna inte visste var att Jonas egentligen var vänsterhänt.
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Välkomna att dricka en god kopp kaffe hos oss
eller kanske köpa hem lite bönor så att du kan
njuta när du vill! Vi öppnar 10-13 april.
Resten av april har vi öppet
lördag-söndag 11-16
1:a maj 11-16

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

Nytt för i år:

1:a maj öppnar vi upp Café Säterdalen med
pompa och ståt!
Öppet i maj: Fredag-Söndag 9-18

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

Kom och kaffea med oss!

Välkomna!

www.qvarsebokaffe.se
Kvarsebovägen 159, 618 93 KOLMÅRDEN

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

VÄ F
L J LER
ER
B
KV AR
AR N
SE
B

EXTRAPERSONAL TILL

förskola, frita och städ!
Pssst! Vår skola erbjuder skolskjuts
för barn från bland annat Krokek.

O!

Nu finns chansen för dig som vill hoppa in vid behov
och jobba tillsammans med våra utbildade pedagoger
i vår frita- och förskoleverksamhet. Du får gärna ha
erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar.
Vi söker även extrapersonal inom städ.
Välkommen att läsa mer på vår hemsida eller kontakta
vår rektor via rektor.kvarsebo@gmail.com

www.kvarseboskola.se
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Stavsjö Horisont
Dans i Föreningshuset
Orkestern E66, med bl a Torbjörn
Green, spelade upp till dans en lördagskväll i november förra året. Ett
80-tal gäster serverades wallenbergare med potatismos och vid sittande
bord sjöng man allsång före dansen.
Fixargruppen
I slutet av förra året hade Fixargruppen avslutning med ett 30-tal deltagare i Föreningshuset. Där hade man
samlats för att bli bjudna på en härlig
supé, beställd på Krogen. Detta för
allt frivilligt arbete inom samhället
(en del arbeten får man betalt för). I
år sätter man igång med nya projekt.
Alla som vill är välkomna att delta. I
år blir det varannan tisdag kl 10, som
man träffas.
Julgransplundring
Julgransplundring har även i år
traditionsenligt genomförts för
barn och vuxna i Stavsjö Föreningshus. Pia Bork ledde dansen
och Tommy Almberg var tomte.
Många barn med föräldrar ställde upp och sjöng och dansade
runt granen. Några nyinflyttade
hade även hittat hit och de hälsades hjärtligt välkomna till
byn.

Stavsjörevyn
Efter många år har äntligen en ny
nyårsrevy gått av stapeln i Stavsjö.
Alla som var där tyckte att de
amatörer, som spelade sketcher
och sjöng, verkligen bjöd på sig
själva och gjorde jättefina uppträdanden. Vi ser fram emot fler revyer och skratt i framtiden. Ljud
och ljus och dekor var dessutom
perfekt och proffsigt ordnat.
Text och bild: Monica Svensson

Bäverhydda
I Sverige har bävern fått en
explosionsartad tillväxt på senare år, speciellt i våra trakter.
På 1800-talet var den helt
utrotad här. Man kan ofta se
bevis på deras arbete med
fällda träd intill vattendrag. De
vill kunna äta blad och kvistar.
Främst fäller de asp men även
björk, som kan vara nog så
grova. De bygger en hydda
med öppning i vattennivån och
lever i par hela livet. Varje år
får de 3-4 ungar. De ligger inte
i ide på vintern. De jagas mest
för pälsen, men förr kunde
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man även äta bäverkött, som
inte alls var så tokigt. Information tagen från Wikipedia.
Vid promenad nu i vinter/vår
med början vid fotbollsplanen
i Stavsjö och vidare runt norra
sidan av Handskdammen med
fortsättning till Mellankärret,
upptäcktes denna fina hydda
vid dammen. Hyddan är ca
1,5 meter hög. Ett pampigt
bygge, som man kan se om
man ger sig ut i naturen.
Text och bild Monica Svensson

l3
Serie de kar
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Macken vid Djurparken

I boken ”Svenssons svindlande
affärer”, som kom ut 2017, får vi
följa Ulf Svenssons vindlande väg
mot att förverkliga sina djärva idéer
om en djurpark i Kolmården. Under
år 1964 förde Ulf intensiva förhandlingar i olika riktningar kring finansiering och byggfrågor. Ett viktigt
steg var också att hitta ett restaurangföretag att sluta avtal med. Ulf lyckades få en bra överenskommelse med
Denco. Nästa steg var att hitta ett
villigt bensinbolag, vilket inte var så
lätt. Till slut nappade BP på att köpa
in 3000 kvm mark för att bygga upp
en bensinstation. Den blev klar att
öppna på samma dag som djurparken, den 27 maj 1965. På premiärdagen var bilkön 11 km lång, och ca 40
tusen personer besökte parken.
Gunnar Björn - föreståndare
Till föreståndare för macken hade Ulf
personligen värvat Gunnar Björn, en

sandviksbo som mest jobbat med att
bryta marmor, men också var känd
som en glad och aktiv ledare inom
IOGT-logen. ”Han är den hederligaste människa jag känner”, försäkrade Ulf för BP-chefen C-G Hammarlund. Det räckte.

Familjen till hjälp
Men någon vana att sköta en bensinstation hade Gunnar ju inte. Så han
tog familjen till hjälp: dels hustrun
Jullan, dels dottern Gun och hennes
man Bosse, med efternamn Linder.
De blev två duktiga team, som höll
öppet mellan 9 och 18 alla dagar
utom nyårsdagen.

