KOLMÅRDSNYTT nr 3, 2020

KOLMÅRDSNYTT
Nr 3, 2020 – Årgång 11

Kärleksstigen
Fotograf: Ulla Landqvist

KOLMÅRDSNYTT
– tidningen av, för och med Kolmårdsbor
1

KOLMÅRDSNYTT nr 3, 2020

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 nästan 30 grader varmt när redaktionen träffas för
en sista genomgång av Höstnumret. Ingen höstkänsla
precis, men vi är glada att vi kunnat träffas utomhus vid tre
tillfällen till redaktionsmöten. Så mycket trevligare!
Det har också gått att mötas utomhus vid flera intervjuer.
I detta nummer får ni träffa 24 olika personer, från olika
företag och verksamheter, som berättar om hur Corona–
pandemin påverkat dem.

Det är vi som gör tidningen

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.

Sommarnumrets reportage om det positiva lyftet av Biblioteket, får nu en uppföljning som ingen kunnat tänka sig…
Även i detta nummer rapporterar vi vidare om planerna på
nya bostäder både i Kolmården och Kvarsebo, och våra
serier om skyttar och konstnärer fortsätter.
Vi önskar er alla en trevlig läsning!
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…

Styrelseordförande:
Stig Fritzell

Kom med idéer och förslag på Facebook.

Skön höst
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

Redaktionen granskar allt material före tryck.

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 16/11
Manusstopp 22/10

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

Inga-Britt Jernqvist
Bevakar Kvarsebo

Innehåll

Hör av er till redaktionen!

Annonspriser

Olle Rosén
Allmänt…

(från 1000 kr)

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Ekmans Entreprenad AB,
Kolmårdens Byggtjänst, Lions Kolmården, Lisa Webbdesign
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Gravstensprojekt
I början av augusti påbörjades ett projekt med att restaurera de gamla gravstenarna vid Krokeks Ödekyrka. Här
ser vi Adine Johansson och Johanna Klasbäck i arbete.
Men hjälp av vatten, såpa och stålborste tar de bort mossa
och beläggningar som pålagrats under åren.

Gravstenarna
ska
också få tillbaka sin
text så långt det är
möjligt. Johanna
och Adine arbetar
med svart färg och
fin pensel. Några
stenar ska även få
nytt bladguld.

Norrköpings Kyrkogårdförvaltning bekostar arbetet.
- Kyrkogården har ett unikt kulturvärde, och vi vill bevara den för framtiden,
säger Anders Karlsson, kyrkogårdschef.
- Kostnaden täcks av den begravningsavgift som alla
betalar via skattsedeln. Här finns ju ovanligt många
fina gravstenar av marmor, och de kommer nu att få
ett skydd mot fukt.
Under hösten kommer också själva ruinen att repareras
och säkras, uppger Kerstin Holmberg på kyrkans fastighetsförvaltning. Vi vill åter gör den tillgänglig för besök
och förrättningar.

I projektet ingår också att laga och återställa stenar som
fallit isär. Nya rostfria stift kommer att hålla ihop dem.
Carl Holmström och Gabriel Gullberg har det uppdraget. De kan också foga ihop delar med stenlim och även
ersätta förlorade delar med nya.

I nästa nummer återkommer vi med bilder på de färdiga
resultateten.
Text och bild: Christina Folkeson

3

KOLMÅRDSNYTT nr 3, 2020

.

4

KOLMÅRDSNYTT nr 3, 2020

Tips på vindskydd och rastplatser i Kolmården
2

3

4

1

Bråviksbrantens Naturreservat
och vindskydd finner man vid Kvarsebovägen mellan Djurparken och
avfarten till Skenäsfärjan. Efter en
utförsbacke följ skylten Skvätta
brygga till P-platsen. Där finns ett
bänkbord samt Länsstyrelsens informationsskylt. Ca 500 meter nere
vid Bråviken finns ett nytt bänkbord
och grillplats. Fortsätt förbi torrtoan
ytterligare sextio meter så finner du
vindskyddet med en hänförande utsikt mot Svinsta Skär, Svensksundsviken och Vikbolandet.

Eldstaden är rejäl. Ett torrdass finns.
Lars Danielsson, boende i Nyköping,
sköter platsen så väl.

Vindskydd och vandringsled
vid Djupsviks Gård
Strax bortanför Kvarsebo ligger
Djupsviks gård och där har CarlJohan Pettersson byggt ett vindskydd och en eldstad. Carl-Johans
mobil 070-6523128 tar också i mån
av tid emot beställningar på mat och
dryck vid vindskyddet.
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Vindskydd vid Lövsjön
nedanför Nöden

4
1

Lilla Göljen och Naturreservatet
ligger nära gränsen till Södermanland. Från Krokek kör Kvarsebovägen till T-korset, ta av mot Jönåker,
efter någon kilometer följ skylten
Fjällmossens Naturreservat 5 km till
parkeringen. Här finns bänkbord under tak, grillplats och Informationsskylt. Följ sedan markeringarna mot
vindskyddet till sjön Lilla Göljen.
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Text och bild:
Ulla Landqvist och Olle Rosén

5

4

KOLMÅRDSNYTT nr 3, 2020

t

Insän

FRÄLSNINGSARMÉN KROKEK
1920-2020

Kår 344 genom hundra år
Huset byggdes 1893
År 1920 fick Krokeks kår sin fana
med siffrorna 344 på, tidigare hade
man varit en utpost till kåren i Norrköping. Huset i Strömsfors stod klart
1893 och då började även utpostens
arbete, i vilken form och omfattning
är dock okänt. Från kårbildandet och
sju år framåt fanns det kårledare på
plats men på grund av ekonomiska
svårigheter så fick man vara utan
ledare ett par år. Från 30-talet fanns
det återigen officerare på plats trots
att kåren aldrig varit stor sett till antal
soldater och civilmedlemmar. Som
mest har det varit kring 30 medlemmar. Många är dock de som genom
åren kommit i kontakt med kåren och
förhoppningsvis fått med sig något.
Byggdes ut 1945
Att kåren har haft och fortfarande har
många vänner märktes inte minst när
huset byggdes ut år 1945. Den nyligen bildade Hjälptruppen hade en
stor roll i att huset fick den utbyggnad som idag huserar alla utrymmen
utom just möteslokalen.
Hemförbundet startade 1952
1952 startades Hemförbundet i Krokek. Gruppen var aktiv till och med
90-talet, och dagledigträffar återkom
ett tag under namnet Onsdagsträff,
som namnet antyder på onsdagar.
Hemförbundet hade under många år

ett fadderbarnhem i Indien, samt fadderbarn i Bolivia som senare övergick till Ungdomskåren.
Musikkåren
På 70-talet startades Krokeksbrasset,
kårens musikkår, av Leif Fredriksson.
Musikkåren är fortfarande aktiv och
firade år 2015 sitt 40-årsjubiléum
med ett välbesökt musikkafé. Tidigare har det funnits strängmusikkår
och även tamburingrupp.
Scoutkåren
Under samma årtionde startades även
Scoutkåren med Marianne och Stig
Agehall som första ledare. Scouterna
har sedan dess varierat i antal och
2019 gjordes en nystart av gruppen
som slog mycket väl ut. Ledare för
scouterna är idag Åse och Gabriella
Högstedt.
1991 kom den första kårledaren på 30
år till kåren. Under 90-talet fanns
även en Öppen förskola.
Livlig verksamhet
2010-talets verksamheter har bestått
av scouting, ungdomsarbete, onsdagsträff och musikkår med musikskola utöver gudstjänster både på
kåren och Träffpunkt Valhalla. På
Träffpunkten har det firats gudstjänst
regelbundet i över 25 år.

Bild vid kåren

Uppskattad Loppmarknad
I sommarmånaderna har kåren en
loppmarknad i lokalerna för att få in
pengar till verksamheten. Att loppmarknaden är uppskattad märks inte
minst i att det skänks mycket varje
år. Vid jul hålls en julmarknad för att
samla in pengar till Ungdomskåren.
Under 2018-19 gjordes ett försök att
blåsa liv i ungdomsgruppen för de
ungdomar som fanns i kårens periferi. Resor till Frälsningsarméns nationella nyårsfestival gjordes och de
inbjöds till Generation en fredag i
månaden. Ett tag samarbetades det
med Sjövikskyrkan.
Julbord och Påskfest
I början av varje år kan man äta det
första julbordet på kåren, då vi anordnar en julfest med julbord och
musik. Vid påsk är det påskfest och
på hösten en soppbuffé.
Verksamheten fortsätter...
Verksamheten består år 2020 av
scouting, musikkår med musikskola,
seniorkaféer på Träffpunkten och
gudstjänster på kåren.
Vi i Krokeks kår hälsar alla varmt
välkomna att dela de nästa 100 åren
med oss!
Guds välsignelser!
Aston Andersson

Krokeks strängmusik i Björkviks Folkets Park
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Höstfest 2019

Scoutläger

Musikkåren med vänner vid 40-årsjubiléet

Våren 2018

Bokre
Röda Korset

KOLMÅRDENS RÖDAKORSKRETS
Av hänsyn till hälsoläget håller vi Mötesplatsen Kupan
stängd tills vidare. Vi ordnar inte heller några
sammankomster innan läget ljusnar.
Men behovet av humanitär hjälp är fortsatt oerhört
stort i världen. Du kan bidra till Röda Korsets arbete
genom gåvor till Kolmårdens RödaKorskrets:
pg 68767-3 eller till Swish 123 510 65 39.
Skriv Gåva och gärna vilket ändamål du vill stödja.
Vi hoppas förstås alla att det snart blir möjligt
att träffas igen.
Var rädda om er och om varandra!
Styrelsen
Kontaktpersoner:
Inger Karlsson 011 392230 eller 073 827 85 00
Christina Folkeson 011 391829 eller 070 964 17 97

lease

”Att mjölka en sten”

Detta är titeln på en ny bok,
skriven av Michael Owens
och utgiven av Ekströms &
Garay förlag. I detta nummer
av Kolmårdsnytt handlar ju
mycket om lokala företag, så
en lokal företagare och författare passar väl särskilt bra?
Michael bor sedan länge i
Porsgata, i det som var morföräldrarnas sommarhus. Men
han har samtidigt en hemvist i
USA, faderns hemland. Där
bodde familjen tills Michael
var tio år. Men somrarna tillbringades alltid i Sverige. Sitt
yrkesliv har han ägnat åt ekonomi och revision inom olika
företag både i Sverige och
USA.
Vad för slags bok är detta?
- Det är en historisk tillbakablick över sex decennier.
Jag vill att den ska vara sanningsenlig och verklighetstrogen, så jag har använt egna
erfarenheter, men också lånat
7

från mina föräldrars liv och
vänners upplevelser. Det har
på så sätt blivit lite av en reseskildring som speglar realiteter från flera kontinenter,
flera tidsepoker och olika
branscher. Boken omfattar
flera teman och ett tema är att
tillfälligheterna ofta styr våra
liv och att det kan leda långt
att våga ta de chanser som
erbjuds.
Text och bild: Christina Folkeson
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SPARA 60:-

FÄ R G

199:-

Årets kulör 2020

Tranquil Dawn

Rek. pris 259:-

I kombination med helmatt ytfinish skapas en känsla av lyx.
VÄGGFÄRG
Original helmatt G5 2,5 L Ger en avtorkningsbar och
tålig yta som räcker länge! Vit. Finns även i 10 L. 700156322,
10 L 700157390 899:-

179:-

Extravit

TAK- & PANELVIT
Extravit 3 L En vattenburen, droppfri
lasyr för tak och paneler inomhus. Bromsar både kvistblödning och gulning från
nikotin. Vit 700111077 589:-, Extravit 700111097 659:-,

MEDIUMSPACKEL

Helvit

Vit

Grå 700171692 839:-, Helvit 700111142 759:-

Mäster 625 10 L Färdigbladat spackel för bred- och
skarvspackling inomhus. Lätt att applicera och slipa.
Övermålbart. CE-godkänt för skarvspackling med pappersremsa. 700165053

Fr.

589:-

Grå

Rek. pris 659:-

PASSAR
HELMATT
VÄGGFÄRG!

MÅLARTVÄTT SPRAY
1 L Rengöring före målning inomhus. Spraya,
rengör, låt torka och måla. Ingen eftersköljning behövs. 700136245, Refill 1 L 700140590 46:90

57:90

PENSELSET

ROLLERSET

Easy Fredrik
Penselset för
inomhusbruk.
Syntetborst. 35/50/70
mm. 700110950

18 cm Rollerset
för inomhusmålning med pensel,
slipsvamp och
rörpinne. 700162915

74:90

99:90

Rek. pris 82:90

M A S K I N V E R K T YG

SPARA 150:-

599:Rek. pris 749:-

KAP-/GERSÅG
DWS773-QS 1300W motor för kraftfull sågning. Fasta geringslägen vid 15°, 22,5°, 30°, 45° och snabbkoppling upp till 50°. Max sågdjup 70 mm. Kombinera med stativ DE7033. 700174315

BORRSKRUVDRAGARE

2 990:-

BCD001C1-QW Kompakt och lätt design för svåråtkomliga, begränsade ytor. Max moment: 37 Nm.
Varvtal 0-600 v/min. Levereras med 1 st 1,5Ah batteri och laddare. 700174272

MULTIFUNKTIONSVERKTYG

CIRKELSÅG*

TC-MG 220/1 E 220 W. Kompakt och ergonomiskt verktyg med magnetisk verktygshållare som underlättar vid renovering och ombyggnadsjobb. Inklusive trekantslipsula, slippapper (1×P60), spatel,
sänksågklinga för trä och plast samt praktisk dammsugaradapter. 700170640

C18DBAL 18V Tool Only. Kompakt, välbalanserad och lätt cirkelsåg 165 mm klinga. 700170794

2 390:-

599:-

* 3 års garanti på HiKOKI batteri- och nätdrivna verktyg. Gäller även batterier och laddare.
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Vägen till Klockrike går genom Stavsjö station!
I vårt moderna samhälle, där det
mesta börjar likriktas mot digital information som mäter såväl tid som
din geografiska plats på jorden, har
Kolmårdsnytt träffat en hantverkare
som arbetar med att renovera äldre
mekaniska urverk. Han heter Lennart
Egeskog - och bor i det gamla stationshuset i Stavsjö.
Lennart är i grunden urmakare - och
utbildade sig som urmakare 1978-81,
men har också varit lokförare under
många år. Och som f d lokförare ska
man naturligtvis bo i ett stationshus!
Urmakare - unik i sitt slag!
Mekaniska urverk har funnits ända
sedan 1200-talet - och har hjälpt
människorna hålla ordning på sin
tideräkning (dessförinnan var det
solur som gällde)! Men det är inte
många som idag har tekniken klar för
sig och som till fullo förstår funktionen. Ännu färre finns det kvar av
de urmakare som klarar att renovera
dessa gamla urverk. Så Lennart är
förmodligen unik i sitt slag.
Lennarts verkstad finns i stationshusets f d överliggningsrum för lokförare. Den är inte särskilt stor - men
innehåller det nödvändigaste för
verksamheten. Bl a en finmekanisk
svarv samt lådor med en otrolig
mängd reservdelar till gamla urverk.
Väggarna är dekorerade med antika
klockor av alla de slag.

Lennart Egeskog bredvid ett mekaniskt ur och sitt gesällbrev från 13 maj 1981

Ett pendelur har en drivning som
oftast består av en fjäder som spänns
eller ett lod som höjs. Själva pendeln
ser sedan till att portionera ut den
uppspända kraften så att uret håller
en jämn fart. Förutom fjädern/lodet
som driver själva klockan så brukar
det finnas en extra uppsättning som
driver ”slagen” som klockan slår
varje hel och halvtimme.

Det äldsta uret under renovering på
arbetsbänken, är daterat 1790 (se
bild) och tillverkat i Ängelholm.

