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Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt obunden

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

Det är vi som gör tidningen

Vintern är i antågande och ingen hade väl kunnat ana att

Coronapandemin skulle prägla hela 2020. Men livet går
ändå vidare, och trots restriktioner och begränsningar
händer det en hel del i vår lilla del av världen - Kolmården.
Vår lokale senapsfabrikör har fått Guldmedalj för sin Julsenap, Crossklubben SMK har fått Miljöpris och vi kan
presentera Årets Kolmårdsbo! Flera företag presenteras,
bland annat två nyetablerade.

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.

Kungliga Tekniska Högskolan KTH är involverade i ett
unikt projekt i Kolmården, och så får vi en rapport från två
av våra lokala skolor, Råssla- och Uttersbergsskolan.
Ännu en konstnär och ännu en ordförande presenteras i
detta nummer, och vi startar en ny serie om gamla bilar.
Och så bjuds det på både boktips och julrecept.
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

God Jul och Gott Nytt År!
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

Allt material granskas 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 22/2
Manusstopp 28/1

Utgivning 2021
22/2,10/5, 6/9, 15/11
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

Kontakta oss gärna även på Facebook

Annonspriser

Olle Rosén
Allmänt…

(från 1000 kr)

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Ekmans Entreprenad AB,
Kolmårdens Byggtjänst, Lions Kolmården, Lisa Webbdesign
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Kolmården cup 2020
Till sist togs beslutet - cupen
genomförs även i år.
Cupgruppen hade lagt ner ett stort
arbete med att anpassa arrangemanget till gällande riktlinjer och
restriktioner. 102 lag och mer än
1100 spelare deltog under de 9 dagar
cupen pågick.
Trots stora begränsningar vad gällde
tillträde till arenan, måltidsintag mm
så möttes jag av idel glada miner.
Vädret var det bästa tänkbara och
glädjen över att få spela fotboll genomsyrade stämningen runt arenan.
Kolmården cup arena

Allt var planerat in i minsta detalj.
Handsprit fanns tillgänglig på stationer runt hela arenan (Tack Swed
Handling!). De sista dagarnas möjlighet att släppa in ett begränsat antal
anhöriga/medföljare innebar ytterligare positiv feedback.
Ett stort TACK till ALLA- spelare,
ledare, föräldrar, sponsorer och inte
minst vår engagerade CUP-GRUPP.
Ni har alla gjort en fantastisk insats.
Margareta Swartz,
ordförande Krokeks IF
Gunnar Kryger

t!

Insän

Svintuna Kvarn får nya stenar

Svintuna Kvarn, en klenod i
Kolmården med anor från slutet av
13-hundratalet, har av Lions Club
Kolmården under flera år fått ett ansiktslyft av ”maskineriet”.
Kvarnen drivs av ett överfallshjul
(vattenhjul där vattnet förs in på
ovansidan) med 6 meters diameter
som driver stenarna via en enorm
”växellåda”. Under de senaste fem
åren har Lions Club Kolmården genom bidrag från Riksantikvarieämbetet (RA) kunnat byta ut alla kuggarna
i två hjul. Det ena har 94 kuggar av
oxel och det andra har 74 kuggar av
ek.
Nu hade turen kommit till de båda
stenarna, liggaren den undre och löparen den övre som snurrar, att bytas
ut. Troligen har de funnits sedan
1940-talet och sprickor och obalans
har gjort att det inte kan malas något
mjöl med dem.

Efter ännu en ansökan hos RA erhölls 70 000 kronor för att kunna
införskaffa två nya. Då det inte
längre finns någon i Sverige som
tillverkar stenar av den här storleken
fick beställningen gå till Holland och
Molensteenmakerij Hans Titulaer.
Stenarna är gjutna med en speciell
hård yta. Måtten är 1,4 m i diameter
och de väger c:a 1 ton per styck.

bli störningar i vattenföringen för den
havslaxöring som förhoppningsvis
skall gå upp och leka i Svintunabäcken men, förhoppningar finns att Svintuna Kvarn åter kan mala mjöl på
Svintuna Marknad sista helgen i augusti nästa år.
Text: Eyvind Larsson, Lions

Efter en hel del brev och dokumentation i form av ritningar och bilder
kunde en order läggas hösten 2019
och de anlände till Kolmården måndagen den 5/10.
Nu återstår en hel del arbete med
att få stenarna på plats. Det skall tillverkas ett upplägg för stenkaret,
montering av lagercentrum för långjärnet, och stenarna skall vägas in.
Provmalning kan dock inte ske
under hösten eftersom det då skulle
3

Sammey Björk med foten på Liggaren
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Nu finns vi på Kakelugnsvägen 5 Kolmården

Vi gör allt från
an
att byta kökskr
er i
till installation
.
nyproduktion

Fyra glas på köpet!