Dottern Gun Linder i Kiosken

Gunnar och Jullan Björn

Intill parkeringen fanns till en början en utställningslokal, kallad Contaktus. Under en period fanns ett Drakenplan uppställt där.
När det skulle transporteras tillbaka till F13 behövdes påfyllning av luft i ett däck. Ett ganska ovanligt kundbesök…!
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På den tiden gav mackarna
mycket service: själva tankningen, tvätt av rutorna, kontroll av oljenivån och även
påfyllning av olja vid behov.
Här fanns även kioskrörelse
med drycker, godis, glass,
tidningar och tips. Det var en
riktig samlingspunkt, även
om där bara fanns ett bord
och två stolar!

År 1981 gick Jullan och
Gunnar i pension, men Gun
och Bosse fortsatte fram till
1991, då de överlät till Håkan Holmgren. Då hade Uno
-X sedan ett par år tagit över
de flesta av BP:s tankställen.
Text: Christina Folkeson
Arkivbilder

Gunnar och Jullan avtackas av svärsonen Bosse Linder när han
tar över vid Gunnars pensionering.

Billig bensin när svärsonen Bo Linder tog över macken

”Karamellgummorna”
Den här lilla stugan, Hagsäter, låg
till ganska nyligen kvar vid vägen
mellan Krokeks gård och Lilla vik.

I en gammal artikel i NT intervjuar
signaturen Gerd Axelsdotter en äldre
krokeksbo, Rikard Eklund. Så här
berättar han:
”Där bodde tre systrar. Stina var den
äldsta, hon var ogift. Sen kom Ulla
och så var det Charlotta, som var
änka. Di bodde där i många herrans
år. Stina hon var nog 96 om inte mer.
Di andra var nog inte så späda di
heller. Jag vet inte om det var deras
stuga, eller om det var sockna som
höll med den. Det kan jag inte säga

Mor Stina, mor Ulla och mor Lotta
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vecket det va. Stina var förvärkt. Det
va ho i ena näven. Men hon kunde
sitta och spinna, det kommer jag
ihåg. Spann blåner som di hade då.
Jag har köpt mycke karameller av
dom och fått också. Di kokte godsaker i stuga. Om söndagarna, när
gamla kyrkan var, då sålde Ulla karameller på kyrkbacken. Det var
många som hade reda på det och
gick och köpte.
Systrarna dog inte i stuga. Flyttade
ner till Ullas dotter, som bodde på
den här sidan prästgården.
Skymundan
heter det. Dottern hette
Tilda, och under namnet Tilda i Skymundan
har hon blivit vida
känd. Hon tjänade hos
kyrkoherde Linde. Alla
tre systrarna var snälla
och rara. Stina var
styvt religiös. Ulla va
väl ocke som helst.”
Text: Christina Folkeson
Arkivbilder
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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

n
mme
o
k
l
Vä

www.ostgotabegravning

Välkommen som medlem i
SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården
 Vi är en politiskt och religiöst obunden

Munkvägen 7, Krokek

pensionärsförening med ca 200 medlemmar.

Välkommen till Gudstjänst på söndagar, vanligtvis kl.
10, med sång, bön, predikan och kyrkkaffe. Söndagsskola för barnen under predikan. Cafémöten kl. 15 prel.
en gång/mån. Se predikoturer, affischer eller facebook.

 Som medlem får du förutom gemenskap och

Bön för Kolmården onsdagar kl. 18 i Sjövikskyrkan

 Datacafé, canasta, linedans, stavgång, vinprovning,

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

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

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

Kvinnofrukost i Missionshuset
Lördag den 16 maj kl 9

” Tron, musiken och jag”

Eva Stenvall Granat, socionom och musiker berättar.
Pris: 60 kr. Anmälan till Katrin Bjuhr 073-141 15 62
eller info@sjovikskyrkan.se eller via facebook
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

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

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan
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Strider för rätten till ett jämlikt samhälle!
Jag stiger på hos Monica och Werner Ericsson i det rosa rara huset,
mina grannar sedan många år.
– Du är ju en doldis här hemma Monica, men på riksnivå är du en riktig
kändis, eller hur?
– Ja så är det faktiskt, men bara i
mitt gebit!
Som 7-åring på Tomteboda
Monica är född i Norrköping med en
ärftlig grå starr, vilket gjorde att hon
hamnade som sjuårig på Tomteboda
internatskola i Stockholm. Det var en
tuff tid med hårda rutiner. De svagaste gick mer eller mindre under.
Där fick hon fick lära sig punktskrift,
som hon alltid använder sedan dess.
– Där var det mest ”gamla nuckor”
som arbetade där, skrattar Monica.
– Kompisar fick jag ändå där. Det
var bara till jul och sommar vi fick
komma hem, och det hatade jag!
Hemma fanns inga barn jag kände!
Min dröm var att bli barnmorska,
men de yrken man erbjöds var korgmakare, pianostämmare och borstbindare. Det lockade inte mig!
– Vävning kunde man få lära sig
också, om man var tillräckligt kvinnlig, säger Monica och skrattar.
– Sytt och stickat har jag ändå alltid
gjort. Jag slutade på egen begäran
som 15-åring på Tomteboda. Jag
hade andra planer för mitt liv.
Många ögonoperationer
– Jag har gjort många ögonoperationer. Min syn idag är ungefär 3 %
av vad en normalseende har. Nu opererar man nyfödda för medfödd starr,
det gjorde man inte förr.
Sekreterare i 18 år
– Jag har varit med i Synskadades
Riksförbund sedan 1975, men då
hette det De Blindas Förening. I
Norrköpingsavdelningen har jag varit sekreterare i 18 år. I Riksförbundets styrelse har jag suttit i 14 år.
Egentligen tycker jag inte om att
skriva, men hålla tal kan jag göra i
ett par timmar!