Stora och små urverk
Pampiga golvur finns också representerade i verkstaden, men säger
Lennart, sådana är det inte många
som klarar att renovera idag. Lennart
renoverar både stora och små urverk.
Det minsta uret just nu är ett Omegaur från 1939, bara ca 20 mm i diameter. Det största sitter på Brunneby
Musteri och renoverades för ett antal
år sedan.

Äldre klockor är oftast utförda som
konstverk, som utstrålar en känsla
för såväl kvalitet som perfektionism.
Och det gäller både fodralet och
själva urverket (mestadels olika tillverkare). Yrkesstoltheten här går inte
att ta miste på! Varje urmakare hade
dessutom sin signatur, så urverken är
helt spårbara.

Bland de sista uren med mekaniska
urverk kan nämnas fabrikat Union
Stjärnsund, Hedemora, från 1950talet. Sedan tog quartz-urverken
över. Uret kan ses på bild på väggen
till vänster om Lennart.

Och visst är det glädjande att det
finns äldre hantverk kvar som fortfarande efterfrågas. Idag får vi enkelt
tiden genom den ”oumbärliga” mobiltelefonen! Men är det lika charmigt?
Text och bild: Christer Johansson

Äldsta uret från 1790. Urtavlan och urverket
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Till minne av Marianne

Under den gångna sommaren miste
Krokeks Scoutkår sin äldsta medlem,
Marianne Sterner Svensson. Hon var
under många år vår högt uppskattade
revisor, alltid lika engagerad, kunnig
och noggrann.

Bland annat hade hon under flera år
lett scoutkonfirmandläger i Kvarsebo. I allt hon berättade speglades
hennes beslutsamhet, klara blick
och humor.
”Kära Marianne, jag är så
tacksam över att jag fick
lära känna dig”.

Det var en glädje att få del av hennes
erfarenhet och hon lärde mig mycket.
Varje år satte hon sig ner med redovisningsmaterialet, arbetade sig effektivt igen det och kom med både frågor
och goda råd.

Christina Folkeson
Kassör i Krokeks Scoutkår

Därefter drack vi alltid kaffe tillsammans och då flödade samtalet. Hon
hade så mycket att berätta, som om
hur hon och Ulf träffades i scoutkåren
i Mariestad. Det fanns så många upplevelser och uppdrag hon mindes.

Kolmårdens Zittroneller blev ombedda att sjunga den här sången på
Marianne Sterner Svenssons begravning. Marianne själv hade önskat sig
den.
Först nu förstod jag hur mycket vår
gemenskap betydde för henne. Hon
var en uppskattad medlem av vår
grupp i över 20 år, alltid på alerten,
glad, humoristisk och full av idéer,
precis som alla vi andra. Under dessa
20 åren lärde vi oss över 280 olika
sånger. Vi övade varannan måndag
eftermiddag, även under sommaren

och hade till slut ganska många spelningar på olika orter i Östergötland
och Sörmland. En gång åkte vi till
Stockholm och en gång fick vi ta
bussen till Nordtyskland där min syster hade ordnat några uppträdanden.
Under de sista åren bildade vi en förening och då ingick Marianne i styrelsen som kassör. Även när hon
hade flyttat från Kolmården kom hon
ändå till våra övningar.
Som mest var vi 13 kvinnor och en
man i vår grupp, men när vi blev allt
mindre medlemmar (några flyttade

till Norrköping, andra slutade av åldersskäl) bestämde vi oss för att
sluta. Sista mötet hade vi på våren
2013.
Vi minns dessa år med tacksamhet
och slutar vår visa med;
”Tack för att vi fick ha dig, tack för
att alla finns”.
Ilona Gustafson,
Ledare av Kolmårdens Zittroneller
åren 1992 -2013

Minnesord från Kolmårdens Rödakorskrets
Vår bekantskap började vid Lokalstämman 1975 då vi båda blev nyinvalda i styrelsen, Du som ordförande.
Med det engagemang och goda ledarskap Du tillförde kretsen har verkligen fina resultat uppnåtts och många
medmänniskor kunnat få stöd i olika
former -och många fått glädjen att
hjälpa.
Du började omedelbart att synliggöra
RKs viktiga hjälparbete genom bra
kontakt med lokalpress, affischering
och genom mun till mun-metoden.
Medlemsantalet ökade kraftigt och
många inspirerades att hjälpa till vid
kläd -och penninginsamlingar och till
förekommande katastrofinsatser m.fl.

Utbildningar startades både i Rödakorskunskap för medlemmar och i
första hjälpen för allmänheten. Kretsen hade sömnadsgrupper, utlåningsförråd, ansvarade för hemvärnssamariter, fotvård anordnades i Kvarsebo och Kolmården och nya insamlingsverksamheter såsom Vårmässa,
Modevisningar, Julstuga, kollekt i
våra kyrkor med efterföljande kyrkkaffe och sommarutflykter startades.
Under 10 år var Marianne en uppskattad ordförande och med stort intresse har hon fortsatt att stödja och
följa kretsens arbete och utveckling.
Röda Korsets omfattande hjälparbete
och stöd till medmänniskor stod hen-
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nes hjärta nära och vi tackar ödmjukt
och bevarar Marianne i vårt minne!
Under denna sommar har vi mist ytterligare två fina medarbetare: Inga
Johansson och Gun Ekman. Båda
bidrog under många år med hängivet
arbete genom bl.a. böss- och klädinsamling, sykrets, lotteriansvar och
styrelsearbete. De var så arbetsvilliga
och pålitliga och spred alltid glädje
omkring sig. Saknaden efter dem blir
stor.
För styrelse och vänner i
Kolmårdens Rödakorskrets
Inger Karlsson

ord
s
e
n
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M
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Pehr Hasselrot, till minne

Pehr kom in i redaktionsgruppen för
Kolmårdsnytt 2012. Han var en duktig skribent, men framför allt en rutinerad fotograf. Varsamt och med
glimten i ögat fick han oss att förstå
bildens betydelse för våra reportage.
Hans kunnande blev ett lyft för tidningen. Han var alltid beredd att
ställa upp och hjälpa till där någon
behövde det.
Pehr var uppvuxen på Lidingö och
hade redan från unga år ett stort och
aktivt naturintresse. Han ägnade sig
tidigt åt fotografering i olika former.
Som elev i den första årskursen i
Christer Strömholms fotoskola fick
han en gedigen grund.
Han var verksam som yrkesfotograf
inom många sektorer: porträtt, gruppfoto, natur, miljö, film och journalistik. Han utvecklade en egen teknik
för att fotografera hällristningar.
Detta ledde fram till flera egna böcker.

I slutet av våren och månaden maj
nådde oss dödsbudet att Kjell Widell
gått bort. Det var en strävsam och för
föreningslivet känd profil som därmed avslutar sin bana.
Kjell föddes i Kisa men kom ganska
tidigt att bli intresserad av norra Östergötland. Här skulle han så småningom bosätta sig. Han berättade att
han for till Norrköping redan som 12åring och såg fotbollen på Idrottsparken. Fotboll och idrott men också
hembygdsintresse var något som
skulle följa honom hela livet. Det var
också roligt att lyssna på Kjell när vi
pratade om marmorbrukstiden. Han
var minnesgod och kom lätt ihåg
namn och händelser.
Efter sin utbildning började Kjell att
arbeta i Kolmården och på Marmorbruket. Han skötte kamerala kontorssysslor såsom bokföring m.m. Detta
förde honom så småningom till Brunflo i Jämtland där han skötte liknande
sysslor vid dotterföretaget. Där träffade han också sin blivande fru Karin. De återvände till Kolmården. Familjen utökades med två söner, Johan
och Lars. Han arbetade åter på Mar-

Pers bild
prydde
Jubileumsnumrets
framsida

Tecknare med blick för det humoristiska

Pehr har även arbetat med opinionsbildning, marknadsföring och reklam
och han var också en duktig tecknare.
Han lämnar ett tomrum efter sig
inom redaktionen och bland många,
många som lärt känna honom.
Kolmårdsnytts redaktionen

Kjell Widell

morbruket och slog sig ned på
Råsslaområdet. Kjell blev styrelseledamot i bostadsföreningen där under
många år och bidrog med sina administrativa kunskaper. Nästa arbetsplats blev LB-Hus Öst i Strömsfors.
där han verkade till dess man flyttade verksamheten. Den sista arbetsverksamma tiden tjänade han som
kanslist hos Krokeks IF.
Föreningsmänniskan Kjell hade två
poler. Den ena var Krokeks IF och
den andra Krokeks Hembygdsförening. I KIF var han ungdomsledare,
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fotbollsdomare och föredöme. Detta
höll Kjell troget på med i över 50 år.
Han lär ha dömt bortåt 1000 ungdomsmatcher. För detta blev han uppmärksammad så sent som i mars-april
i år av Östergötlands Fotbollsförbund. Det är nog ett rekord som om
ens någon kan nå eller slå. De flesta
människorna är med i en förening
några år och så tycker de att de gjort
sitt. Men inte Kjell!
I Krokeks Hembygdsförening har
Kjell en liknande historia i tid och
arbetsinsats. Han var fortfarande aktiv vid sitt frånfälle. Här var han stugfogde och mångårig revisor samt valberedare. Den sista tiden var han med
och arbetade på Kolmårdens Lokalhistoriska Arkiv, lydande under hembygdsföreningen.
Vi vill tacka Kjell för den förebild
han alltid var och den arbetsinsats
han utförde i föreningarna här i
Kolmården. I detta tror jag många
instämmer. Han saknas.
Åke Wintenby
Ordf. Krokeks Hembygdsförening
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Öppettider
Månd-Fred 10.00-18.00
Lunchstängt 13.00-13.30
Lördag
10.00-14.00
Söndagar Stängt

Lunch, afternoon tea och middag
Dop, bröllop, minnesstund och jubileum
Hotell, möten och event

Varmt välkomna

Välkomna!

villafridhem.se • 011-622 00 • bokning@villafridhem.se

Välkn tl

COOP
KROKEK!

Vi är bud för:

Öppet alla dagar 8–21.
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l 3:
Serie de
Skyttar
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Ännu en Kolmårdsskytt

I två tidigare nummer har vi berättat
om tre stycken skyttar från Kolmården, som tävlat internationellt. I samband med det sista reportaget, fick vi
reda på att ytterligare en skytt är värd
att skriva om. Det är Micke Fogelby,
som tävlar i en speciell gren av bågskytte. Den heter Instinktivt skytte
och här skjuter man utan sikte. Skyttarna säger själva att det på detta sätt
påminner om lerduveskytte.

Handtaget till bågen har Micke byggt
själv, snickare som han är. Stommen
till pilarna köper han från Kina och
sedan limmar han själv på fjädrarna.
En färdig pil från Sverige kan kosta
400 kronor. Priset på en båge kan
variera mellan 500 och drygt 20000
kronor.

Här nedan ser ni bilder på målen. På
några av målen finns det träffar från
en av Mickes träningsrundor.

Bäver

Båge

Micke vid ett av sina mål - en Gemsbock

Micke började skjuta för ganska exakt 2 år sedan, och han är redan uppe
på 10-listan i Sverige, vilket är otroligt starkt. De få skyttar, som finns i
Kolmården är medlemmar i Stenbro
skytteklubb i Nyköping. Där kan de
ta licens för att få lov att tävla.

Räv

Utrustning
Förutom en pilbåge och pilar behöver
skyttarna ett handledsskydd för att
inte skada sig när strängen går tillbaka. Där finns nämligen en icke föraktlig kraft i den vid detta tillfälle.
Skjutning

Nödvändigt med handledsskydd

Hur går skyttet till?
Skyttarna går en bana i skogen. Där
finns mål, som består av djur i olika
storlekar. På djuren finns det ringar
där träffarna ska sitta. Högsta poäng
är 11 och man skjuter 2 skott på varje
mål och det finns 24 mål. På en tävling finns det bilder på målen, där
man kan se var ringarna finns. Avstånden till målen är 5-30 meter.
Skyttarna får själva lista ut dessa avstånd innan man skjuter.
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Gemsbock

Under året har det i Coronans spår
varit få tävlingar, men Micke hoppas
på en ändring. Det är ju trots allt tävlingar, som gör att det är roligare att
träna. Lycka till Micke!
Text och bild: Gunnar Kryger
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Hur har Coronapandemin påverkat dig/er?
Kolmårdsnytt har ställt frågan till ett antal företag och
verksamheter i Kolmården.
ICA Delfinen
En hel del har
varit annorlunda, säger Petter.
Först hade vi
vågen av
hamstring,
sedan fick vi
snabbt börja
tänka på
smittskydd:
plastskärmar
vid kassorna, handskar till personalen, avståndsmarkeringar…Och för
riskgrupperna började vi packa efter
beställning och leverera utomhus.
Det har förstås tagit extra tid och jag
är verkligen tacksam mot min personal, där alla varit så flexibla och ställt
upp så lojalt. Vi har ju också haft en
väldig ökning av pakethanteringen.
Men vi märker av att turisterna är
färre detta år. Och folks köpvanor är
lite annorlunda: inte så mycket öl,
läsk och grillvaror som annars, däremot tycks alla baka hemma mycket
mera än förut!
Marmorverksstaden
I mars och
april kom ingen hit, säger
Lars-Magnus.
Men nu har
det börjat
släppa. Jag har
ställt upp en
stol för att
visa att vi ska
hålla avstånd
mellan oss,
när vi pratar med varandra i butiken.
Vi har förstås handsprit här, men jag
har tänkt på att många lyfter upp
marmorsakerna för att se på dem –
och så ställer ner dem, och andra
kanske gör likadant. Man är mera
rädd om sig själv än andra, som det
verkar. Och så märks det förstås att
vi inte har några utländska turister
här i år, lägger han till.

Villa Fridhem
Den här särskilda perioden har
drabbats oss
hårt, säger
Sofia. I ett
slag ställdes
alla möten
och konferenser in. Så
blev det ju
också med bröllop och familjefester.
Men vi har haft privatgäster och de
har särskilt uppskattat naturen här
omkring oss och gärna vandrat och
cyklat. Vi har anpassat oss genom att
ha ett minskat antal gäster och möblera med större avstånd. Städningen
har utökats och all servering har
skett vid borden. Personalen har anpassat både tider och arbetsuppgifter
och vi har jobbat i en positiv anda,
blivit ett sammansvetsat team. Men
visst hoppas vi att snart få ljusare
besked för vår bransch.
Apoteket
Mars månad
var turbulent,
berättar Aurelia. Väldigt
många ville
förse sig med
ett lager av
receptbelagda mediciner, värktabletter och
febernedsättande läkemedel. Men alla var noga
med avstånd eller väntade utomhus.
Den som ville kunde ringa eller
maila och betala med Swish. Sedan
kom personalen ut på baksidan och
levererade. Många har också använt
ombud. Men man har hela tiden kunnat ha öppet och nu mot slutet har
man gott om handsprit och handskar
i lager. Det går också bra att få göra
testningar.
Vandrarhemmet och
Sockerbagarn
För vandrarhemmet har beläggningen varit mindre än vanligt, säkert
därför att djurparken har tagit emot
begränsat med besökare. Caféet har
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sett ett ökat
intresse för
TakeAway.
Men man har
ju inte kunnat
hålla några
Quizkvällar
eller ha kvällsöppet. Positivt
har varit att
man kunnat
visa Allsvenskans matcher på storbild utomhus
och med avstånd inne. Lite deppigt
har det varit, säger Sofia, men man
får göra det bästa man kan..
Biblioteket
Vi har kunnat
ha öppet som
vanligt hela
tiden, säger
Fanny. Men
vi har ju satt
upp uppmaningar, gjort
tydliga avståndsmarkeringar
och haft skyddsskärmar och tillgång
till handsprit. Personer i riskgrupp
har kunnat ringa och beställa vår
hjälp. Då har vi kommit ut till ytterdörren och lämnat eller hämtat böcker. Skolklasser har fått dela sig och
komma i mindre grupp. Vi har sett
att ännu fler har anslutit sig till
Meröppet. Då kan man ju få tillgång
till biblioteket även utanför de ordinarie öppettiderna.
Hårdesign
Ja, under två,
tre veckor i
början fick jag
många avhopp, berättar
Helena. Men
sedan har kunderna kommit.
De träffar ju
bara mig, och
jag tvättar
med sprit och
byter klippkappa mellan varje besök.
En del kunder väljer även att ha
munskydd. Jag tror man undviker att
åka in till stan, så jag har fått nya
kunder också. Så det rullar på!
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Sjöstugan

Kolmårdens djurtillbehör

Returpunkten

Ebba berättar
att de började
säsongen väldigt försiktigt, men sedan har det
varit bra, trots
det som hänt.
Från campingen kommer många
gäster, men
också härifrån trakten och många är
riktiga ”stammisar”. Och här finns ju
gott om utomhusyta med både tak och
infravärme, så det har gått bra att
både sitta utomhus och hålla avstånd.