.

Gäller vid köp av WC-stol Nautic 1500 Hygienic Flush
med öppen spolkant Installerat-och-klart.

DAGS ATT BYTA UT DIN GAMLA BERGVÄRMEPUMP?

Utbytespumpen
– det perfekta valet
Thermia Calibra är den perfekta utbytespumpen. Den kan
kalibrera sig efter både dina värmebehov och ditt befintliga
borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt ditt borrhål är,
Calibra ser till att borrhålets fulla potential utnyttjas.

4 Villeroy & Boch
champagneglas La Divina
på köpet, värde 499:Gäller så länge
lagret räcker!
Gustavsberg Nautic 1500 WC-stol
Hygienic Flush med öppen spolkant för
enklare rengöring. Ytbehandlad med
Ceramicplus som gör att kalk och smuts
inte får fäste. Sits med mjukstängning och
snabbfästen. För limning eller skruvning.

Läs mer på utbytespumpen.se

INSTALLERAT-OCH-KLART*

5 395:-

ORD. PRIS 6 095:-

Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök och offert.

INKL. ROT

*Pris gäller om ROT-avdrag medges.

Telefontider
Mån-sön:
6.00-20.00

Gör livet en gnutta enklare

Kolmården | Kakelugnsvägen 5 | Tel: 011-696 63 | bad-varme.se
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Företag etablerar sig i Kolmården
Norrköpings Kakelugnsmakeri har
byggt för etablering av andra företag på sin tomt i Strömsfors. Där
håller för närvarande ett antal företag på att bygga upp sin verksamhet. Det företag, som hunnit
längst i sin etablering, berättar vi
om här nedan. I kommande nummer får ni veta mer om de andra
företagen. Några av dem har ett
spännande upplägg.
Norrköpings Kakelugnsmakeri
Detta företag ägs av Roger Rauker
och Christian Nossbring. Det har funnits några år i Strömsfors och nu har
man under det senaste året byggt 2
ganska stora byggnader. Dessa hyrs
ut till intresserade företagare och intresset har varit stort.
Kakelugnsmakeriet har som huvudsaklig sysselsättning att bygga upp
kakelugnar ute hos kunderna. I sin
utställning i Strömsfors finns det c:a
70 st olika kakelugnar att välja mellan. I fjol följde Kolmårdsnytt Kevin
Rauker, då han byggde upp en kakelugn hos en kund.

Hertzmans VVS AB
Först på plats var Hertzmans VVS
AB, som nu är i full gång. Detta företag ägs av Christian och Carolin
Nossbring. Christian arbetar huvudsakligen med kakelugnsmakeriet, så
därför är Anders Olsson anställd som
extern VD. Han ska sköta företaget.

Det finns 7 st heltidsanställda arbetare och alla har fullt jobb. Alla jobb
inom VVS kan man klara av. Kunderna finns i Östergötland, i vissa
delar av Sörmland samt några i
Stockholm.
Hertzmans VVS är också återförsäljare av Thermia värmepumpar.
Text och bild: Gunnar Kryger
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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

Årets julsenap har vunnit en Guldmedalj i SM i Mathantverk i Kategori SENAP.
Julsenapen finns att köpa i vår fabriksbutik
samt på Rekoring från V46 (se facebook)
I Livsmedelsbutiker från vecka 48
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1 + 1 = 190
Jo, det är sant, Gunn och Nils
Johnsson har i år båda fyllt 95. De
tar emot Kolmårdsnytt vid ett välförsett kaffebord.
Hur träffades ni?
- Det var 1945, på en påskbal, som
Logen Majblomman i Norrköping
ordnat, berättar Gunn. Jag hade blivit
övertalad att följa med goda vänner
dit och Nils var med i deras idrottsklubb. Han var duktig mellandistanslöpare.
- Jag tänkte: Det där var en käck
tjej!, säger Nils. Vi blev fästfolk på
en gång.
- Det var en annan trygghet då, säger Gunn. Jobb liksom bara ”kom på
en”. Jag var kontorist på Göta Lantmän och Nisse var kanslist på Gasverket. När min pappa hittat en lägenhet åt oss, gifte vi oss och vår son
Claes föddes. Då var jag hemma,
men så småningom började jag arbeta för Östgötabanken. Där hade jag
många goda arbetskamrater och vi
håller fortfarande kontakt. Senare
arbetade jag på Rådhuset, vid Drätselkammaren. Då hade vi samma
arbetsplats, för Nisse hade då blivit
lönekamrer på kommunen.