– Det jag brinner för är att alla ska
ha samma tillgänglighet oavsett handikapp. Stadsmiljöerna förändras
faktiskt successivt till det sämre för
oss med funktionshinder.
Hur tänker de styrande?
– Ibland undrar jag hur de styrande
tänker när allt är digitalt. På sjukhuset, även på ögonavdelningen, finns
det små lappar man ska ta. De ser jag
inte. Sedan kommer mitt nummer
upp på en skylt, och det ser jag inte
heller! Apoteken är bra. De säger
numret i högtalare. Lås med tag/dosa
och nummerkod är ett elände för oss
synskadade.
– Jag måste jämt strida för rätten till
ett jämlikt samhälle. Det kräver
mycket kurage och ork!

”

Jag måste
jämt strida för
rätten till ett
jämlikt samhälle!
Det kräver
mycket kurage
och ork!
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Du har ju tre söner, hur har det
fungerat?
– Pontus har ju samma problem som
jag. Patrick (Forss) fick hjärnhinneinflammation som fyraåring och
blev helt döv! Det var en tuff tid. Vi
kan inte ringa varandra, utan måste
ha en tredje person som läser upp
vad han skriver. Men idag är han
mycket mer kändis än jag är. Han
jobbar sedan länge på SVT med
barnprogram. Att det gått så bra för
honom är nog för att jag aldrig curlat
mina barn.
Visst har ni gjort mycket
resor?
– Jo då. Werner är ju busschaufför
och Marianne på Taxi gav mig modet att vara medhjälpare. 340 resor
har vi gjort inom landet. Sedan startade vi egna resor för synskadade,
först till Danmark, sedan Tyskland
och Österrike. Du vet det finns sådana där bergbanor. De rör sig medan man stiger på! Efter en liten incident kallade de våra resor för
Äventyrsresor.
Jag tackar för en trevlig pratstund.
Monica har telefonkonferens om en
liten stund…
Text och bild: Ulla Landqvist
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Kvarsebo
Kultur

2020
VÄLKOMNA TILL KLINTVALLEN
KVARSEBO
Årsmöte torsdag 26 mars kl. 19.00

Våren 2020

I år har mycket av vårprogrammet redan genomförts under
januari-februari, såsom Barnteater på Kvarsebo skola
”Felicia och fåglarna”, Teaterpremiär på Östgötateatern
samt 2 svenska filmer på Christinagården.
Årsmöte 2020 ägde rum den 23 februari på Christinagården

Valborgsmässoafton torsdag 30 april kl. 19.00
Vi hälsar våren välkommen
med nygräddade våfflor,
lotterier, vårtal och brasa

Kvar av våren är

TRYSIL 2020
Söndag den 8 mars kl 09.0 avgår bussen till Trysil

Midsommarafton fredag 19 juni kl. 13.30

Kontakta Karl-Johan Pettersson Djupvik på mailadress:
kj@khe.se

Kom och upplev en traditionsrik Midsommar med
dans kring stången, lotterier, kaffe
med våfflor, hamburgare mm
Nyheten i år - Invigning av utegym
vid Klintvallen (återkommer när)

Fredag den 27 mars Musikpub kl. 19.00
med Hitmen Beatlemania Info 076-778 73 18 Morgan

Kolmårdsrundan Trail Run lördag 4 juli

2½ -6-10-21-42 km
landsbygd-, trail-&terränglöpning
Anta upplevelsen i någon av våra
utmanande terrängbanor.

Söndag den 29 mars Bio kl.19.00
i Christinagården: ”Den skyldige”

Läs mer på kvarseboik.se

Medlemsfest Räkfrossa Klubben firar 90 år
Preliminärt lördag 22 augusti.
Fest på Klintvallen och vi firar
att klubben har funnits i 90 år.
Vi äter räkor och njuter av god
underhållning och dansar mm

Söndag den 26 april Bio kl.19.00
i Christinagården: ”Den siste gentlemannen”
med Robert Redford

Östgötadagarna lördag 5 sept. kl. 10.00-14.00
Där finns vi på Kyrkplan

Alla filmkvällar är i samarr.
med Kolmårdens församling.
Barnteater och musikpub
sponsras av Norrköpings
Kommun, Kultur och fritid

Hösttrail söndag 25 oktober

Mer info på kvarseboik.se

Ungdomsgård fredagar ojämn vecka
Gubbjympa med efterföljande bastu
körs på måndagar fm
Bastu Dam onsdagar kl. 17
Herr fredagar kl. 17

Vi vill gärna se Dig som medlem i Kvarsebo Kultur
Tack vare Ditt medlemskap kan vi fortsätta bedriva
vår kulturella satsning på bl.a. barnteater, konserter,
teaterresor, filmkvällar mm.