Helena berättar att köpen i
butiken ökade
mycket under
mars. Då ville
många bunkra
upp med foder till sina
djur. Det kom
en hel del nya
kunder, som
uppskatta de
att inte behöva åka till stan för inköpen. Hon hoppas den här tiden har
visat på värdet av den lokala service
vi har.

Vi har haft
fullt upp,
säger Caroline. Det har
varit mycket
mer än vanligt att göra
redan från i
mars. Det
har varit kö
nästan hela
tiden. Men
vi är ju helt och hållet utomhus, så vi
har kunnat göra som vanligt. Men vi
har fått beställa hämtning av containers betydligt oftare än annars. Många
har ju jobbat hemma eller haft mera
tid. Och då sätter man igång att storstäda och renovera!

Oscarshäll
Under mars
och april
hade vi väldigt lite gäster, berättar
Matti. Men
sedan har det
sakta kommit
alltfler, även
om det inte är
som en normal sommar.
Vi har ju gott om sittplatser utomhus
och har också spritt ut borden lite extra. Så vädret är ju väldigt viktigt för
oss. Vi har också kunnat satsa på
mera avhämtning. Så det är bara att
stånga vidare!
Bolist Kolmården
Ja, vi har
haft fullt
upp, säger
Janne. Det är
positivt. I
april sålde vi
dubbelt så
mycket som
vanligt. Men
vi har ju gott
om plats, så
det blev ingen trängsel. Men ibland har det varit
svårt att hinna få in material. Vi ser
fler kunder från Åby också. Det har
märkts att många jobbar hemma och
sätter igång med olika nya projekt.
Och då behövs åtskilligt med virke,
målarfärg och mycket annat!

Krokekskiosken
Visst har det
varit annorlunda,
säger Bettan.
Perioden
med däckskiften var
intensiv, som
vanligt. Men
sedan har det
varit lite
mindre att
göra för verkstaden. Det märks att
folk inte åkt lika mycket som vanligt.
Tvätthallen har inte heller använts
lika mycket. Och turisttrafiken har ju
varit mindre.
Vi märkte också att presenter och
leksaker behövdes mindre, eftersom
ingen höll kalas. Men nu har det börjat bli lite mera som vanligt och vi
hoppas det fortsätter så, förstås.

Go´ Glass
Som vanligt
beror det mest
på vädret hur
mycket kunder som kommer, säger
Maritja. Men
i början var
sommaren var
många väldigt
skrämda. Det
verkar vara
lite lugnare nu. Men det märks att man
har ändrat beteende. Handspriten blir
använd. Kunderna har tänkt på att
hålla avstånd i kön. Och man kan
tänka sig att vänta utanför, om det ser
ut att vara fler inne samtidigt i vår lilla
butik.

Tottas Hårmode

Regnkedjan

Medan Totta
klipper en
kund berättar hon följande. I början blev det
mycket avbokningar.
Vi hade
kanske 25 %
mindre med
kunder då.
Man blev
väldigt rädd innan man visste så
mycket. Här rengör vi och spritar
extra noga, faktiskt allt man tar i
mellan varje kund, och man måste ju
inte handhälsa!

Vi har faktiskt haft det
bra, säger
Lena. Folk
har inte haft
så bråttom,
de har tagit
sig tid att
vara nyfikna
och titta
runt. Det är
ju fler som
jobbat hemma och campingen har haft
mycket gäster. Så många har varit ute
på promenad och kommit in en stund.
Och vi har en rymlig butik. Det är roligt att den lokala servicen får uppmärksamhet.
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All gruppverksamhet ställdes tidigt
in. Söndagsgudstjänster har kunnat
sökas via Facebook eller Instagram,
adress svenskakyrkannorrkoping. En
liten grupp fokuserar där på söndagens ämne med ord och musik. Men
de flesta arrangemang har ju inte
kunnat genomföras alls. Det gäller
konserter, allsångskvällar, körövningar, syföreningar och samtalsgrupper.
Bröllop och begravningar har haft
särskilda regler. Men den som känner
oro och vill tala med en präst eller
diakon kan ringa 24 10 00.
ERA
Vi har märkt
större efterfrågan på
fritidshus,
villor och
radhus, berättar Matz.
Många vill
få en egen
trädgård,
som ett projekt, kanske,
om vi kommer att resa mindre i framtiden. En del av dem som hade börjat
tänka på att flytta till lägenhet verkar
också ha tänkt om, och stannar kvar i
villan. Så efterfrågan är större än tillgången, och det påverkar priserna.
När det gäller visningar har vi tänkt
på att sprida ut dem till fler och olika
tillfällen.
Pizzeria Delfinen
Abbe sätter
sig ner och
tar en paus.
Det mest har
varit som
vanligt, säger han, men
det märks att
turisterna
inte kommer
på det sätt
som de brukar. Det är nog så att lite fler har valt
att beställa och komma hit och hämta
sin pizza under den här tiden.

Frälsningsarmén

Sjövikskyrkan

Leif berättar
att det
dröjde innan
de vågade
bestämma
att de skulle
hålla sitt
sommarloppis öppet.
Andra år
har det varit
öppet sex
dagar i veckan, i år bara tre. Mer än
15 personer fick inte komma in. I
början var det väldigt lugnt, men mot
slutet av sommaren kom allt fler.
Många passar också på att lämna in
saker. Alla gudstjänster har varit inställda, men Brassgruppen har övat med avstånd - och scouterna har fortsatt med sin utomhusverksamhet.

All veckoverksamhet för
både vuxna,
barn och unga
har varit inställd
sedan i påskas,
berättar Göran
Skoog, men en
mindre grupp
har träffats till
bön varje vecka
under våren.
En ”Mötesplats” är öppen varje söndag kl 10 för gemenskap med sång,
bibelläsning, nattvard, bön och enkel
servering - med undantag för några
eftermiddagstider. Vid vackert väder
är vi alltid ute, i parken, så att även
de över 70 kan delta. Information
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns anslaget, och vi är
noga med antal besökare, avstånd
och handhygien. Kontakt: Se annons.

Krokek´s Pizzeria
Philip säger:
Det har varit
nästan som
vanligt. Men
i juli var det
kanske lite
färre gäster,
då när djurparken brukar ha som
mest besökare. Men
våra stammisar satt gärna här ute hos
oss och vi är tacksamma för deras
stöd. Under augusti har det blivit fler
som beställt sin pizza och kommit
och hämtat den, men det är så det
brukar bli.
Kolmårdens Antik &
Difversehandel
Vi har haft en
bra sommar,
säger Nella.
Det har kommit mycket
folk, men
kanske lite
andra än vanligt. Så vi har
haft öppet sju
dagar i veckan i fem veckor. Många verkar ha
gjort utflykter och varit lite köpsugna. De har tyckt det varit kul att
köpa lite till hemmet. Alla har ju varit hemma mer än vanligt!
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COOP Krokek
Vi har förstås
följt riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten
och COOP
centralt bl.a.
när det gäller
avstånd,
handsprit och
plexiglas vid
kassorna. Vi
har också alltid en i personalen som
är ”trängselvärd”, alltså håller koll.
I början påverkades vi ju mycket av
hamstringsvågen. Sedan märkte vi att
fler jobbade hemifrån och därför lagades det mera mat. Så vi fick mer
kundbesök, för man ville inte gärna
åka in till stan. Men under en period
kunde vi inte erbjuda nybakat, salladsbar eller manuell delikatessdisk.
Däremot tar vi emot beställningar
och packar kassar, som kan hämtas
på kajen. Och kunderna har även
möjlighet att ringa och beställa egen
tid i butiken mellan 7 och 8. Då väntar en spritad kundvagn och handskar. Så vi har försökt anpassa oss och
göra vårt bästa under denna speciella
tid, säger Christer.
Christina Folkeson
har intervjuat och fotat
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Gläntan-gruppen
När Coronapandemin började stängdes Gläntan, kommunens lokala dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Där finns sju platser och två
anställda med specialkompetens.
Verksamheten ger avlastning för de
närmast anhöriga. Avsikten är att det
ska vara möjligt för demenssjuka att
bo kvar i hemmet även när behovet av
personligt stöd i vardagen ökar. Alternativet är annars att plats på vårdboende behövs tidigare.
Men nu har de anhöriga sedan nästan
fem månader inte fått denna hjälp,
som är ett beviljat biståndsbeslut,
alltså en rättighet. I början av perioden kom en förfrågan om man ville
ha hjälp av Hemtjänsten. Men det är
ingen ersättning. Man behöver några
timmars paus, inte bara korta omvårdnadspass. Dessutom innebär det större
risk för smitta om många olika personer besöker hemmet. Därefter har
ingen frågat de anhöriga hur det gått,
hur de orkar ha hela ansvaret, dag
som natt. Några svar på sina frågor
om den närmaste framtiden har de
inte heller fått.
På fråga från Kolmårdsnytt
svarar Malin Engström, verksamhetschef på myndighetsutövningen, vård
och omsorgskontoret:
Det stämmer att dagverksamheter för
äldre varit stängda sedan 20 april
efter beslut av vård- och omsorgsnämnden.

Några av Gläntans gäster och deras anhöriga

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer där personer över
70 år bedöms som riskgrupp, och har
därför valt att stänga dagverksamheten för äldre tillfälligt. Både mötet
med andra på dagverksamheten och
resan dit, eventuellt med färdtjänst är
en onödig risk för brukarna.
Alla personer som omfattas av beslutet om dagverksamhet, har kontaktats
av biståndshandläggare på myndighet där frågan om ev andra hjälp-och
stödbehov har diskuterats. Merparten
av brukare och anhöriga har tackat

nej till andra insatser. Jag har full
respekt för att man, när dagverksamheten stängdes, inte kunde föreställa sig hur lång tid stängningen
skulle bli och hur tillvaron för brukare och anhörig skulle te sig under
den här tiden. Våra biståndshandläggare kommer att följa upp behoven genom en ny kontakt med brukare och anhöriga om folkhälsomyndighetens rekommendationer
kvarstår och dagverksamheterna
inte öppnas inom kort.
Text och bild: Christina Folkeson

Tankar om livet i Coronatider
Att försöka intervjua folk hur man
upplever denna mycket speciella tid
är inte det enklaste. Hör man till riskgrupperna, som många av oss gör,
gäller det att planera så du får möjlighet att göra det du vill och måste.
Dock har det varit svårt att komma
ihåg vilken dag och datum det är. De
vanliga aktiviteterna är ju inställda,
inga gudstjänster på söndagen, inga
PRO-, eller SPF-möten, inga Röda
Korsmöten, inga syföreningar, ingen
körsång, ingen träning, inga samlingar med allsång eller föredrag, inga
marknader och andra saker som samlar folk. (Har säkert glömt några.)
Men promenader har vi fått gå (dock
inga kramar när man möter be-

kanta!), då finns alla chanser att förena nytta med nöje. Svampen börjar
nu komma upp efter regnet. Blåbär
finns i överflöd och även skogshallon. Underbara upplevelser med skogens alla ljud i form av fågelsång och
prasslet när en ödla eller en orm tar
sig fram. Telefonen är ju en livlina.
Man kan passa på att höra av sig till
vänner och bekanta!

Och visst kan man umgås med sina
vänner bara man sitter ute och håller
avstånd så fungerar det ju. Och vi
har ju lyckan att bo ”i skogen”. Så vi
har gått om plats om vi vill. Extra
svårt blir det ju för dem som lever
ensamma. I en parrelation har man
ju oftast väldigt trevligt med
varandra. Barn och barnbarn får vi
umgås med via Skype och andra
digitala kanaler.
Så håll ut så går detta snart över får
vi hoppas! Ta hand om er därute!
Louise TG skrev detta
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Tottas

HÅRMODE

Honung, ägg, rapsolja mm.
Hantverk & Design
Leksaker
Trädgårdsdetaljer & Kuriosa

Frisörerna:

Malin och Totta
Märken





Fre 12-18, Lör 11-16

VÄLKOMMEN!
Sandviksvägen 1, Kolmården

LANZA
GOLDWELL
MILK SHAKE
ECRU






DEPEND
BIT AVANT
CULTURE MIX
MARC INBANE

Välkomna att boka tid!

Tel. 0709-796601

TOTTA LINDAHL

Se FB o Instagram

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

!
TIPS
r
Vi ha y &
awa
take rätter!
a
fryst

RESTAURANG • KAFÉ • PRESENTBUTIK
Varmt välkomna alla dagar!
stavsjokrog.se
webbutik: hemmaistavsjo.se
Stavsjö trafikplats 2
618 95 STAVSJÖ
011-39 30 44 • info@stavsjokrog.se
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Barndomsminne
Här sitter jag på en parkbänk i Söderköping och tänker tillbaka på
mina somrar vid sjön Glan. I tanken
är jag åter fem, sex år.
På ön finns ett tjugotal små sommarstugor. Det luktar varm tallbacke och vinden låter de vidsträckta vassarna bölja likt rågåkrar.
Måsarna skriar. Ibland tutar rördrommen och högt över ön undgår
inget kärrhökens knivskarpa blick.
I det röda huset på öns ena udde,
den med den bästa utsikten, bor en
familj med två barn. Att de har den
bästa utsikten beror på att barnens
far var den förste som byggde på
Björnhuvudet, för så heter ön. Att
huset är litet ser inte flickan och
berget bakom stugan är jättestort
med hennes barnaögon. Ekorrens
skuttande på taket väcker barnen på
morgonen.
Här finns vare sig elektricitet eller
vatten indraget. Vatten pumpar man
upp ur den arton meter djupa brunnen. Det är en fridfull plats för ko-

jor i träd, abborrmete, vattenlekar
och brasaftnar. Med jämna mellanrum avstannar dock all kommunikation. Badande barn dyker under vattnet och meningar avbryts oavslutade.
Tunnan, flygvapnets stolthet, startar
på andra sidan Glan och stiger med
ett dån till väders rakt över ön. Meningar avslutas och barn fortsätter
sitt badande. De vuxna misstycker
medan barnen inget annat vet. Den
tjugonde juli är det Margaretadagen.
Det är inte bara den lilla flickan som
heter så. Det gör mamman och
många av de andra unga kvinnorna
också.
Lagom mot slutet av juli går det att
plocka ett par liter blåbär. Då kommer mammor och barn och några
pappor, som också har semester, för
att äta blåbärskaka. Ingen elektricitet
eller vedspis? Hur bakar man då? Jo
i kokvrån finns två spritkök. Trycket
pumpas upp med en spak. Inte sällan
vaknar barnen av att mamman pumpar upp trycket för att sätta på tevatten. Och bakningen då? Över spritlågan ställs en ugn i form av en plåt-

låda på ben, och vips har man en
ugn. Oftast är det en gös ( gös =
fisk ) som steks i ugnen. Margaretadagen är fest! Varför är då inga
festklädda? Den frågan ställer den
fem år gamla flickan till gästerna.
De ser sig runt och skrattar, men
framför allt så minns de tösens undran. Ett år senare är alla gäster finklädda. Det foto som är taget från
stugtaket år 1956 visar en finklädd
glad men ack så kladdig skara människor.
Bordet är dukat på stugdörren som
är avhäktad och lagd på bockar.
Vad tog mammorna bort alla fläckar med? Ingen gick hem fläckfri!
Det var ett problem som knappast
bekymrade något av barnen, och
allra minst den lilla flickan som
alltid hade finklädda gäster!