Gunn och Nisse, 95-åringarna som hållit ihop i 75 år.

- När jag började hade vi papperskartotek och lönerna betalades ut
kontant i kuvert. Så kom hålkortssystemet och därefter datorerna. Men
när jag var 61 år och vi skulle byta
till ett nytt lönesystem, då tyckte jag
det var dags för pension, säger Nils.
Och så flyttade vi ut hit, till Syrénvägen.
Där fick de sonens familj och sina
barnbarn till grannar, och det har varit ett stort glädjeämne.

- Ja, vi har haft det bra, vi har haft
många vänner. Och sams har vi varit,
nästan alltid. Men det var en gång
jag slängde lite porslin…säger Gunn.
Så visst, lite trätor, men mycket
glädje. Vi har blivit sams och skrattat
ihop, och inte varit långsinta. Och
det bästa i livet har varit barn, barnbarn och barnbarnsbarn, säger de
med två varma leenden.
Text och bild: Christina Folkeson

Guldmedalj till Kolmården!

Text och bild: Christina Folkeson
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Kungliga Tekniska Högskolan KTH
Studenterna har startat idébyggprojekt i Kolmården
Solen lyser från en molnfri himmel
när jag möter Per Franson, arkitekt
och lärare på KTH, som tillsammans med blivande arkitekter beundrar utsikten uppe vid grässlänten vid Uttersberg.
Dessa 30 studenter samt ytterligare
70 studenter från andra institutioner
på KTH har nu startat ett bygg- och
miljöprojekt, som skall presenteras i
december. Studenterna är indelade i
4 olika grupper, arkitekter, byggprojektledare, ljusdesigner och ingenjörer. Varje grupp skall jobba
självständigt och individuellt, men
även lära sig samarbeta över institutionsgränserna. Tanken är att de
skall lära sig och förstå hur byggnation blir till. Allt för att framtida
arkitekter och ingenjörer skall
bygga bättre och mer hållbart – inte
bara miljömässigt utan också socialt.
Per, vad händer idag?
- Mina 30 arkitektstudenter är indelade i olika grupper som skall samla
in kunskaper om mark och naturförutsättningar, dagvatten, buller, gatuoch trafiksituation, befolkning, närhet till service m.m. Deras resultat
kommer att presenteras för de andra
tre grupperna, som då omgående
kommer att starta sina kunskapsinsamlingar. Senare idag kommer vi
att få information om den Byggemenskap, som har startat här i
Kolmården med syfte att bygga hyresbostäder.
Hur är Din vision om detta område
idag?
- Jag ser en lägre bebyggelse, envånings, två vånings och max trevåningshus. Uppe på toppen tror jag
även det går att bygga högre
huskroppar. Totalt kan det bli ett 40
tal lägenheter, men kanske också
villor och radhus. Jag tror på en
blandad bebyggelse av villor, bostadsrätter och hyresrätter. Detta är
upp till studenterna, som snart kommer att börja skissa på byggnader,
lägenheter, ljusinsläpp m.m.
Byggemenskap
- Vi tittar också på andra sätt att
driva byggnation på. Byggemen-

Arkitekt Per Franson beskriver området för sina studenter

skap är en typ av gräsrotsbyggnation
där medlemmarna kan påverka processen och vi studerar också de samhällsekonomiska vinsterna vid denna
typ av byggprojekt.
Kan visionen bli verklighet?
- Vi är idégivare, inte byggare och
den mängd av kunskap, som vi samlar in kommer många ha nytta av.
Redan idag har vi gott samarbete
med kommunen, hyresbostäder och
med den nystartade Byggemenskapen, som finns här i Kolmården.
Drömmen är förstås att det vi studerar och ger förslag på blir till en
verklighet och att detta studentarbete
blir ett pilotprojekt för blandad bebyggelse i hela Sverige.
Astrid Lindén
- Jag går i 4:an och har 1,5 år kvar
till min examen. Hållbarhet och klimatfrågor och hur vi kan jobba med
dessa frågor i framtiden kommer jag
nog att jobba med. Det skall bli jätteroligt att jobba med detta projekt.
Det enda vi vet om platsen är den
sociala hållbarheten, som är viktig,
att det skall finnas plats för folk som
redan bor här och att man får ett ut8

byte med nya invånare. Sedan är det
en fantastisk plats, det är supervackert. Naturen är verkligen närvarande, vilket man vill behålla. Den
här dalen är helt magisk. Vi har inte
börjat skissa än men kanske sutteränghus eller kedjehus.