Öppen löpning i flera markerade slingor
bl.a. en nyanlagd reflexbana.
Uppmärkt gul slinga ca 2,5 km
Uppmärkt röd slinga ca 5 km
Reflexbana ca 2,5 km

Medlemsavgiften är 100 kr/år för enskild
medlem och för hela familjen är den 150 kr/år

Skridskoåkning på isbanan vid Kvarsebo skola

Vårt bankgiro är 348-8160
Swish 123-264 40 45

Under badsäsongen håller våra ungdomar

Glöm inte skriva in Namn och adress!

glasskiosken vid Badet öppen. Lekpark för
barnen och ”vattentoa”
Simskola i samarbete med NKK (Norrköpings kappsimningsklubb)

VÄLKOMNA!
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Vattenläget i Kolmården
Visst suckade vi en del över allt
regnandet i höstas? Men så sa vi:
”Det är ju bra för grundvattnet i
alla fall!”
Kolmårdsnytt har nu tagit kontakt
med Nodra, som tidigare hette Norrköping Vatten- och avfall. Hur är
läget nu för Kolmården?
”Grundvattennivåerna är normala för
årstiden och magasinen i området är
påfyllda”, säger Johan Andreasson,
enhetschef projekt och utredning vid
Nodra.
Modell framtagen
Nodra har i samarbete med SMHI
tagit fram en modell som visar hur
vattentillgången i magasinen påverkas av t.ex. ökat uttag eller minskad
tillrinning, jämfört med hur tillgången ser ut just nu. Modellen bygger på nivådata i grundvattenmagasinen och hydrologiska data så som
t.ex. tillrinning från omgivande mark.

Vattentäkten nära Halsbråten

”Modellen ger oss en möjlighet att förutspå minskad vattentillgång och vi
kan då sätta in sparåtgärder tidigt för att minska risken för att vattnet tar
slut”, säger Johan.
Det låter betryggande, eller hur?

Text och bild: Christina Folkeson

Vill du flytta till Kvarsebo?
Allt fler bestämmer sig för att bosätta sig i Kvarsebo och ännu fler
har en önskan att flytta hit. Dessutom finns det många som redan
bor i Kvarsebo med omnejd som
helst skulle vilja flytta till en
mindre bostad eller en annan typ
av boende.
För att få fart på byggandet har
Byarådet i Kvarsebo dragit igång ett
projekt för att få fler bostäder främst
för permanentboende i Kvarsebo. En
viktig del i det arbetet är att ta reda
på vilka önskemål och behov som
finns.
Är du intresserad av att bo i Kvarsebo nu eller på lite längre sikt? Gå
in och besvara enkäten på
www.kvarsebo.com/bostad senast
den 31 mars.
Enkäten kommer också att finnas
tillgänglig i pappersform på Christinagården i Kvarsebo. Vill du få den
per post? Kontakta Jan Moberg på
jan.moberg.nykoping@telia.com
eller 070-684 80 95.

Utsikt från Kvarsebo Klint

Byarådet i Kvarsebo
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Lilla butiken med mycket
innehåll. Kläder, scarfs,
smycken, väskor och
presentartiklar.
Strandvägen 277, 070-6832378
lena.kuntze@telia.com

Är ett företag som kan hjälpa dig med


Snöskottning

 Montering



Fönsterputsning

 Trädgård



Städning

 Röjning



Gräsklippning

 Bud



Träd & buskklippning

Med mera

Vi hjälper dig… Företag som privat
Mattias Berghorn 070-508 21 15
berghorns@hotmail.com
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Håkan Löfgren – ordförande i Båtklubben KBK

Vi ses nere i KBK:s klubbstuga nedanför marmorbruket en disig decembereftermiddag. Håkan som jag känner väl sedan mer än 40 år tillbaka
och som alltid visar upp en glad nuna
ser idag lite betänksam och sorgsen
ut. Idag har Birgitta och jag packat ut
allt i vår villa på Sigynvägen, där vi
bott i 43 år och i morgon går flyttlasset till Gotland.
Livet består av olika cirklar, hur
började ditt?
Jag är uppväxt i Tranås, där min far
var försäljare av pälsar och min mor
var hemmafru och tog hand om mig
och min äldre bror. Barndomen var
mycket lycklig, vilket tyvärr inte är
självklart för alla. Efter 6 års folkskola
blev det yrkesskola med inriktning på
tele och därefter Ingenjörsexamen i
Jönköping 1968. Lumpen gjorde jag
som signalmekaniker i Uppsala på S1.
Denna utbildning var fantastisk och
kom helt att bestämma min vidare
yrkeskarriär.
Efter lumpen pluggade jag data i Linköping och där träffade jag också Birgitta, som jag fortfarande delar mitt
liv med. 1972 fick jag jobb på Televerket och jobbade med radionavigering för civilflyget. Här började cirkeln inom flyget, som jag har varit
trogen under hela mitt arbetsliv.1976
överfördes radionavigeringen från
Televerket till Luftfartsverket, som
utlokaliserades till Norrköping och jag
hängde med och flyttade till Sigynvägen i Kolmården. 1977 föddes Rebecca och 1981 föddes tvillingarna
Petter och Albert.
Skavsta Flygplats blev nästa anhalt
där jag var teknisk chef 1984 till 1996
och ansvarig för att all teknisk utrustning skulle fungera. 1996 värvades
jag tillbaka till Luftfartsverket och
dess myndighetsavdelning Luftfartsinspektionen, där jag granskade och certifierade företag, som kontrollerade
navigationsanläggningar. Samma jobb
hade jag sedan i både Luftfartsstyrelsen och Transportstyrelsen innan jag
gick i pension för några år sedan.
Är Du flygare?
Nej, men jag har tillbringat oerhört
många timmar i framför allt DC3:an
för att kolla att de radiovågor som
sänds ut har mottagits på rätt sätt i
planets navigeringsutrustning.