Blåbärskakan
Gör en helt vanlig vetedeg till bullar, efter
eget huvud eller favoritrecept. Här är mitt
recept.

Ta en tredjedel av den jästa degen och kavla
ut eller platta ut direkt på plåten så den täcker botten.

 1,5 dl rapsolja eller 125-150 gram smör.
Behöver inte smältas om det är
rumsvarmt.
 5 dl mjölk, gärna 3 % standardmjölk
 50 gram jäst
 ½ -1 tsk salt
 1-1 ¼ dl socker
 Ca 14 dl vetemjöl

Av nästa tredjedel rullas fingertunna längder
som flätas löst. Det går kanske åt tre flätade
längder för att få det att räcka som kant runt
plåten. Det är svårt att göra en enda fläta
som räcker hela plåten runt.

Gör så här:
Lös upp jästen i lite av den kalla mjölken,
gärna med en visp.
Värm mjölken fingervarm (35-37 grader)
Blanda allt i en degbunke eller köksmaskin.
Ta inte allt mjöl på en gång. Degen tjocknar
när den arbetas. Arbeta degen smidig tills
den släpper kanterna. Låt jäsa under en
bakduk till nästan dubbel storlek.
Medan degen jäser blandas noggrant ca 2
dl socker med 2 msk potatismjöl i en stor
skål.
Utbakning:
Smörj en plåt/ långpanna med höga kanter.

Nu till blåbären: 1,5-2 liter behövs. Blanda
bären med sockerblandningen och häll allt
försiktigt mitt på plåten. Skaka lite så allt blir
ett jämnt tjockt lager.
Sista tredjedelen, rullas till fingertunna längder och läggs snett över plåten med jämna
mellanrum så att det bildas ett rutnät.
Låt jäsa ungefär 15-20 minuter, lite beroende
på hur varmt det är i köket.
Pensla med ett uppvispat ägg och grädda på
låg fals i ugnen tills kakan har fin färg i 175
grader.
Glöm nu inte att bjuda några grannar eller
släktingar samt förse gästerna med var sitt
förkläde…
Lycka till! Ulla Landqvist
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Den lilla flickan som nu blivit stor
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Solveig Delhag, kreativ mångsysslare

– Jag är född i Malmö men uppväxt i Örebro. Jag har bott tjugotre år på västkusten
men sedan tjugo år bor jag i Kolmården.

Solveig började sin konstnärliga bana något udda eftersom hon fick tenta av sitt
bildbetyg för att komma in på naturvetenskapliga linjen på gymnasiet. Sedan dess
har Solveig alltid arbetat på olika poster
inom äldrevård och handikappsplanering.
Många kurser på öar
1996 var Solveig på en kurs i akvarell och
akrylmålning på Käringön. Det har blivit
många kurser genom åren, bland annat på
Öland och Ven. Just nu känner hon sig
lockad att vidareutveckla sina talanger och
tekniker.
– Det finns så mycket lockande kurser på
nätet man kan anmäla sig till, säger hon.

Återhämtningen

”Naturen läker en stressad kropp
Låt det du ser ge själen ett nytt hopp
Som vågorna rullar mot stranden
Får hjärtat samma takt där du ligger i sanden
Ny kraft genomströmmar dig
Glädjen återvänder
när kropp och själ har hämtat sig”

Utställningar
Många former av skapande arbete ligger henne varmt om
hjärtat som målning, kollografi, fotografering mm. Sedan
2006 är Solveig med i Kreativa gruppen i Missionshuset.
På de utställningar gruppen anordnar varje år har de
ibland breddat utbudet med att någon berättar något på ett
tema eller sjunger. Varannan torsdag träffas ett antal
kvinnor där och målar, trycker, tecknar och fikar så klart.
– Vi skulle gärna se fler, att måla är avstressande, så välkomna säger Solveig!
Vi diskuterar hur man målar akvarell. Hon berättar att
man först fuktar det speciella papper man använder. Man
kan låta färgen spela själv på en blöt yta, eller tvärt om,
bestämma exakt själv hur ytan ska bli. Solveig brukar oftast skissa motivet först med en mjuk blyertspenna. Hennes akvareller, i olika belysta fält med ett kubistiskt uttryck, är något av hennes signum.
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Säljer egna vykort
Många har säkert sett såväl foton
som målningar i Sjövikskyrkan och
Missionshuset under Kolmårdsmarken. Foton i form av lite större vykort med Kolmårdsmotiv säljs på
flera platser i Kolmården.
Volontärarbete
Solveig har lagt mycket tid och kärlek på volontärarbete på de båda båtarna Shalom och Elida, särskilt
Elida där hon varit delaktig i tjugotre
år, mest i köket. Ofta är det konfirmationsläger under vår och höst, och
ungdomsläger sommartid.
– Men ute på de stora haven vill jag
inte vara, där blir jag bara sjösjuk!
Solveig är verkligen en inspirerande
och mångsysslande kvinna att räkna
med i vått och torrt.
Text: Ulla Landqvist

Skenäsfärjan
Det är driftschef Torbjörn Hedman
som har vänligheten att per telefon
svara på Kolmårdsnytts frågor om
hur det är att arbeta på vägverkets
färja vid Skenäs.
Är det ett trevligt arbete?
De som arbetar där trivs och det är
sällan någon slutar.
Är ni alltid två som arbetar?
Ja de är alltid två och båda måste
kunna köra om en blir akut sjuk. Om
det är mycket trafik och ovana bilister
går en av personalen ner och hjälper
till med att parkera. Någon repa blir
det väl emellanåt. Folk är mycket
samarbetsvilliga.

med starkare vind, det blir helt enkelt
för obekvämt för bilar och människor.
Och underhåll?
Vart tredje år är det varvsbesök. På
ett datorprogram finns ett minutiöst
program som kontinuerligt meddelar
exakt vad som ska ombesörjas och
när. Det följs till punkt och pricka!
Vad är oftast anledningen till
driftsstopp?
Det är propelleraggregatet som är ett
återkommande problem. Det får inte
under några omständigheter läcka ut
olja när man åtgärdar detta.

Hur fungerar det med hög- och lågvatten?
Det är främst på våren i snösmältningen som det kan bli ett problem
och ibland får vi helt enkelt ställa in
turer. Av och påkörning fungerar inte
då.
Vad kör ni på för bränsle?
Det är diesel. Åtgången är 25 liter tur
och retur. Till år 2045 ska vi bli klimatneutrala. Det arbetas mycket på
vad för typ av bränsle vi kommer att
köra på i framtiden. Kanhända är det
inte ens uppfunnet ännu.
Hur stark vind kör ni i?
Vi brukar inte gå i mer än 20 sek meter, men färjan har inga problem i sig
21

Hur hanteras fordon med farlig
last?
Beroende på vad som ska fraktas kan
det ibland bli så att fraktekipaget får
åka en helt egen tur, mellan de ordinarie.
Fungerar det bra med övrig trafik
på sjön?
Det är vanliga sjöregler som gäller,
men man försöker att vara så smidig
som möjligt, korsa akteröver och
hålla
ordentliga
avstånd
till
varandra.
Text och bild: Ulla Landqvist
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SVENSKA KYRKAN I KROKEK OCH KVARSEBO
Med anledning av rådande pandemi har större delen av våra ordinarie
verksamheter samt gudstjänster i kyrkorna tills vidare pausats.
I tider då vi måste hålla fysisk distans försöker vi hitta andra sätt att ha social samvaro, gemenskap och
bön. Vi finns tillgängliga för samtal över telefon, chattar, vykort och brev för dig som vill. Du hittar våra
digitala gudstjänster och andakter på vår Facebook-sida eller hemsida.
Vi har som målsättning att kunna komma igång igen med våra ordinarie verksamheter och gudstjänster,
så snart det kan göras på ett smittsäkert vis.

För aktuell information, eller om du vill prata med en präst eller diakon, besök vår hemsida,
Facebook, ladda ner appen Kyrkguiden eller ring oss på telefon så berättar vi mer.
Kolmårdens församlings expedition
tel. 011-24 12 00 (telefontid mån, ons-fre 9-12)
E-post kolmardens.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/norrkoping
Facebook:
www.facebook.com/svenskakyrkannorrkoping
www.facebook.com/Kolmordensforsamling

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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Ilona ser inte problemen utan möjligheterna,
ängeln Rafael hjälper dig!
Den överskriften har varit Ilonas
Gustavssons ledstjärna under hela
hennes 88-åriga liv. Det hade inte
fungerat för Ilona om hon inte såg
livet på det sättet. Var det svårt med
mat fick hon väl odla själv! Som barn
och ungdom blev hon ibland kallad
lat men det berodde helt enkelt på att
hon led av en reumatisk sjukdom
som angrep bl a en hjärtklaff, vilket
ingen hade upptäckt förrän Ilona var
19 år gammal.
Krigsåren
Hon föddes i Guatemala där föräldrarna hade en tygaffär. Fadern förvaltade en Finca (där man odlade kaffe,
sockerrör och bananer). Där var
mycket dåligt utvecklat skolverksamhet så när det var dags att börja skolan, flyttade familjen till hemlandet
Tyskland. Fadern blev skickad till
Kamerun men övriga familjen blev
kvar i Tyskland. Föräldrarna skiljer
sig och fadern gifter om sig men stupar redan 1944 i Frankrike. Familjen
flyttar till Hamburg, som ju snart nog
utsätts för bomber och då går flytten
till Wismar. Där måste hon, som
många andra ungdomar, ansluta sig
till Hitlerjugend. Utbildar sig till fjäderfä-skötare. Utlokaliseras till ett
slott, där de hann bo i 2 år innan
bomberna började falla. Fick fly hals
över huvud och ta med sig EN leksak. Inte så konstigt att hon väl kan
sätta sig in i de våndor de flyktingar
upplevt som kommer hit.
Till tryggheten i Sverige
Ilona kom till Sverige 1955, till
Thorönsborgs slott i St Anna, jobbade där som hembiträde. Slottsfrun
var väldigt snäll och omtänksam och
de förblev vänner hela livet. Hon fick
möjlighet att gå en första-hjälpenkurs i Röda Korsets regi. Denna fick
hon användning för när en drevkarl i
När Ilona
kom till Lund
kunde hon
äntligen
skaffa några
avelsgäss.
Småprat med
de små gässen skapar
trygghet.

jaktlaget skottskadades i lungan.
Ilonas snabba insats räddade troligen livet på drevkarlen. Under våren 1956 träffade
hon sin käresta
Arne och året
därpå gifte de sig
och första barnet
(Barbro) föddes
(tre barn till blev
det). De kom så
småningom
till
Sundets arbetarbostad (1 rok och
badrum). Nu köpte
Ilona sina första
Ilona i kläder från Guatemala. Hon har broderat
skånska avelsgäss
nationalfågeln som heter Quetzala.
och odlade givetvis grönsaker mm. Maten var ju
biträde till vård i livets slutskede. Artvungen att komma på bordet.
betsterapin med underhållningsprogram blev Ilonas ansvar. Så småLund
ningom föll även ansvaret för sjukSå köpte de den lilla gården Lund
husbiblioteket på Ilonas lott och det
och bodde i ett gammalt hus. Satsade
tog hon på sig med stor energi. Böckpå att bygga nytt hus och efter 7 år,
er har varit hennes kraftkälla att ösa
1966, stod det klart. Tomten var ju 1
ur så länge hon kan minnas. Följaktliha stor så där fanns gott om plats för
gen blev hennes värsta jobb att lägga
odlingar och för gässen och hönsen
ner biblioteket inför stängningen av
att gå och picka. Arne blev arbetslös,
Torsgården (f.d. Kolmårdssjukhuset).
men fick nu börja att köra i skogen åt
häradsallmänningen. Lärde barnen
Fritiden
att det man gav sig in på och startade
Den lilla fritid hon hade ägnade hon
alltid skulle göras klart. Yrken skulle
åt böcker och körsång. Efter pensionman lära sig från grunden. Denna
eringen blev det väldigt mycket brolärdom har alla barnen haft som mål
deri. Hennes hörsel började bli dålig
och det har gått bra för alla!
så det var väldigt svårt med sången,
men ögonen var väldigt bra så läsning
Sanatoriet (Kolmårdssjukhuset)
och handarbete blev hennes huvudIlona hade ingen vårdutbildning men
sysselsättning. Skyddsängeln Rafael
två av deras barn var astmasjuka så
håller hela tiden ett vakande öga att
astmavården på Kolmårdssjukhuset
Ilona sköter sig. Vi önskar henne
passade henne bra. Hon hade lärt sig
lycka till med kreativiteten med allt
av egen erfarenhet hur vården gick
hon företar sig.
till. Väldigt många olika arbeten
Text och bild: Louise T Gustafsson
hade Ilona där – allt från sjukvårdsÖvrigt privata bilder
Ilona
skapar
lugn
genom
sitt lugna
handlag
med
hönorna.
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Bil - service mm
KROKEKS BILVERKSTAD
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården
Tel 011-39 21 50 krokeksbil@gmail.com
Fullständig bilverkstad, däckservice
Service nya bilar enligt servicedator

KROKEKS KIOSKEN (Bilistenmacken)
Sjöviksvägen 93, Tel: 011-39 14 64
krokekskiosken@outlook.com
Full verkstad, tvätthall, däckhotell, 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
Polisvägen 7, 618 30 Kolmården
Tel: 011-39 19 75 www.anpros.se
Försäljn., skärpning, specialtillv.
av skärande verktyg; borr, fräsar
försänkare mm för industrin

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

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

BYGGTEKNIK I KOLMÅRDEN
Ankarvägen 1, 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

JIMMYS BYGG PLÅT
Björnlundavägen 3, 618 330 Kolmården
Tel: 072-339 80 40
info@bygg-plat.se
Allt inom plåtslageri, bygg, rivning!

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

KOLMÅRDENS BYGGTJÄNST
Munkvägen 8, 618 30 Kolmården
Tel 011-39 73 87
www.bolist.se
Allt för bygget och hemmet

KOLMÅRDENS SNICKERI AB
Polisvägen 15 Kolm. Tel 011-39 71 64
info@kolmardenssnickeri.se
Tillverkning av måttbeställda inredningar
till butiker, restauranger, övriga offentliga
miljöer, samt möbler och köksinredningar

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

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

NORRKÖPINGS KAKELUGNSMAKERI AB
Kakelugnsvägen 5 Kolm. 011-39 23 39
info@nkm.se www.nkm.se
Försäljning och renovering av
antika kakelugnar och skorstenar

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

EL OCH FASTIGHETSTEKNIK I KOLM. AB
Sjöviksvägen 22, Tel: 070-381 70 87
elochfastighetsteknik@telia.com
www.elochfastighetsteknik.se
El, Tele, Data

KOLMÅRDENS DATASTUGA
Björn Malmström 011-39 123 2, 076-839 12 32
kolmardens.datastuga@telia.com
www.seniordata.se
IT-support - tjänster och produkter
Kurser för 55+ och mindre företag

KOLMÅRDENS EL & KYLSERVICE AB
Galärvägen 16. 011-39 70 00, 0701-42 63 42
info@elkylservice.se www.elkylservice.se
El, kyla, värme, fordons AC
Företaget certifierat enl. EU-förordning

Friskvård, Hälsa, Skönhet, Hår
APOTEKSGRUPPEN

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

Sjöviksvägen 80, tel 011-39 29 20
kolmarden@apoteksgruppen.se
www.apoteksgruppen.se
Läkemedel - Naturmedel - Kosttillskott

SOLHAGEN Entreprenad&Hantverk AB

HÅRDESIGN

PRODUKTIONSBOLAGET K AB

Krokek Solhagen 618 92 Kolmården
070-373 63 61, kontakt@solhagen.info
Gräv- och markarbeten, husgrunder, avlopp,
dräneringar. Vägunderhåll och snöröjning.
Jord- och grusleveranser.

Djur och djurvård
TROPICARIUM AB
Tel 011-39 525 9, fax 011-39 52 69
Hajar, apor, tropisk regnskog, ormar,
insekter, fiskar mm
För aktuella öppettider se vår hemsida
www.tropicarium.se

KOLMÅRDENS DJURTILLBEHÖR

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

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

STUBBES PRAKTIK

KOLMÅRDENS HUNDTRIM

TOTTAS HÅRMODE

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

Emelie Aneskär, Tel. 0702-54 55 12
Liljevägen 7, Kolmården
horsepro81@yahoo.se
Professionell hundfrisör med allt inom pälsvård
och frisering.

Sandviksvägen 12, 61834 Kolmården
Tel: 011-39 26 58
tottasodrap@gmail.com
Frisörer, hårvårdsprodukter, smycken, och nagellack

KOLMÅRDSTASSAR

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

Sarah Wallin Bååth, diplomerad problemhundskonsult
och hundinstruktör Tel: 0768-91 89 69
kolmardstassar@gmail.com www.kolmardstassar.se
Erbjuder hundkurser, beteendeutredningar
och privatträning.
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Glasmästeri, Bruksglas

QVARSEBO KAFFE

ANDERS APPELQVIST GLASMÄSTERI

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.

Sadelmakartorp, Timmergata, 618 93 Kolmården
Tel 070-874 82 50
anders@glasmasteri-kolmarden.se
Bilrutor, uterum och fönsterrenoveringar

KOLMÅRDEN DESIGN

Livsmedel

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

COOP - KROKEK

Hotell, restauranger, caféer

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

KILADALENS UTVECKLING AB (svb)
Tintomaras väg 12, 618 95 Stavsjö
Thomas Rodestrand Tel 070-591 55 70
thomas.rodestrand@telia.com,
Stavsjögården- kontorshotell nära E4an. Internet,
pentry, nära till restaurang och övernattning.

OSCARSHÄLL
Oscarshällsbacken, 618 33 Kolmården
Tel 011-39 26 50 www.oscarshall.se
Lunch- och kaffeservering, försäljning
av smörgåstårtor, smörgåsar, catering.

SANDVIKSGÅRDEN FESTLOKAL & B&B
Rodervägen 1, 618 34 Kolmården
Tel 070-739 00 31, www.sandviksgarden.com
Vacker lokal för dop, kalas, bröllop & möte.
Prisvärt B&B nära djurparken.
Butik m. 50-talsmode & dansskor.

SJÖSTUGANS RESTAURANG & KONFERENS
Hamnbacken 8, 618 34 Kolmården
011-39 11 52, www.sjostugankolmarden.se
Á la carte, pizza, barnmeny,
konferens & catering, gruppbeställningar

SOCKERBAGARNAS DELIKATESSER
i Krokeks Centrum, Sjöviksvägen 80
Tel: 011-39 10 04
En självklar träffpunkt mitt i centrum!
Goda bakverk, kvalitetskaffe och smörgåsar
serveras i en mycket inspirerande miljö.

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

STAVSJÖ KROG & KAFÉ
Stavsjö Trafikplats 2, 618 95 Stavsjö
011-39 30 44 www.stavsjokrog.se
Restaurang, kafé och presentbutik.
Hemlagat & hembakat! Hemtrevlig
miljö. Barnvänligt samt lekplats!

VILLA FRIDHEM
Getå, 616 90 Åby, Tel. 011-622 00
www.villafridhem.se, info@villafridhem.se
Hotell, konferens, Relaxavdelning,
bröllop, fest, dop, á la carte,
sommarlounge, fullständiga rättigheter

Sjöviksvägen 78, 618 30 Kolmården
Tel 010-741 47 00
Ombud för: Systembolaget, ATG
& Svenska Spel, Östgötatrafiken

ÖSTGÖTA SENAP
Polisvägen 5B, 618 30 Kolmården
Herbert Forster, Tel. 076-810 63 00
info@ostgotasenap.se, www.ostgotasenap.se
I Fabriksshopen: Gourmetsenap och såser,
tryffeldelikatesser och lokala specialiteter
VVS - Miljö, Miljövård, Trädgård
ASPLUNDEN MASKIN/TRÄDGÅRD
Nyköpingsvägen 590, 618 30 Kolmården
070-575 34 76, 070-269 20 19
helena@asplunden.nu, www.asplunden.nu
Gårdsbutik - Allt för din trädgård
Hyr maskiner - både privat och företag
GODKÄNDA AVLOPP I SVERIGE AB
Peter Jonsson, Anna Stridh 011-126800
Kakelugnsväg 5 D, 618 33 Kolmården,
www.godkandaavlopp.se
Projektering, försäljning, installation
Öppettider: Fredag 10.00-16.00
JAGR Diplomerad avloppsanläggare
Jan Andersson Tel: 070-513 69 73
Kvarsebo Blomsätter 1, 61893 Kolmården
janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
Projektering, installation, försäkringsskydd.
Tomtplanering, Poler, Vägdiken, Småvägar
KOLMÅRDENS TRÄDTJÄNST
Kristin Jonsson 072-993 07 02
kristin@kolmardenstradtjanst.se
www.kolmardenstradtjanst.se
Trädfällning, trädbeskärning,
trädgårdsvård, gräsklippning
KOVE MILJÖKONSULT
Kjell-Ove Söderström Tel. 070-966 86 56
Blomstervägen 13, 618 31 Kolmården
kjell-ove@kovemiljokonsult.se
www.kovemiljokonsult.se
Konsulttjänst- arbetsmiljö och miljöområdet
SVENNE´S VVS
info@svennesvvs.com
076-257 01 56
ÅKLOHULTAREN JORD OCH SKOG
Hjalmar Wärn, 070-281 68 08,
warnhjalmar00@gmail.com
Tjänster inom gröna näringen, trädgårdsskötsel
och skog, försäljning av ved och grovfoder
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ÖSTGÖTA VÅT & MARKVÅRD
ÖVM, 070-539 16 30
Utför Stubbfräsning
Övrigt
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

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.

KVARSEBO SKOLA & FÖRSKOLA
Rektor Madelein Dannvall
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

Finns
plats för
fler!
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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

Stavsjö Föreningshus

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

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

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/

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

Ordförande Åke Wintenby 070-619 20 01
sara@classon.info www.hembygd.se

Gambia Öst - en grupp inom
Gambiagrupperna

Kolmårdens Vägförening

Krokeks IF

Jan Åberg, Valhallavägen 5, 618 30 Kolmården
011-39 12 13, 070-589 12 13

c/o Anders Beckman, Oxåker G:a Holmtorp
011-39 29 75, 070-335 19 56
andersbeckman@hotmail.com
www.gambiagrupperna.org

SPF Bråviken Kolmården

Kolmårdens Tennisklubb

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 35
Ordf. Eva Söderström 073-626 41 58
eva@trettio-2.se www.scouterna.se

Kolmårdens Båtklubb KBK
Lars Selevik, 070-346 7941
Anemonvägen 5, 618 31 Kolmården
lasseselevik@hotmail.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

Lennart Lundgren, Strandvägen 168
618 35 Kolmården, 070-589 84 38
www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden

Qvarsebo Båtklubb

PRO Krokek
Ordf. Jan Björklund, 076-844 33 80
Valhallavägen 1B, 61830 Kolmården
www.PRO.se/krokek

Lions Club Kolmården

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

Röda Korset Kolmårdskretsen

Verdandi

Ordförande Christina Folkeson
070-964 17 97
christina.folkeson@gmail.com

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

Sjövikskyrkans församling
Munkvägen 7, 011-39 74 14
Missionshuset Trymvägen 5, 011-39 72 52
Ordf. Margaretha Ericsson, 070-633 06 40
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

Böksjö vägsamfällighet
www.boksjo.se kontakt@boksjo.se

Ordförande Ellinor Brusell, 073-500 23 86
www.kolmardenshundklubb.se

Stenbäcken-Torskärs vägförening

Ordf Marie Morell, 070-316 98 00
V ordf Per Jameson, 070-839 21 80
aby-kolmarden@moderaterna.se

Nils Norinder, 070-378 64 91, Kvarsebo Fågelbråten
”Lollo” Gustafsson, 072-180 11 99
bengt.olof.gustavsson44@gmail.com

Box 97, 618 22 Kolmården
Eyvind Larsson 070-590 49 09
www.lionsclubkolmarden.se

Kolmårdens Hundklubb
Moderaterna Åby-Kolmården

Syrenvägen 33, Ordf. Olle Classon
info@kolmardenstk.se www.kolmardenstk.se

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

KVARSEBO FRISKOLA
Kvarsebo Friskola, ideell Förening
Kvarsebovägen 108, 618 93 Kolmården
ordforande.kvarsebo@gmail.com
www.kvarseboskola.se

Kvarsebo Hembygdsförening
Ordförande Jan Moberg, 070-684 80 95
Österhagen Kvarsebo 618 93 Kolmården
jan.moberg.nykoping@telia.com www.kvarsebo.nu

PRO Kvarsebo
Ordförande Janne Connman, 076-13 46 156
Djupvik, Sjökvisten 618 93 Kolmården

www.PRO.se/kvarsebo

Kvarsebo Idrottsklubb
Kvarsebo IK, Kvarsebovägen 133
618 93 Kolmården
Ordf. Johan Connman, 076-766 66 79
j.connman11@gmail.com www.kvarseboik.se

Kvarsebo Kyrkliga Syförening
Kontakt: Iréne, Gustafson 073-720 55 66
irengu@gmail.com
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Basket varje onsdag kl 21 i Uttersbergshallen
Barry Broman 070-839 29 37 eller
Anders Wiklund 070-294 81 20
Vi markerar närvaro med hjälp av internettjänsten DOODLE.
Är vi är 6 eller fler så kör vi, mer än 8 så blir det avbytare.

Kurser i SUP (Stand Up Paddleboard).
Utgångspunkt för de flesta kurser är Fredgagården.
För bokning se www.supnorrkoping.se
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 by Lina Studio - Sjöviksvägen 78 (under COOP)
En yogastudio där vi erbjuder olika former av yoga med flera
lärare. Under sommaren utomhusyoga på Sandviksbryggan.
För mer info: www.yogabylina.se
FB: Yoga by Lina, Instagram: @yogabylina.se
Ansvarig: Lina Hammarstrand, lina@yogabylina.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
Orienteringsklubben Kolmården
Träning för orienteringslöpning.
Info på www.okkolmarden.com

Krutvägen
Gym, när man vill.
Ansvarig Marlena Törnström 076-426 95 96
marlena_tornstrom@hotmail.com

Strömsforsstugan
Motionsspår för löpning och skidåkning 2½ km och 5 km
Skidspår även 7½ km och 10 km
Elljusspår 2½ km med tryckknapp för ljus, kvällar t.o.m. 22
Lilla Älgsjön
Terrängspår för löpning 3 km, 7 km och 12 km

Stavsjö Föreningshus
Hatha Yoga, måndagar 19-20
Ansvarig Pia Bork tel. 070-353 88 63
Zumba, söndagar 18-19
Ansvarig Pia Bork 070-353 88 63

Rehab Öst - Vårdcentralen
Möjlighet att träna varje vardag. Tillgång till 2 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

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

Gubbgympa måndagar kl. 09.30 på Klintvallen
Kontakt: Jan Connman tel: 076-134 61 56
(se KIK:s annons)

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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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!
Bilist!

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

Tänk på att barnen ska synas!
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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Från Stavsjö horisont
Ny gång- och cykelväg
Stavsjö har fått en behövlig gångoch cykelväg utmed väg 800 från
Tintomaras plats fram till Värdshuset. Calle Holmlund, ordförande i
samfällighetsföreningen i Stavsjö,
har drivit på frågan. Stafsjö Valves
har stängt av den gamla genomfarten
vid bruksområdet av säkerhetsskäl.
Där kör man med truckar och stora
lastbilar och är rädda för att någon
kan komma till skada. Dessutom har
en ny busshållsplats med övergångsställe på väg 800 vid Tintomaras
plats ordnats.

Cykelgänget med Eva Pettersson till vänster

Cyklingsturerna 45- årsjubilerar
En av de äldsta traditionerna i Stavsjö
i nutid, som hållit igång längst, är
cykelturer under sommarhalvåret,
som började år 1975.
De unga kvinnor, som hade gymnastik i Stavsjö, ville fortsätta att träffas
och röra på sig, när gymnastiken var
slut på våren. De började då med att
göra cykelturer i omgivningarna en
kväll i veckan. Monica och Ingegerd
Jakobsson höll ihop gänget. De var
nog ett 20-tal, som åkte runt på
många småvägar och även ibland på
stigar. Fikapaus var det varje kväll
ofta vid en sjö och då passade de på
att bada.

mera passar de ibland på att vid rasten, om det finns möjlighet, köpa
glass eller t ex pizza. I år har de varit
omkring 15 personer i gänget och alla
är välkomna.

Matkällare ”Krutkällare”
Stafsjö Bruksmuseum har avtalat
med Stafsjö Valves om hyra för de
tre matkällarna vid Krutstigen. Det är
tre fina källare med välvda tak, som
är värda att bevaras för eftervärlden.
De håller på att förfalla och ska nu
återställas och de kallas i folkmun
för ”Krutkällarna”.

Badbryggor mm
Även i år kom badbryggorna på plats
i maj vid badplatsen. Ett årligt äventyr i kallt vatten med ca 15 tuffa karlar från Fixargruppen. Kvinnorna
ordnade förtäringen så de fick en behövlig kaffe och korvpaus.

Fullt med barnkammare
för spindlar i källaren

Ett år körde de Glan Runt och ett år
körde de runt Yngaren, men det tog
en hel dag. De har också haft avslutning på säsongen med cykelturer utmed Göta kanal, flera gånger.
Omkring 1995 övertog Gunhild Wärn
ledningen för cykelturerna och då
lockades även männen med i jämlikhetens namn. Tradition under många
år var att hon bjöd på jordgubbstårta
en gång om året hemma hos sig, när
vi rastade. Hon hade då både en ko
och ett jordgubbsland. Då var de
ibland uppåt 30 stycken.

Röjning vid källarna. Lennart Egeskog.