Håkan framför vägbommen som ska förhindra stölder

Båtlivet då?
Jag är mer eller mindre född på en båt
och detta intresse har följd mig hela
livet. Min nuvarande segelbåt har jag
själv byggt under åren 1881 -1987.
KBK
Klubben bildades 1970 och kommer i
år att fira sitt 50-årsjubileum. Jag blev
medlem 1987 och vald till ordförande
2002. Vi har idag ett tomträttsavtal
med Norrköpings Kommun, som äger
marken. Idag har vi god ordning på
ekonomin och vi har byggnadslov
m.m. på alla våra byggnader, bryggor
m.m. Jag vill också nämna att vi har ett
mycket bra samarbete med Sandvikens
Båtsällskap.
Hamnen vid Marmorbruket
godkänd!!
I 7 år har vi arbetat med frågan om
tillstånd för hamnen vid Marmorbruket. Och nu är det klart! Det började
med att två bröder, som inte bor i
Kolmården, för sju år sedan påpekade
för kommunen att vi hade förstört deras badplats… och så var karusellen
igång. För ett år sedan kom beslut från

Båtklubben
vid Marmorbruket
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länsstyrelsen att hamnen inte var att
betrakta som ”miljöfarlig verksamhet”. Då kunde vi se ljuset i tunneln.
Vi inledde arbetet med ansökan om
tillstånd för vattenverksamhet, vilket
innefattade 17 bilagor i 15 exemplar.
Den tyngsta bilagan var miljökonsekvensbeskrivningen. Det blev en hel
låda med handlingar, som skickades
till Växjö. I december 2019 vann domen laga kraft och vi kunde andas ut.
Många har varit delaktiga i processen,
men jag vill framför allt tacka Anders
Beckman och ett ovärderligt stöd från
Norrköpings Kommun.
Håkan har varit ordförande i KBK i
17 år och varit aktiv medlem i LIONS
i över 20 år. Han lämnar nu Kolmården efter 43 år för att börja en ny cirkel med start på Gotland. Båten kommer nog dock att finnas kvar nere i
Marmorbruket och vi kan nog räkna
med att han framöver kommer att
återvända hit för ”goa seglatser”,
säkert med dottern Rebecca, när hon
far hit på semester från Australien.
Text och bild: Olle Rosén
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Tottas

HÅRMODE

Frisörerna:

Malin och Totta
Märken





LANZA
GOLDWELL
MILK SHAKE
ECRU






DEPEND
BIT AVANT
CULTURE MIX
MARC INBANE

Välkomna att boka tid!
TOTTA LINDAHL
SANDVIKSVÄGEN 12, 618 34 KOLMÅRDEN Tel: 011—39 26 58

KT
E
F
R
PE TSMÅL
YK
UTFL la familjen!
för he

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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Från keramiker till glaskonstnär
Konsten att göra glas kan dateras till flera tusen år före
vår tideräkning. Platser där fynd gjorts är Persien (Iran)
Egypten och Mesopotamien. Blixtnedslag i sand och
vulkanisk aktivitet har gett människan en ledtråd om glasets tillkomst. Det glänsande, hårda och stundom transparanta materialet har lockat och inspirerat till stor konst
och mångsidig användning. Björn Nyström, ägare till
UTERM, är en som fallit för glasets skönhet, möjligheter
och magi.
Multikonstnär
Vid entrén möts jag av ett
färgsprakande brunnslock
av glas med lysdioder!
Björn är multikonstnären
som efter konststudier
först föll för keramik och
drejning. Vartefter blev
det tillverkning av keramikugnar.
Småningom kom även
efterfrågan på ugnar för glasbränning,
något som Björn inte tidigare sysslat med.
– Jag måste ju veta hur det fungerar att bränna glas
själv, för att kunna tillverka sådana ugnar, säger Björn
som en självklarhet.
Glas och lysdioder
Han föll för detta fantastiska material och började arbeta
även med detta. Ett antal år senare kom de små lysdioderna. Glas och lysdioder, två fakta som för Björn innebar ett ”fruktbart äktenskap”.

– Det här är kul, säger Björn och tar fram en glasskiva.
Glas har den fysikaliska egenskapen att det strävar efter
att bli 6 mm vid bränning. En tjock bit smälter ut sig,
medan en tunn drar ihop sig, båda till just 6 mm!
– Nu ska jag visa hur jag gör pärlor.

Vi står vid ett arbetsbord där Björn visar hur han sätter
ihop färgat glasmaterial till skimrande konst. Mycken
kunskap och erfarenhet ligger där på bordet. Även
smide finns där, hans eget förstås!

Björn tänder en gasolbrännare som värmer upp en miniugn till 1200 grader. Den påminner om en vulkan och
kallas också vulcano. På en rostfri pinne, med s.k. släppmedel, smälter han en glasstav, medan han snurrar den.
Det heta, mjuka glaset formas lätt med diverse redskap.
Många små burkars innehåll ger fantasin oändliga möjligheter. Ytterst lägger han på klarglas och stoppar slutligen det hela i en hink med ett sandliknande material. Om
alstret inte får svalna sakta spricker det. Om han gör
många alster värmer han en liten ugn till 500 grader för
svalning.