År 2002 övertog Eva Pettersson ledningen för cyklingen, som både ger
motion och social gemenskap. Nu-

Allmän städdag genomfördes i Stavsjö den 7 juni, som avslutades med
korvgrillning vid badet.
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Dammvandring
Stafsjö Bruksmuseum med guide,
vandrade med ca 30 personer och
berättade litet om Stavsjö historia för
intresserade stavsjöbor i skogen söder om Stavsjö. Detta för att visa på
de anläggningar av dammar och
sprängda kanaler, som byggdes på
1600-talet, för att ge bruket jämn
tillgång till vattenkraft. Anläggningarna har nu klassats och dokumenterats som fornlämningar av Länsstyrelsen. Vid lunchrasten levererade
Stavsjö Krog & Kafé en härlig sallad
till var och en, som intogs i skogen.
Text och bild: Monica Svensson
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Skogsby i Stavsjö
Skogsby ligger 1 mil nordväst om
Stavsjö, byn fanns långt före Stavsjöbruk.
Skogsby ligger i en dalgång med
höga berg på båda sidor med Östergötland på sydvästra sidan. Byn är
belägen i Kila sockens utkant i nordväst. Där ligger Södermanlands
högsta punkt, 123 m över havet,
Vensbrinksberget, med ett utsiktstorn
på toppen, som byggts av föreningen
Sörmlandsleden, som passerar där.
Hur gammal byn är, är svårt att säga,
men troligen fanns folk här redan på
stenåldern, då man hittat stenyxor i
marken och gamla gravlämningar
från bronsåldern. Några arkeologiska
utgrävningar har inte förekommit.
Infarter till byn kom väster- och
nordost ifrån, från Simontorp och
Björkvikshållet. Någon väg mot
Stavsjö från Skogsby fanns inte när
Stafsjöbruk byggdes upp på 1600talet mitt i mörka Kolmården.
På 1200-talet bestämdes gränsen
mellan Södermanland och Östergötland av Birger Jarl över sjöarna Stora
Gändeln och Vibjörken. Det innebar
att gården Svansta kom att ligga i
Östergötland med trolig tillfart från
Krokek och den övriga byn i Södermanland, vilket reglerades på 1940talet, så att Svanstafastigheten överfördes till Södermanland.
På 1400-talet ägdes byn av Sten Bielke, ägare av Åkerö (en ö i Yngaren). Skogsby ärvdes av hans dotter
Birgitta Stensdotter Bielke, som var
mor till Sten Sture den äldre. Dessutom ärvdes även Skogsby av hans
syster Birgitta Gustavsdotter (Gustav
Wasas farmor). På 1460-talet skänkte
de gården i Skogsby till franciskanerklostret i Krokek. Bröder i klostret
skulle då bedja för dem i evig tid på
vissa dagar. Senare efter reformationen återtog kronan byn.
De första inbyggarna som finns antecknade i Gustav Wasas jordeböcker
är Nils och Erik i Skogsby, året var
1596.
Uttagna till Ryttare och Knektar under Corth Häss fännika (kompani),är
Jöns Andersson och Jöran Michelsson år 1605 och de besitter på sin lön
tvenne torp i Skogsby. Under Corth

Häss fännika (kompani) tjänar även
Bärril Månsson i Åklohult fritt på sin
lön.
Storgården och Åklohult (som fått
sitt namn efter två åar som flyter ihop
till en = en åklo) är de äldsta gårdarna. En tid kallades Åklohult för Västergården, men man har nu återtagit
dess ursprungliga namn. Sedan nyregistrerades även Nygården i jordeboken 1614 uti Skogsby åker, ½ hemman och Nortorp, ett torp upptaget
uppå Skogsby hage, ½ spannland.
Byn skulle då skattläggas. Ingvaldstorp har under en del år kallats
Nor- eller Norrtorp, fast den ligger i
byns östra del. Även gården Svansta
är mycket gammal. Fem familjer
bodde i byn på 1600-talet. I Skogsby
fanns även ett båtmanstorp, som nu
är borta samt torpet Ängstugan, som
numera är permanentbostad. Inom
Åklohults ägor fanns en backstuga,
Hultstugan, nu riven. Numera är
Skogsby äng, Tittängen, bebyggd
med fem fritidshus. Dessutom fanns
ett missionshus, Betel, från början av
1900-talet, Fridhem, som numera är
fritidshus. Det fanns även en backstuga vid Lönnhagsslätten, som är
borta för länge sedan.
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Skatterna 1/10-del fick betalas till
Kila kyrkohärbärge både i dagsverke
och i natura t ex råg, korn, smör mm.
Detta tyder på att socknen satsat på
de gamla och fattiga.
Anno 1649 hölls laga ting i Jönåkers
härad i Stigtomta. Där hade följande
personer försummat Kungsskall efter
varg, med nät och skallgång, som
utfärdats i kyrkan, vilket bötades
med 6 mark var av Peder i Skogsby,
Anders i Welången, Anders i Sågartorp samt Jon i Skogsby. Vargen var
fordomdags ett gissel för människorna och man vågade inte säga
varg, man sa gråben, tuss eller gull.
Björnjakt förekom också på 1600talet i Kila.
Samtliga 3 hemman, Storgården,
Åklohult och Nygården, köptes i mitten av 1600-talet under frälse av Generalmajoren och Krigsrådet Per Andersson Lindroth. Han försökte på
1660-talet att slå ihop hemmanen till
ett säteri, vilket betydde frihet från en
del skatter. Det lyckades inte.
I slutet av 1600-talet köper Gerth
Störning, Stafsjöbruk, en del i
Skogsby.
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I mantalslängd från 1690 för
Skogsby ½ mtl finns även båtsman
Nils med hustru inskrivna, vilket tyder på att hemmanet rusthåller båtmanstorpet. År 1692 har Nils fött en
son. Inga kvinnonamn finns nämnda
i gamla handlingar. Kanske hans
hustru var med på detta. Under 1700talet residerade här båtsman Blysa
och senare Rosenbom.
I mitten av 1800-talet köptes
Skogsby av Stavsjöbruk. Gårdarna
friköptes sedan på 1930-talet.
På 1800-talet skedde en svår olycka
vid Nygården. De hade en dräng från
Lönnhagsslätten, som inte fick ligga i
huset, utan han fick vara i stallet. Det
var så kallt en natt, att han gick in i
jordkällaren och lade sig, för där eldade man i hinkar, så inte potatisen
skulle frysa. Han blev förgiftad av
röken och dog.
Storgården brukades av Hjalmar
och Emma Lundberg 1891-1918 och
sonen Gunnar och Ebba Lundberg
friköpte Storgården 1937. Sonen
Sten och Agda Lundberg fortsatte
brukandet och nu brukas gården av
Stens son Torgny Lundberg, som
bidragit till informationen om
Skogsby.

Nygården brukades av Axel och Elin
Skog på 1900-talet. De hade sju
flickor och Edit gifte sig med Bror
Andersson från Kopparbol, som senare brukade gården till slutet av 50talet.
Senare hade Bertil och Ingegerd
Kjellström gården innan Harald Johansson övertog den i slutet av 1960talet. Fyra permanentbostäder finns
vid gården, däribland avstyckade huvudbyggnaden. Stamfastigheten, ägs
nu av Harald Johanssons son Sune
och Kristina Johansson, som bor i ett
permanenthus. Jakob Johansson, son
till Kristina och Sune bor i Harald
Johanssons hus och ytterligare ett hus
finns vid gården.
Ingvaldstorp beboddes av Albert
och Lovisa Andersson under 1900talet och de fick sönerna Yngve,
Ernst och Nils. Yngve Andersson var
en känd dragspelare och kompositör
och var med och spelade på danserna
i trakten. Numera bor här Rickard
Johansson med familj. Intill Ing-

valdstorp finns ett nytt permanenthus.
Svansta har gått i arv från far till son
sedan 1750-talet. Numera sedan
1991 bor Allan och Carina Karlsson
på gården. Bostadshuset låg tidigare
ca 400 m längre bort och har flyttats
till nuvarande plats. Där har det omoch tillbyggts på 1900-talet. Då
bodde där Karl Johansson med
hustru Anna, De fick många barn,
bl a Amy, Edith, Ruth, Isak och
Harry, som är far till Allan, som bidragit med information om Svansta.
Efter Karl och Anna bodde i huset
dottern Edith och hennes man Ivar på
ovanvåningen och Amy och Ruth på
nedervåningen.
Numera bor ca 17 personer i byn och
där är fortfarande en levande landsbygd.
Texten är sammansatt från olika källor, bla från Gösta Fredrikssons
forskning
Text och bild Monica Svensson samt
privata bilder

Åklohult (Västergården) har haft
flera olika brukare. I slutet av 1800talet arrenderade Johan Lundberg
gården, Torgny Lundbergs farfars
farfar. Emil och Ida Svensson friköpte gården 1937.
På 1960-talet bodde Olle och Ylva
Björklund på gården. Olle Björklund
var Mr Aktuellt när TV var nytt. Från
1976 brukade Lennart och Gunhild
Wärn Åklohult och numera deras son
Hjalmar Wärn.
Storgården

Åklohult

Äldre bild av Svansta
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Traditionsenlig









i Kvarsebo

1:a september släpper vi

Lördag 14 november kl 17.00
i Christinagården

En ekologiskt odlad böna från Brasilien.

Årets Jaktkaffe

Dofta.
Njut.
Smaka.

Välkomstglögg
Försäljning av fika, hembakat och ostkaka
Lotterier
Dragning i listlotteriet
Godisstrutar och barnfilm
Barnkören medverkar
Auktion kl. 18.00 med
Cecilia Norinder Fagrell
och Janne Connman

Vi håller öppet hösten/vintern 2020 på Qvarsebo Kaffe:
V 36-39 Lördag & Söndag 11-16
V 40-43 Lördag & Söndag 12-16
V 44 Torsdag-Söndag 12-16
Vi kommer även ha butiken öppen för försäljning av kaffebönor, bryggkaffe och mazarinkaka under enstaka dagar i veckan när vi är på plats. Ring, åk förbi eller följ oss på Instagram.

Alla intäkter går till välgörande ändamål!

För mer öppettider och kaffeinformation - kolla in vår hemsida!
www.qvarsebokaffe.se
Kvarsebovägen 159, 618 93 KOLMÅRDEN

Välkomna önskar Kvarsebo Kyrkliga Syförening!
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

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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I år igen - simskola i Kvarsebo

Varmkorv sitter väl i kylan.
Vega Tilleby med mamma.

Uppvärmning på stranden

Under de 2 sista veckorna i juli
samlades många förväntansfulla barn
och föräldrar vid Kvarsebo badplats.
Att dessa 2 veckor var de kallaste
under sommaren med ca 14 gr C i
vattnet hindrade inte deltagarna att
förbättra sina simkunskaper.
Genom ett samarbete mellan Kvarsebo IK och Norrköpings Kappsimningsklubb gavs möjlighet för barn
från 5 år och uppåt att lära sig simma
alternativt utveckla sina simkunskaper och ta många efterlängtade märken.
Initiativtagare till simskolan var
även i år Jonas Rydberg från Kvarsebo IK, som tyckte att resultatet
2019 var mycket positivt och ville
därför erbjuda samma möjligheter i
år. För att göra det möjligt för alla
som ville vara med sponsrade Kvarsebo IK stor del av kursavgiften.

att de kunde simma 10 m och lite
ryggsim.
Hemming och Oliver lyckades tack
vare rolig uppvärmning och många
olika lekar och knep att få även den
”största motståndaren” att lära sig
”koka vatten” eller t.o.m hoppa ut på
djupt vatten.
Här samlades både barn från Kvarsebo och hitresta anhöriga. Bland
andra kom kusinerna Bjarnegård från
Uppsala och Göteborg och deltog
gladeligt när de alla fått nya färggranna våtdräkter mot kylan. Henry
t.ex tog både kilometermärket och
Kandidaten.

En annan stor märkestagare var
Viggo Segersten/Rydberg, 7 år. Han
lyckades under dessa 2 veckor
simma till sig 8 medaljer, alltifrån
silver och guldfisken, brons silver
och guldhajen till både simborgarmärket och vattenprovet.
Stor
märkestagare,
Viggo
Segersten
/Rydberg
Stolt
storasyster
Nova visar upp
medaljskörden

Även föräldrar, mor- och farföräldrar fick delta genom att komma och
ta märken. Ett var ”Vattenprovet på
öppet vatten”, som innebar hopp på
djupt vatten så att huvudet kom under vatten och därefter simma 200m
varav 50 m på rygg. Vattentemperaturen avskräckte i år. Men alla var
överens om att detta var något mycket viktigt att delta i.

Intresset för simskolan blev mycket
stort, vilket innebar att vid starten
stod mer än 20 nyfikna barn och föräldrar och väntade på de två instruktörerna från NKK Hemming och Oliver.
Barnen delades in i två grupper,
nybörjare och fortsättningsgruppen.
Nybörjargruppen skulle visa att de
kunde vara i vattnet utan föräldrar
och vara med på lite olika lekar. I
fortsättningsgruppen skulle de visa

Avtackning av Hemming och Oliver med
kaffe och rabarberkaka från lokala företag

Kusinerna Bjarnegård, Henry,
Sonja, Vera och Olga
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Alla bjöds på varm korv med bröd
av KIK vid avslutningsfesten. Detta
var mycket populärt i kylan.
Text och bild: Inga-Britt Jernqvist
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Björkviks Marktjänst AB

JAGR

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
0705136973

Vill ni ha hjälp med transport
så ordnar vi det med någon av
våra lastbilar eller dumper.

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com

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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Kolmårdsrundan Trail Run 2020
- genomfördes säkert trots Covid-19

Vinnare 21 km damer

Vinnare 21 km herrar

Vinnare 42 km damer

Kvarsebo
Idrottsklubb genomförde den årliga tävlingen, lördagen den 4 juli, med begränsat och
avgränsat upplägg p.g.a. av Covid19.

Trots det ihållande regnet under
större delen av dagen så var humöret
på topp bland löparna. Till start på 21
km så kom 119 st tävlande och på 42
km startade totalt 79 st tävlande.

Distanserna som kunde genomföras
blev endast 21 km och 42 km. Övriga distanser (2,5 km, 6 km och 10
km) fick tyvärr ställas in då de ej
gick att genomföra på ett säkert sätt.

Restriktioner från Folkhälsomyndigheten efterföljdes, med 45 minuter mellan varje startgrupp och max
45 personer i varje grupp. Tävlande
fick inte komma till arenan förrän
föregående startgrupp hade lämnat
startlinjen. Ingen publik eller anhöriga fick vistas på tävlingsområdet
utan hänvisades ut till bansträck-

På 42 km herrar slog Anders Kleist
till med nytt banrekord som nu är 2
timmar 58 minuter och 32 sekunder.

Vinnare i respektive grupp
42 km herr

42 km dam

21 km herr

21 km dam

Tid

1) Anders Kleist

IK Akele

2:58:32

2) Robbin Kantarp

Finspång AIK friidrott

3:01:39

3) Peter Olin

IK Akele

3:28:47

1) Johanna Engström

Offcourse Coaching

4:00:49

2) Nina Ellmark

Hallen löpning

4:24:29

3) Linda Wiese

Spajdergrri

4:42:48

1) Ville Johansson

Ok Kolmården

1:17:29

2) Leo Johansson

Ok Kolmården

1:21:03

3) Peter Ettling

Finspång SOK

1:22:44

1) Anna Håkansson

Ok Kolmården

1:46:14

3) Sofie Ettling

1:46:23
Finspång SOK

ningen i skogen. Vi hänvisade även
publik/anhöriga till Kvarsebo badplats, Café Säterdalen och Qvarsebo
Kafferosteri.
De som deltog har lämnat oss bra
feedback och var mycket nöjda med
både planeringen, spåren och arrangemanget i stort. Vi som arbetar i
klubben med genomförandet känner
en stor glädje kring detta och tackar
alla som deltog och arbetade så att
tävlingen gick att genomföra.
Text: Inga-Britt Jernqvist
Bilder: Erik Karlsson

KolmårdsRundan HöstTrail

Förening

2) Amanda Fogelberg

Vinnare 42 km herrar

1:52:59
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10 km, sista söndagen i oktober
Sedan 2018 har Kvarsebo Idrottsklubb även
arrangerat KolmårdsRundan HöstTrail.
Klubben planerar att genomföra även detta motionslopp, med liknande restriktioner, den 25:e
oktober 2020. Anmälan till detta lopp görs via
KIKs hemsida.

OBS KIKS Årsmöte 2020 äger rum

söndag den 20 sept kl 15.00 utomhus
Välkomna i varma kläder så bjuder KIK på varm
soppa efter förhandlingarna.
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Senaste nytt om byggplanerna i centrala Krokek
Projektgruppen för flerbostadshus i
Kolmården är ett initiativ som drivs
av Kolmårdens Företagsgrupp. Syftet
med denna grupp är att ta fram beslutsunderlag, som skall göra det
möjligt att bygga fler hyreslägenheter i Krokek och Kvarsebo. Projektgruppen har fått 250.000:- av Leader
kustlandet för att göra marknadsundersökning och ta fram underlag för
detaljplanering m.m.
Thomas Andersson, projektordförande - Vad händer?

Marknadsundersökningen, som har
genomförts av Kristin Witzel, Universitetet i Linköping, är nu klar och
den kommer att presenteras för olika
byggherrar m.m. som ett beslutsunderlag för kommande planeringar.
Det lokala utvecklingsbolaget Kolmårdens Utveckling AB (svb) presenterar en sammanfattning av denna
undersökning i en separat artikel.

själva bygga hyreshus, samtidigt som
vi för diskussioner med HSB och
Hyresbostäder för att tillsammans
med dessa företag bygga lägenheter i
större skala.

Norrköpings kommun planerar att
f.o.m. mitten av september och 2 månader framåt ställa ut förslag på fördjupning av översiktsplanen för
Krokek och Strömsfors. Handlingarna kommer finnas tillgängliga att
ladda ner digitalt på kommunens
hemsida samt att läsa på Krokeks
bibliotek, samt på samhällsbyggnadskontoret i Norrköping. Norrköpings
kommun kommer att ta emot synpunkter på förslaget för ytterligare
överväganden innan Översiktsplanen
antas av kommunfullmäktige, förhoppningsvis i början av 2021.

Roger Sjögren, VD HSB, säger att
de nu snarast skall ta del av marknadsundersökningen som är klar och
att de därefter troligen gör en egen
marknadsundersökning för att undersöka behovet av bostäder. HSB jobbar i första hand med bostadsrätter
och de bör bygga ett bestånd av
minst 40 lägenheter eller minst 25
radhus för att det skall vara intressant
och lönsamt. Tanken att jobba tillsammans med Kolmårdens Utvecklings AB (svb) och Hyresbostäder
känns mycket inspirerande och Roger ser fram emot kommande möten i
denna grupp med kommunen.

Vi för just nu diskussioner med kommunen om tänkbara platser för att

Lars Lövgren, Hyresbostäder, är
fortfarande mycket intresserad av ett
samarbete och att bygga hyresfastigheter i centrala Krokek.

Text och bild: Olle Rosén

Kolmården utveckling AB (svb) fortsätter sitt arbete i Kvarsebo
De två projekt man jobbar med är
”Digital handel” samt ”Hyreslägenheter för äldre”. Se artikel i
Kolmårdsnytt nr 2/2020.
Enligt Jan Moberg jobbar man aktivt
med att hitta en lämplig lokal i Kvarsebo för att kunna starta Digital lanthandel. Intresset är stort för båda projekten.
Goda chanser att få hjälp med finansiering via Leader/ kustlandet och
Jordbruksverket finns. Förhoppningsvis klart under hösten.
Citat Jan Moberg:
”Vi kommer nog nu att bilda en ekonomisk förening för att kunna få 400
000 kr i bidrag till planering av seniorboende på Färjkarlsberget. Det
förutsätter att vi har minst 6 hushåll
som är beredda att satsa 10 000 kr i
en ev framtida seniorbostad. Vi har
hittills fyra som är beredda att satsa
det.”

En första idéskiss hur det kan se ut på Färjkarlsberget (invid Klintvallen)
har tagits fram av arkitekten Pelle Wester.
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En första idéskiss...

AnnaKarin Tilleby har gjort en utredning beträffande de båda projekten.
”Här är den slutgiltiga sammanställningen av bostadsenkäten. (OBS
att på frågan Typ av bostad så är det
möjligt att ange mer än ett svar.) Jag
kommer att skriva en liten text och
lägga ut den på www.kvarsebo.com/
bostad, så kan den som vill gå in och
fördjupa sig i siffrorna.”
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 38 procent har svarat att de söker
något på längre sikt.

 De flesta, nästan 63 procent, har

svarat att de vill ha en bostad på 3
-5 rum, vilket gör det till den populäraste storleken bland dem
som söker nytt boende i Kvarsebo.

 När det gäller typ av boende så

vill de allra flesta köpa hus, 48

procent är intresserade av det. 41
procent kan tänka sig att hyra en
lägenhet och 37 procent vill hyra
ett hus. Observera att det var möjligt att ange flera svarsalternativ
på denna fråga.

 De flesta, 59 procent, av de som
svarat är mellan 30 och 55 år.
32 procent är över 55 år och 9
procent är under 30 år.

Värt att notera:
 121 personer har svarat. En fantastisk siffra. Det innebär att 121
hushåll är intresserade av ny bostad i Kvarsebo i någon form. 80
procent av de svarande bor inte i
Kvarsebo idag - dvs stor tillväxtpotential.

 62 procent av dem som har svarat

vill ha en bostad på en gång eller
inom ett till två år.

Text: Inga-Britt Jernqvist

Att bo i Kolmården - marknadsundersökningen
Det
lokala
utvecklingsbolaget
Kolmårdens Utveckling AB (svb)
sammanställer nu resultatet av den
enkät som gick ut i våras. 326 personer har svarat på undersökningen där målet var att identifiera bostadsbehovet nu och i framtiden
och samtidigt få en bild av den
upplevda livsmiljön och grannskapet för att kunna vara med och
utveckla samhället.
De som bosätter sig i Kolmården är
ofta välutbildade och av de som svarat på enkäten är högskoleexamen
den vanligaste utbildningsnivån. 3 av
4 bor i en egen villa. Om enkäten
speglar invånarna generellt har vi två
befolkningar; ”urinvånarna” och de
som är födda 1965 och senare som
flyttat hit. Spännande!
I grunden har enkäten konfirmerat
våra antaganden: När det gäller framtiden är den största gruppen de som
inser att underhållet och trädgården i
den nuvarande bostaden kan bli alltför betungande i framtiden (45%),
följt av att bostaden kan komma att
bli för stor (31%). Nästa utmaning
kan vara den framtida tillgängligheten i bostaden (22%). Det här är

kanske det viktigaste budskapet vi
kan ta till oss. Redan nu behöver vi
sortera ut en fråga som kanske berör
en fjärdedel av alla Kolmårdsbor. Vi
talar om långt mer än 1 000 människor som tänker så här.
De som ser sig som del av en flyttkedja (barnfamiljer får ju möjlighet
att flytta in om fler lägenheter blir en
realitet) ser i första hand fram emot
en 3 ROK (56%), medan 25% nämner en lägenhet 4 ROK som sitt mål.
Jämfört med t ex närliggande Stavsjö
indikerar detta på lite högre bostadsmässiga krav. Eftersom närmare 90%
av de som svarat äger sitt boende
idag är det naturligt att man ser nästa
boende i samma termer. Samtidigt
läser vi att närmare 1/3 är intresserade av en hyreslägenhet. Varför investera igen när man byter till ett mer
praktiskt boende på ålderns höst?
Varför inte växla ut, verkar många
tycka.
Över 10% av de som svarar menar att
de kan tänka sig att flytta till en modernare lägenhet inom 2 år. Är dessa
personer representativa för Kolmården talar vi om upp till 600 personer.
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Representerar dessa svarande ett par
talar vi kanske om mer än 1000 personer i Kolmården som skulle vilja
växla sitt nuvarande boende mot ett
enklare och modernare inom mindre
än 2 år. Onekligen är detta en stor
utmaning. Lägger vi till ett år, talar
vi kanske om mellan 500 och 1000
personer till.
Varför vill många flytta inom
Kolmården? Kanske för att man känner sig trygg här. Över 80% känner
sig hemma. Närmare 80% känner sig
helt säkra och 98% helt eller ganska
säkra. 65% menar att de har en uppbackning om de hamnade i problem.
Kanske har detta en koppling till
möjligheterna att delta i sociala aktiviteter som ger personliga relationer. Över 55% deltar i någon sportslig aktivitet. Till detta kommer välgörenhets- eller samhällsorienterade
organisationer som närmare 35% av
Kolmårdsinvånarna deltar i. Givetvis
finns alltid förutsättningar till förbättringar och de ska vi ta upp nästa
gång. För då vill vi se framåt och
prata om hur vi kan göra Kolmården
ännu bättre.
Kolmårdens Utveckling AB (svb)
Gunnar Casserstedt, vd
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Kolmårdens Utveckling
Kolmårdens Utveckling AB (svb, eller (KolAB) är ett lokalt utvecklingsbolag där vi som enskilda
invånare har målet bättre service och bättre boende. Som aktieägare får du inte någon vinstutdelning på kapitalet – istället återinvesteras vinsten i lokalsamhället. Målet är att den egna bygden ska utvecklas.
Vårt första arbete är det vi kallar "morgondagens flyttkedja", dvs att ta fram ett antal hyresbostäder för de något äldre som upplever att stugan är för tung att hantera med stigande ålder.
Nästa boende ska vara modernt och enkelt att sköta. Barnfamiljer kanske kan köpa ett hus för 2
miljoner och lägga sin fritid de kommande 10 åren på att rusta upp huset. Då har vi skapat en
positiv flyttkedja.
På gång. Just nu arbetar vi med tre viktiga områden. Flerbostadshus centralt i Krokek och Kvarsebo, samt digital lanthandel i Kvarsebo.
Vill du påverka byggandet och utformningen av din nästa bostad och vill vara säker på att få en
hyreslägenhet i någon av orterna inom, i bästa fall om ett par år, bör du gå med i en av de ekonomiska föreningarna ”Byggemenskap” i Krokek eller Kvarsebo. Vår ambition är ett tiotal lägenheter i varje ort. Årsavgiften är 200 kronor och vill du ställa dig i kö är insatsen 10 000 kronor.
Lämnar du föreningen får du insatsen tillbaka.
Vi har hämtat vår inspiration från Stavsjögården som nyligen uppfördes av Kiladalens Utveckling
AB (svb) i Stavsjö.

Du kan dessutom fortfarande bli aktieägare i KolAB och vara med och driva utvecklingen
av våra två samhällen. Det behöver inte kosta mer än 1 000 kronor att bli aktieägare.
Betalning görs till Kolmårdens Utveckling AB (svb) på bankkonto eller bankgiro:
Bankkonto:
Bankkonto:
Bankgiro:
Bankgiro:

Clearing-konto:
Clearing-konto:90259025-477
4774409,
4409, hos
hosLänsförsäkringar
Länsförsäkringarbank
bank
5471-5693
5471-5693

Lämna namn och emailadress i meddelanderutan för avprickning på insättningen
samt spara kopian på underlaget.

Alf Gustafsson, ordf. KolAB
algstorp@telia.com
070-577 9320

Gunnar Casserstedt vd. KolAB
gunnarcasserstedt@hotmail.com
073-068 3700
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OBOS planerar att bygga 250 nya bostäder i Torsviken

Torsviken

Uppe vid gamla sanatoriet pågår
mark och vägarbeten för fullt. Totalt
planeras för uppemot 250 nya bostäder i form av villor, radhus och parhus, både äganderätter och bostadsrätter.
Pernilla Eriksson, kundansvarig
- Vad händer i Torsviken?

Visionsbild för husen vid Torsviken

Gå gärna in på vår hemsida
www.obos.se för att läsa mer om
projektet Brf Trivsamheten.
Torsviken kommer att byggas ut i
flera etapper under många år. I första
etappen planeras ett projekt med 18
par- och radhus och redan nu i höst
räknar vi med att konkret kunna visa
hur projektet kommer att se ut. Säljstarten planeras till 1:a kvartalet 2021
och inflyttning preliminärt 2022.
Upplåtelseformen blir bostadsrätt.

Nu i höst kommer även 3 tomter att
säljas och här förbinder sig köparen
att bygga antingen ett hus från Myresjöhus eller ett hus från Smålandsvillan, som också ingår i OBOS–
koncernen.
- Vad händer på Munkvägen?
Projektstarten har skjutits upp p g a
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ett överklagande, men vi hoppas på
ett positiv besked nu i höst, så vi kan
starta projektet och bygga enligt vår
plan. Vi planerar för både radhus och
lägenheter i bostadsrättsform och
intresset för dessa är stort.
Gå gärna in på vår hemsida
www.obos.se för att göra din intresseanmälan för Brf Munkvägen.
Text: Olle Rosén
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Lilla Älgsjön
Åksjön

Gullvagnen
Strålen

Bygg en tunnel istället!

Böksjön

Friluftsområdet kring Böksjö - Lilla Älgsjön - Gullvagnen har höga
naturvärden som måste skyddas! Om Ostlänkens planerade dragning inte ändras, kommer omfattande markområden under den nio
år långa byggtiden att förvandlas till en enda stor byggarbetsplats.
Allmänhetens tillträde begränsas. Dras järnvägen istället i en förlängd tunnel räddas värdefull natur- och kulturmark. Se kartor på
Böksjö vägsamfällighets hemsida och tala om vad du tycker!

boksjo.se
Epost: kontakt@boksjo.se

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

Massage
Laserbehandlingar
Företags massage
Idrottsskador
Rygg & Nack besvär

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

Patric Stubbe
dipl.massör
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Planerad stängning av Krokeks bibliotek
I förra numret av Kolmårdsnytt fanns ett reportage om det nyrenoverade Bibloteket, men snart stod det klart
att lokalerna sagts upp. Kolmårdsnytt bad Kaj Fransson, som är väl insatt i turerna kring biblioteksverksamheten i Kolmården under åren, att skriva ett reportage omkring detta.

Krokeks bibliotek har hållit stängt
för renovering. Nya möbler och hyllor
kostade 1 300 000 kr. Det hann hålla
öppet i nästan tre månader innan chefen för Stadsbiblioteket Anna-Lena
Grusell deklarerade i NT att hyreskontraktet var uppsagt. De lite luddiga
skälen var besparingar samt att biblioteket ligger långt från annan service.
Idealet är att ligga i centrum så att
man kan handla och gå på biblioteket
samtidigt. Besparingen vid nedläggning skulle bli ca 650 000 kronor, personalkostnad oräknad.
I tider av besparing bör man hushålla med sina pengar samt samarbeta
för att få ut mera av varje krona. När
biblioteket flyttade från Valhallavägen
(i en liten källarlokal) till Råsslaskolan
på 70-talet berodde det på politiska
visioner och ambitioner från den tidens tjänstemän och politiker för att
höja kvalitén på verksamheten. Man
var skolbibliotek under skoltid och
vanligt bibliotek efter skolan (kallas
folkbibliotek). Man hade fackutbildad
bibliotekspersonal. Finessen var att
skolan och Kulturnämnden som det
hette då delade på kostnader för lokaler, böcker och personal. Idag kör skolan ett eget bibliotek och folkbiblioteket ser sig om efter nya lokaler för
sina nyinköpta möbler (1,3 miljoner).
Det finns lagstiftning om skolbibliotek som säger: ”att alla elever, oavsett
om de går i en kommunal eller fristående skola, ska ha tillgång till
ett skolbibliotek. Bestämmelsen omfattar såväl grundskolor och motsvarande skolformer som gymnasie- och
gymnasiesärskolor”.
Norrköpings
kommun är inte bäst i klassen på att
följa denna lag.
Ordföranden för kultur- och fritidsnämnden Olle Johansson (s)
- Det finns sedan tidigare en önskan
om lokaler mera centralt i Krokek.
Han fortsätter…
- För mig är bibliotek en av de viktigaste samhällsfunktioner som vi har.
Det ska finnas möjlighet för alla våra
medborgare att ta del av det. Oavsett
var man bor. Därför är filialerna oerhört viktiga. Det blir lite olyckligt när

det framstår som om det finns ett beslut om att stänga filialen. Det finns i
dag ett uppdrag till kontoret att återkomma med mer underlag.
Olle erbjuder sig att komma ut till
Krokek och diskutera biblioteket.
Ordföranden i Utbildningsnämnden, kommunalrådet Kikki Liljeblad (s) är lite återhållsam i sina kommentarer. Mån om att poängtera att
det inte är hennes nämnd som ansvarar för biblioteket…
- Jag tycker det är väldigt viktigt med
bibliotek, speciellt för barn och unga,
och jag tittar gärna vidare på olika
lösningar.
Dagens bibliotekschef, Anna-Lena
Grusell (började på jobbet i februari i
år) tycker…
- Man ska dra gränser mellan fritidsläsande och barns läsande i skolan
eftersom skolans läsande är kopplat
till prestation. Fritidens läsande ska
vara lustfyllt.
Hon vill även få ut mera av varje
krona i verksamheten, och hänvisar
till våra engagerade politiker eftersom
det krävs ett politiskt beslut.
Sammanfattningsvis är det nog så att
politikerna verkar öppna för samarbete och tycker att filialbibliotek är
viktigt medan kommunens ledande
tjänsteman på bibliotekssidan inte ser
att en besparing på 650000 kr äts upp
av merkostnader i nya lokaler som
just nu inte finns. Bibliotekschefen
börjar på nya jobbet med att skära på
service i ett ytterområde. Hon har i
media även flaggat för att bokbussen
är ålderstigen (den går också i ytterområden).