Björns konst pryder väggarna. Elsnåla diodlampor lyfter
glasets skönhet.
Fusing
– Man kan inte sätta ihop vilka glas som helst, då spricker de. Tomglas fungerar inte ihop med det här. Att
smälta ihop två planglas kallas fusing (engelskt ord).

Mitt i den stora verkstaden står en nyinköpt elektrisk
drejskiva och ett bord med obrända välformade alster.
Björn har återfunnit glädjen i att dreja, dock inte för sitt
levebröd, utan bara för det är så himla kul!
Text och bild: Ulla Landqvist
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Plan- & bygglagen 8 kap 16 §: ”En tomt ska hållas i vårdat
skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas”

Säker
Säker trafik
trafik på
på bostadsgator
bostadsgator kräver
kräver fri
fri sikt
sikt ii korsningar!
korsningar!
Varje
årårskadas
siktenskyms.
skyms.Några
Någraenkla
enkla
Varje
skadasmänniskor
människori ionödan
onödan för att sikten
åtgärder
under
sommaren,
hösten
och
åtgärder
under
sommaren,
hösten
ochäven
ävenvintern
vinternkan
kanrädda
rädda liv.
liv.
Du som har utfart mot gata:

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.

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gångoch 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.

OBS!

!
S
S
O
A
S
P
I
T
kar som
tips på häc

Bilist!

Var rädd
om dina
medmänniskors liv!
Du får bara
köra i 30
km/tim i
Centrum
och på alla
småvägar!

er
r eller
Maila frågo ten ”eller som inte följ !
n
ik
skymmer s a” till oss via hemsida
rn
anvisninga
.se/kontakt/
vagforening
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www.kolmard ekt till:
ir
d
a
Eller mail
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vagforening
s
n
e
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a
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I Sverige har vi ett system som innebär att vägföreningar 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

Du som har tomt intill gata:

Ordf.
V. ordf.
Vägansvarig
Kassör
Sekr.
Ledamot
Suppleant
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Jan Åberg
Inger Negendanck
Gert Erixon
Ola Lindgren
Henrik Sköld
Mikael Andersson
Peter Jonsson

Häck och buskar bör växa inom eget
tomtområde.
Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri
höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
 över gångbana: minst 2,5m
 över cykelväg: minst 3,2 m
 över körbana: minst 4,6 m

Och du…

Om det blir snö...
Glöm inte att skotta!
Tänk på att barnen ska synas!
Underlätta för transporter
och snöröjare!
070-58 91 213
076-10 79 405
072-51 48 785
070-39 13 911
073-361 17 83

aberg.jan@telia.com
negendanck@yahoo.se
gert.erixon@gmail.com
ola.lindgren@moretime.se
henrik.skd@gmail.com
micke@kolmardssnickeri.se
vikboik@hotmail.com
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- Vi hittar människor!

”Engagera dig! Det finns många sätt att hjälpa oss att hitta försvunna människor. Tillsammans hittar vi fler!”
Kolmårdsnytt fick en uppmaning
via facebook att informera om och
uppmana personer i Kolmården att
engagera sig i Missing People.
Vi tyckte det var en bra idé, så här
kommer lite kort information som vi
hittat på Missing Peoples mycket informativa hemsida. (Den kursiverade
texten är citat från hemsidan.)
Läs gärna mer där!
www.missingpeople.se

Ideell organisation

”Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis
med att publicera efterlysningar och
arrangera sökinsatser efter försvunna personer.”

Finns över hela Sverige

”Vi har regionala avdelningar över
hela Sverige som består av engagerade personer som gått våra ledaroch sökutbildningar. De står redo
dygnet runt, året runt för att rycka ut
och hjälpa till när en medmänniska
har försvunnit och planerar, genomför och följer upp sökinsatserna som
äger rum i deras område.”

Letar eldsjälar

”Vi letar ständigt efter fler eldsjälar
som vill engagera sig i våra regionalavdelningar. Tveka inte att höra av
dig till oss om du är nyfiken på hur
arbetet går till och vill veta mer.”

Vill du också engagera dig?
Besök- och postadress
Missing People Sweden
Bondegatan 30
116 33 Stockholm
Telefon (dygnet runt)
031-760 90 60
E-post: info@missingpeople
jouren@missingpeople.se
Swish: 900 56 20
Bankgiro: 900-5620

Östergötland

E-post: ost@missingpeople.se”

Margaretha Ericsson har
sammanställt texten.
Pressbilder

Brand i soptunnor vid Häradsgården i Krokek!
Kolmårdsnytt har fått information
om en allvarlig händelse som behöver uppmärksammas.
Natten före natten till nyårsafton
tände någon eld i soptunnorna vid
Häradsgården! Som tur var blev ingen
skadad och elden hann inte sprida sig.
Men tänk om något fyrverkeri inte
hade gått av då tidningsbudet (som
ringde polisen) skulle stoppa ner tidningen... eller om det inte varit så
pass blött i naturen… Träden runt omkring blev brandskadade.
Familjen berättar
- Det hela stannade denna gång vid,
som tur är, lokala Krokeks Räddningstjänst/brandkårens utryckning (våra
gemensamma skattepengar!) och deras lämnade familjer och störda nattsömn och arbete för oss att städa upp.
Dessutom kostnad för Nodra 2 st 4fackskärl, (våra gemensamma skattepengar!), 2 brandsläckare som vi an-

vände att släcka med innan Räddningstjänsten kom, vår självrisk på
1200 kr för en ny brevlåda och skadan
som naturen tagit. Inte bara brandskadan, utan de ämnen som kommit ut
genom branden i sopkärlen, dess innehåll och materialet de är gjorda av,
mkt plast tex. Rökgaser, plast som
runnit ut på marken och bildat partiklar
som sprider sig och ämnen som sprutades ut med brandsläckare.
Händelsen är polisanmäld och anmäld till Nodra- som också de är målsäganden. Det finns vissa vittnen.
Information och iakttagelser som kan
ha gjorts natten 29-30/12 2019 kring
klockan 01.35 - en tid innan och en tid
efter är mycket välkomna, hälsar familjen. Ring polisen 11414 och meddela att du har uppgifter i ärendet.
Text: Margaretha Ericsson
Bilder: Privata
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DETTA HÄNDER I SVENSKA KYRKAN I KROKEK OCH KVARSEBO
26 februari - 10 maj
Onsdag
Torsdag
Söndag

26/2
27/2
1/3

Söndag

8/3

Söndag

15/3

Torsdag
Lördag

19/3
21/3

Söndag

22/3

Torsdag
Fredag
Söndag

26/3
27/3
29/3

Onsdag
Söndag

1/4
5/4

Må-on
Må-on
Torsdag

6-8/4
6-8/4
9/4

Fredag

10/4

Söndag

12/4

Torsdag
Söndag

23/4
26/4

Onsdag
Torsdag
Söndag

29/4
30/4
3/5

Söndag

10/5

18.00
13.00
11.00
18.00
11.00
18.00
11.00
18.00
15.00
11.00

11.00
18.00
13.00
19.00
11.00
18.00
18.00
11.00
18.00
18.00
18.30
19.00
19.00
11.00
15.00
11.00
11.00
15.00
11.00
18.00
18.00
13.00
11.00
18.00
11.00
18.00

Askonsdagsmässa, Krokeks kyrka
Torsdagsträffen, Christinagården
Högmässa, Krokeks kyrka
Taizémässa, Kvarsebo kyrka
Högmässa, Krokeks kyrka
Mässa, Kvarsebo kyrka
Familjegudstjänst, Kvarsebo kyrka
Taizémässa, Krokeks kyrka
Öppet på G´årn, Christinagården. Info. se rutan nedan
Våffelcafé vid Bråvikens strand, Sandviken. I Båtklubbens stuga,
Hantverksbyn. Vi gräddar våfflor över öppen eld och inne i stugan.
Korvgrillning - Lotterier
Högmässa, Krokeks kyrka
Mässa, Kvarsebo kyrka
Torsdagsträffen, Christinagården
Pubkväll, Christinagården. Samarr. med Kvarsebo Kultur
Högmässa, Krokeks kyrka
Mässa, Kvarsebo kyrka
Sinnesromässa, Krokeks kyrka
Brödmässa, Krokeks kyrka
Palmsöndagsmässa, Kvarsebo kyrka
Passionsandakt, Krokeks kyrka
Passionsandakt, Kvarsebo kyrka
Skärtorsdagsmässa, Krokeks kyrka
Skärtorsdagsmässa, Kvarsebo kyrka
Långfredagsgudstjänst, Kvarsebo kyrka
Långfredagsgudstjänst, Krokeks kyrka
Festmässa, Krokeks kyrka
Påskfamiljemässa, Kvarsebo kyrka..
Öppet på Går´n, Christinagården. Info. se rutan nedan
Högmässa, Krokeks kyrka
Mässa, Kvarsebo kyrka
Sinnesromässa, Krokeks kyrka
Torsdagsträffen, Christinagården
Högmässa, Krokeks kyrka
Mässa, Kvarsebo kyrka
Mässa, Kvarsebo kyrka
Taizémässa, Krokeks kyrka

ÖPPET PÅ GÅR´N
Välkommen till Christinagården för att umgås, fika och delta i aktiviteter sång/rörelser.
Dagen avslutar vi med att göra mat till alla. 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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Dagens rosor!

Dagen ros går till alla som hjälpt
till att nå vårt mål. 100 000 kr som
går till cancerforskningen.
Ett STORTvarmt tack!

Dagens Ros till Linn och Ella för alla
läckra recept som ni bidragit med, och
till Margaretha som sammanställt och
gjort den fina receptsamlingen.

Krokeks kalenderflickor

Anne-Mari

Dagens ros till Hjalmar Wärn
som på ett imponerande och
effektivt sätt tog ner några träd
hos oss. Dessutom i svår terräng, brant slänt, vinschade han
ner träden elegant i det trånga
utrymmet mellan två lampor.
Perfekt!
Janne och Kristin

Dagens ris!
Nedmontering av vården
för dementa!