Ordf. Kultur- och
fritidsnämnden
Olle Johansson

Verksamhetschef
Anna-Lena Grusell

Anna-Lena Grusells syn på läsning i
skolan är lite skrämmande, hon
kanske behöver friska upp kunskapen
om pedagogik och arbetet i skolans
värld. Min erfarenhet är att barns läsning grundläggs i unga år. Det finns
inte någon motsättning mellan skola
och bibliotek här, de har samma mål.
Det absolut mest kostnadseffektiva
sättet att öka läsning är ett samarbete
mellan skola och bibliotek. Det finns
otaliga exempel på detta runt om i
Sverige. Även regeringen inser detta
och tillsatte i november 2019 en utredning med målet att stärka skolbiblioteken. När det finns ett starkt
filialbibliotek så gynnar det övriga
läsare: pensionärer, förskolor, barnfamiljer m fl.
Idén att lägga biblioteket i ”centrum”
är bra i stora tätorter men passar illa i
glesbygdsområden där människor
ändå är vana att uppsöka den verksamhet de behöver.
Uppmaning till politikerna!
Samarbeta över nämndgränserna för
att Krokeks bibliotek ska utvecklas i
nuvarande lokaler!
Text: Kaj Fransson:
Tidigare chef för bibliotekets samtliga
filialer i Norrköpings kommun.

Efterskrift
Sedan denna artikel skrevs har Norrköpings Tidningar meddelat att biblioteket blir
kvar. Detta väcker frågor: sparbetinget 650 tkr kvarstår, biblioteket skulle ju flyttas,
inte läggas ned! Då stämmer ju inte det sparade beloppet! Kommunalrådet tycker inte
att Krokeksbornas reaktion spelar någon roll men är det inte det politik bygger på:
”lyssna på medborgarna”? Går detta ut över personalen, kärnan som verksamheten
bygger på? Stor försämring i så fall! Varför inte samarbeta med skolan? Verkar finnas
anledning att bevaka detta i Kolmårdsnytt.
Kaj Fransson
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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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En bra start på söndagen

Kolmårdstipset
Tipspromenader vid Strömsforsstugan
söndagar från 10:00 (start 13 september)
Ta gärna med en egen penna. Svar inlämnas senast 13:00
Lottade vinster och pris till bästa tips. Swish 30 kr/st vid stugan.
5-pack som gäller valfri söndag säljs hos ICA Delfinen för 100 kr

18 OKTOBER

50:e året

vid tillåtet deltagarantal

okkolmarden.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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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 210 medlemmar.

 Som medlem får du förutom gemenskap och

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och har inga reguljära Gudstjänster tills vidare…

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

En liten grupp möts ändå på onsdagar kl. 19.00 till bön
för Kolmården och vår värld.

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

Söndagar kl 10.00 inbjuder vi till

”Mötesplatsen”
Välkommen till en stund av gemenskap, där vi håller distans till
varandra. Vi läser bibeln, samtalar, sjunger och ber tillsammans.
Med reservation för förändringar. Se annonsering i
NT:s predikoturer, affischer och på 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:
Lennart Lundgren 070-589 84 38 eller Per Adler 070-646 42 78

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan
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På Kolmårdsnytts 10-årsjubileumsfest sjöng vi Allsång. Vi sjöng fyra sånger om Kolmården,
författade av Kolmårdsbor. Vi publicerade ”Kolmårdens melodi” och ”Kvarsebosången”
i förra numret. Här kommer de två andra.

Visan om Kolmården (mel. Nidälven)

Visan om Kvarsebo (mel. Den sköna

Långt bort i skogen bland granar och fur
ligger den bygd som är vår.
Fordom där rövare legat på lur
nu bara fridsamhet rår.

Helén eller flickan i Peru)

Refr:

Nu jag sjunga vill om bygden
som mång södersol förgyllt,
bygden som vid Klintens fot lagt sig till ro.
Om en brygga med en skötbod
som på gaveln bär en skylt
Och på skylten står det Kvarsebo.

Kolmården, stilla och vacker du är,
nu med ditt vita hölje.
När ut i skogen på skidor det bär
stigmännens väg vi följe.
Uppe vid Älgsjön syns spår utav lo,
i Rövarberget blott grävlingar bo.
Kolmården, stilla och vacker du är.
Dig kan jag aldrig glömma.

Refr:

Älgen på klapprande klövar han går
undan ifrån allfartsväg.
Rådjuren skygga de följa hans spår,
söka en lega åt sig.
Refr:

Har du hört hur vattnet porlar
ner vid kvarnen någon gång?
Har du sett forellen hoppa vid en sten?
Har du badat uti viken
heta sommardagen lång?.
Har du stekt dig brun vid middagssolens sken?.

Kolmården, stilla och vacker du är,
även med höstgrå ängar.
Uven han ropar från berget ”hu hu”,
Harjakten går i svängar.
Ljungen åt lavgråa klippan ger färg,
nyss smög en räv över Atterboms berg.
Kolmården, stilla och vacker du är.
Dig kan jag aldrig glömma.

Refr:

Kvarsebo vid Bråviksstrand…

Har du suttit ner vid stranden,
med ett metspö i din hand
och sett flötet dyka i en vattenkrans
medan solen långsamt tändes
bakom Klintens mörka rand
och en skrattmås höres skrika någonstans?

Om genom sjumilaskogen man drar
och Bråviken sätter som mål,
och om man noggrant kompassriktning tar,
följer den skälvande nål..
Refr.

Kvarsebo vid Bråviksstrand,
du mitt fagra sommarland,
från min längtan som jag aldrig kan bli fri.
Ty i Hagstuvikens böljor
kan man svalka sig ibland,
och vid Klumpens brygga abborr tar på gli.

Refr:

Kvarsebo vid Bråviksstrand…

Har du hört på fågelsången
uti hagens gröna lund?.
Har du varsnat skogens dunkelfröna färg?
Har du hört hur göken
ropar i en stilla morgonstund
I en tall nånstans bland gråa urtidsberg?

Kolmårdens pärla man kommer till då,
stilla och vacker är den.
Sipporna lysa båd´ vita och blå
vart än man ställer färden.
Uti den bygden ej finns någon nöd,
grönstrimmig marmor förvandlas till bröd.
Kolmården, stilla och vacker du är.
Dig kan jag aldrig glömma.

Refr:

Kvarsebo vid Bråviksstrand…

Har du suttit ner vid viken
en augustikväll nån gång
och beundrat månens långa silverbro?
När ur tystnaden vid stranden
endast höres syrsans sång,
sedan kan du aldrig glömma Kvarsebo!

”Visan om Kolmården” är skriven av
Signe (Lotta) Bäck-Waardahl
Sonja Johansson

”Visan om Kvarsebo” är skriven av
Olle Karlsson
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Vad händer i
Marmorbruket?
Läser protokoll från
Stadsplaneringsnämndens möte 12 maj i år.
Reidar Svedahl ger
nämnden uppdrag att
inleda planarbete och
göra förslag till detaljplan
för Fagervik 1:20.
Kommunen avser att
sälja fastigheten till marmorföretag som kan
sabotera för Marmorbruksmuseet!
Det är alltså området
runt Marmorbruksmuseet som är Naturskyddsområde som
avses!
Hur kommer det sig att
kommunen vill godkänna
detta och lägga resurser
på planarbete, räcker
det inte med logistikladorna på bördig åkermark? Den brytvärda
marmorn finns inte ens
här utan i annat område,
är det så att vi ser en
förtäckt markexploatering här?
Pengar att tjäna i skydds
-värda markområden?
Kaj Fransson
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Svar på Kaj Franssons
insändare

Tack för frågan Kaj Fransson, du
är inte ensam om att undra vad
som händer vid Marmorbruket.
Jag ska försöka svara, och samtidigt berätta hur du och andra kan
vara med och påverka!
Ny marmorbrytning har diskuterats
långt innan jag blev politiskt aktiv,
och 2017 ville företaget Marmorbruks AB köpa mark för att
återstarta bruket. Den dåvarande
stadsplaneringsnämnden bestämde att kommunen kan sälja
marken, på villkor att Marmorbruks
AB får alla tillstånd som krävs för
marmorbrytning och en ny fastighetsindelning.
Men det har varit svårt att utreda
tillstånd för stenbrytning. Våren
2020 kom tjänstemännen fram till
att bästa sättet är att göra en ny
detaljplan. Vi i den nya samhällsplaneringsnämnden höll med, och
gav tjänstemännen i uppdrag att ta
fram ett förslag.
Både beslutet om försäljning och
att ta fram en detaljplan har fattats
av en enig nämnd. Det betyder att
alla partier i nämnden har tyckt
likadant, och ingen har röstat emot
förslaget.
Varför gör vi då en detaljplan?
1. Utredningar. Detaljplaner regleras i lag, med höga krav på att

utreda markanvändning, trafik,
miljö med mera. Vi får svar på om
ny marmorbrytning kan tillåtas.
2. Skydda viktiga värden. I detaljplanen står vad man får och
inte får göra. Den kan bevara
Marmorbrukets natur, kulturarv
och friluftsliv för framtidens Norrköpingsbor.
3. Lyssna på olika åsikter. Lagen reglerar hur kommunen ska
informera och lyssna på boende,
markägare, företag och föreningar
på platsen. Andra som känner sig
berörda får också lämna förslag.
Alla förslag jobbas in i detaljplanen eller får en förklaring varför
de inte tas med.
Vad händer nu?
Just nu händer ingenting. Detaljplaner bekostas av den som söker ändringen, enligt en taxa som
kommunfullmäktige bestämt.
Först när Marmorbruks AB tecknar avtal om att betala kostnaden
kommer tjänstemännen börja
jobba med projektet. Idag (202008-13) finns inget sådant planavtal.
När det finns ett förslag på detaljplan ger kommunen möjlighet för
alla att se förslaget och lämna
sina synpunkter. Det kallas samråd. De närmast berörda får särskild information hem. Allmänheten kan själv skaffa sig information via kommunens webbplats.

Ha respekt för dina medmänniskors ”Hemfridszon!
OBS! Allemansrätten gäller inte inom
hemfridszonen.
Det känns väldigt tråkigt att se skyltar
“Privat”, “Privat tomt”, .. sättas upp i vårt
närområde.
Vi förstår varför dessa skyltar sätts upp!
Bara någon meter från vårt torps huvudingång har gräsmattan blivit:
 ridväg för 2-3 hästar samtidigt
 cykelväg
 motionsspår
promenadväg med eller utan hund (inte
alltid kopplad)
Ibland är det inte ens “Corona-avstånd” till
oss när vi är ute på tomten. Dessutom är det
obehagligt att plötsligt ha en helt främmande

person bakom ryggen.
Det är många som rör sig i närområdet och
glädjande nog respekterar de allra flesta
vår tomt!
Sommarboende

Hemfridszon

“Hemfridszonen är området närmast runt
ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att
få vara ostörd. Inom hemfridszonen har
fastighetsägaren eller hyresgästen full
rådighet över marken, och ingen får vistas
där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten.” (Källa: Naturvårdsverket)

Efter samrådet görs förslaget om,
och man lyssnar in grannar och
allmänhet igen, innan nämnden
får rösta om planen ska antas.
Hela processen tar minst 6 månader, ofta betydligt mer.
Jag hoppas att det var svar på
dina frågor, Kaj Fransson. Jag vet
att många av Kolmårdsnytts läsare är vana samrådsprocesser.
Under samrådet om Fördjupad
översiktsplan för Krokek Strömsfors förra hösten fick vi
mellan 600-700 förslag!
Det finns också många entreprenörer och nytänkare i området:
enskilda, företag, föreningar och
nya initiativ som bogruppen! Så
jag ser fram emot att få fortsätta ta
del av all kreativitet kring hur vi
tillsammans kan utveckla hela
Kolmården på ett positivt sätt!
Reidar Svedahl (L)kommunalråd,
ordf. Samhällsplaneringsnämnden

Dagens rosor!
I dessa tider behöver vi strö
rosor omkring oss till alla som
ställer upp på olika sätt för oss i
riskgrupperna.
Våra två affärer COOP och ICA
som på olika flexibla sätt fixar så
vi slipper gå in i affärerna för att
handla och utsätta oss för smitta.
Tack för all er hjälp!!
En av alla i riskgrupp

Till Olle Johansson, kommunalrådet som står upp för sina medborgare. Tack för att du ändrade
beslutet att lägga ner biblioteket i
Krokek utan vi får ha det kvar.
Tacksam kolmårdsbo

Tyck till! Ge ris och ros!
Fatta pennan och skriv!
Du kanske irriterar dig på något,
eller så är du glad över något
som fler kan få glädjas åt.
För att få ditt inlägg publicerat måste du
lämna kontaktuppgifter till redaktionen,
men du får gärna skriva under ditt inlägg
anonymt.
Skicka till: redaktionen@kolmardsnytt.se
eller ring 0706-33 06 40
Ansv.utg. M 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























SMK Kolmården, klubbstugan
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
Kila möbler

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
Anders Lager 0705-30 32 51
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Samåkning!
Är du intresserad av samåkning?
Gå in på facebookgruppen:

”Samåkning i Kolmården”

OBS! Rättelse!
Tips att titta på!
Till Sommarnumret fick redaktionen ett tips på en gammal,
trevlig film att titta på, men det
blev fel namn på filmen. Nu gick
den filmen också att titta på…
Men här kommer nu rätt namn:
”Från Östersjön till Västerhav”.
Bara googla på den...
Njut av denna lilla filmsnutt!
Tips från en läsare

Hej Kolmårdsnytt!

Bankomat:

I helgen cyklade jag med mina
barnbarn till Lilla Älgsjön för att
bada. Vi tog oss till samma ställe
som jag ofta besökte med mina
föräldrar, när jag var liten. Jag
fick se planerna på Ostlänkens
sträckning på en karta. Och blev
minst sagt både förvånad,
skrämd och arg över de planerade arbetena i området. I tidningen har jag läst att järnvägen
skall gå i en lång Kolmårdstunnel. Men det visar sig att tunneln
skall sluta vid Böksjö. Skandal!
Bättre hade varit att förlänga
tunneln. Jag kunde räkna till
säkert över 200 parkerade bilar
längs vägkanten.
Vad säger Norrköping kommun
om att denna vackra badsjö med
omgivande strövområden i praktiken kommer att stängas av för
alla dessa besökare. Redan om
ett par år skall bygget starta. En
unik ovärderlig miljö kommer att
förstöras. Protestera!
Lena Ericsson
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Utanför COOP Krokek och inne på ICA

Krokeks bibliotek: 011-15 77 00

Råsslavägen 20
Öppettider:
Måndag: 14-16
Tisdag:
10-12, 13-19
Onsdag: 10-12, 13-15
Torsdag: 10-12, 13-16
Fredagar: Stängt
Meröppet alla dagar 7-22
E-post: krokeks.bibliotek@norrkoping.se

Bad: Bad och Gym på Råsslaskolan
Råsslavägen 20
För öppettider se www.rasslafritidsgard.se
För bokning ring Fritidsgården 011-39 25 80
Fritidsgård: 011-39 25 80
Råsslavägen 20

Kolmårdens Familjecentral: 011-15 53 26
Råsslavägen 20
E-post: kolmardens.familjecentral@norrkoping.se
Facebook: Kolmårdens Familjecentral

Returpunkten: 011-15 15 30
Öppet: tisdag och fredag kl. 10-18
lördag och söndag kl.9-16
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Fotograf: Solveig Delhag

Resultat l Kunskap l Erfarenhet

Välkommen
in till våra
nybyggda lokaler
i Centrumhuset,
Sjöviksvägen 80!

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