Nästa försämring för demensboende
är att en besparing på 42 miljoner kr ska
genomföras under året, vilket motsvarar
För några år sen kämpade vi i Kolmår- ca 100 personal. Kommunfullmäktige beslutade, efter många protester och underden för att få behålla Träffpunkten
sköterskeupprorets manifestation, att bioch Gläntans demensboende. Efter
falla nämndens sparförslag. Hur illa bemånga diskussioner och möten med
handlar kommunen kompetent personal
kommunens vård- och omsorgsoch hur ska de dementa hinnas med nu?!!
nämnd förstod äntligen nämnden att
beslutet var fel och vi fick behålla
båda. Med den erfarenheten trodde vi Vi är bedrövade över beslutet och undrar hur man nu tänker i kommunen, när
att man i kommunen förstått att man
regeringen ändå avser att tillskjuta 7,5
inte kan hantera dementa hur som
miljarder till kommunerna. Den del av
helst, men icke!
det statliga bidraget som tillfaller NorrNu i dagarna, efter starka protester från köpings kommun borde väl gå till kärnoss berörda, har man lagt ner Villa Sjö- verksamheten skola, vård och omsorg
och speciellt demensvården! Betänk att
ängen för de svårast dementa (ca 10
dessa sjuka dementa inte kan föra sin
platser) , för att flyttas till nybyggt boegen talan, utan behöver all hjälp de kan
ende i stan med 60 platser. Villa Sjöfå och att vi alla kan hamna i den situaängen ska byggas om till LSS-boende,
tionen när som helst!
varav många sen ska skjutsas till stan
för olika aktiviteter. Hur tänkte man då?
Monica Johansson, PRO Krokek

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”

OBS! Se upp hur du kör!!
Flera Kolmårdsbor är mycket oroade över fortkörningen genom samhället, både på Sjöviksvägen och
alla mindre vägar.
Vet du inte att det är olagligt att köra
mer än 30 km/tim i Centrum och på
alla småvägar. Resten av Sjöviksvägen är det 40 km/tim?!
Tänk på de gamla som ser och hör
dåligt! Tänk på att ett barn kan
hoppa ut i vägbanan! Du vill väl inte
ha ett liv på ditt samvete?!
Skärrade
Kolmårdsbor

Äggkastning
Finns det någon som undrar varför
äggen försvunnit ur kylskåpet strax
före jul?? Prata i så fall med dina
barn! Så här såg mina fönster ut på
morgonen dagen före julafton!

Den som känner sig skyldig är välkommen till mig på Odenvägen 36
på en fika! Bara att knacka på!
Margaretha

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

Har ni plats för mig?

Ansv.utg. M Ericsson
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Här hittar du Hjärtstartare!

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






















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

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)

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!

Krokeks veterinärpraktik 011-39 74 74

Öppet måndagar och fredagar
krokeksveterinarpraktik@outlook.com
www.krokeksveterinar.se

Veterinär (Åby) Jour dygnet runt

KOLMÅRDENS RÖDAKORSKRETS
Tack för allt stöd vi får för vår verksamhet!

Anders Lager 0705-30 32 51

Bankomat:

Utanför COOP Krokek och inne på ICA
Röda Korset

Du är alltid välkommen till Röda Korsets MÖTESPLATS KUPAN,
öppen onsdagar kl. 14-18 och lördagar 11-14. Här kan du sitta ner för en
pratstund över en kopp kaffe. Du kan göra fynd bland vår second-handartiklar eller lämna in varor som vi kan sälja. Kontaktpersoner är Kristina
Johansson 076-391 71 69 och Mona Palmqvist 073-362 52 18.
Adressen är Valhallavägen 2 A.
Har du tänkt bli medlem i Röda Korset? Kom in så ordnar vi det!
Måndag 24 februari kl. 18.30 KRETSSTÄMMA på Träffpunkten, Valhalla
Mötesförhandlingar, utdelning av förtjänsttecken, kaffe och smörgåstårta,
lotterier, musik och sång med Göran Bjarnegård och Carina Johansson
Måndag 6 april kl. 18.30 MODEVISNING i Sjövikskyrkan
Kläder från Lilla Paradiset: även barnmannekänger som visar kläder från
Kupan. Servering, lotteri. Entré 60 kr.
Torsdag 9 april kl. 10 PÅSKMARKNAD med lotterier vid COOP, Krokek
Torsdag 21 maj KYRKKAFFE efter Gudstjänsten vid Krokeks Ödekyrka
Måndag 15 juni BUSSRESA
HANTVERKSGRUPPEN träffas i Kupans lokal kl. 15 till 17 första och tredje
tisdagen i varje månad: 3/3, 17/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5
Kontakt:
Margaretha Minsér 070-543 37 23 och Kerstin Sandström 076-823 38 51
Vi hjälper gärna till att ordna kurser i Första Hjälpen eller
Hjärt- lungräddning. Kontakta Inger Karlsson, tel. 011 392230

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

VARMT VÄLKOMNA TILL HÖSTENS AKTIVITETER!
47

KOLMÅRDSNYTT nr 1, 2020

GÄSTSPEL MED NOBELKÄNSLA
DANIEL ROOS GÄSTAR 28-29 MARS
Daniel Roos har stått för desserten till Nobelmiddagen hela sex gånger
samt vunnit OS-guld med kocklandslaget! Ta din chans att njuta av en
middag inspirerad av Nobelbanketten. Eller ta del av vår afternoon tea
där Daniel sätter en touch dagen till ära.

Läs mer

och bok
a
på
villafrid
hem.se

Varmt välkomna!
Villa Fridhem • 616 90 Åby • Tel. 011-622 00 • villafridhem.se • info@villafridhem.se

Resultat l Kunskap l Erfarenhet

Nu är vi
äntligen
tillbaka.
Välkommen
in till vårt
nya fräscha
kontor!

Norrköping 011-13 13 14 l Kolmården 011-39 25 30 l www.bramak.se
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