KTH-student Astrid Lindén
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Joel Ejeby
- Jag går i 5:an och har 6 månader
kvar till min examen. Idag studerar
jag med mina 3 kompisar vad det
finns för flora och fauna på platsen.
Det är en mycket speciell och rolig
tomt. Om två veckor kommer vi att
fixa upp det här i en modell i 3D, så
det kommer att bli en massa höjdkurvor. Sedan kommer vi att placera ut
lite träd. Det är ju ganska fint med de
där träden nere vid vägen. Hur kommer folk att röra sig, jag tittar gärna på
olika stråk till t.ex. ICA. Byggnation
har jag ingen uppfattning om ännu.

I gruppen fanns även många
utlandsstudenter, som valt att
studera i Sverige eftersom Sverige ligger i framkant inom
många områden och inom
många projekt. KTH studenter
har sedan starten 1827 bidragit till en stark tillväxt och
forskning i Sverige och det
skall bli intressant att se vad
dagens KTH studenter kan
skapa för idéer i Kolmården.
Text och Bild: Olle Rosén

Anders Beckman och
Alf Gustafsson
Kolmårdens Utveckling AB, informerar i
Sjövikskyrkan
KTH-student Joel Ejeby med gruppkompisar

Ostlänken
Oron är stor hos Böksjö vägsamfällighet. Den planerade framdragningen av järnvägen rakt genom
dalen norr om Böksjön kommer
att helt förändra miljön där. Inte
bara de nära boende påverkas,
utan även de som uppskattar naturområdena kring Lilla Älgsjön.
På
samfällighetens
hemsida
boksjo.se finns all information.
Trafikverket har föreslagit att en 8
km lång bergtunnel ska ha sin mynning just där dalen börjar och att tågen ska gå på en öppen bank tvärs
över dalen vid Böksjö gård. Som vi
tidigare kunnat läsa i Kolmårdsnytt
har Böksjö vägsamfällighet själva
grundligt arbetat fram ett alternativt
förslag. En förlängning av tunneln
med 2 km skulle skona miljön på
många sätt. Detta förslag från samfälligheten ansågs av Trafikverket
kosta för mycket.
Nu har Böksjö vägsamhällighet arbetat fram ett nytt förslag, där förlängningen av tunneln skulle vara kortare, 1700 meter. Samfälligheten har
kommit fram till att en sådan tunnel
inte skulle vara dyrare än Trafikverkets förslag och innebära betydligt
lägre koldioxidutsläpp än ett bygge

Fay Scafe, projektledare för Ostlänkens
dragning genom Kolmården

ovan mark. Detta förslag har övervägts av Trafikverket sedan i januari.
Vid ett samrådsmöte i Sjövikskyrkan
i början av oktober möttes åter samfällighetens medlemmar och Trafikverket. Sju tjänstemän därifrån fanns
där. De höll alla med om att järnvägsbygget innebär stora nackdelar
för boende och för miljön. Men de
ansåg ändå att kostnaderna för den
nya lösning som samfälligheten lagt
fram är för stora.
9

Fredrik Dahl, representant för
Böksjö vägsamfällighet

Samfälligheten är inte beredd att ge
upp. Den kräver att en oberoende
konsult får undersöka alternativen.
Man föreslår även att elever från
KTH som examensarbete kunde undersöka de olika alternativen. Ett nytt
möte med Trafikverket vill man ha i
början av nästa år.
Text och bild: Christina Folkeson
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Julklappstips från

RundKantig är en designbyrå som hjälper
både små och stora kunder med att utveckla
sin grafiska design och kommunikation.

Tomterost

Bönor från El Salvador med
smak av brända mandlar
& mörk choklad.

affischer, broschyrer, foldrar

Pris i caféet:

logotype & grafisk profil

Kaﬀekit

250 g: 99kr, 500 g: 188kr
1 kilo: 350kr
V60-kit (glaskanna, V60, mått
& filter) och 500 g Tomterost.

utställning & mässa & event
vektorisierung av logotyper

Paketpris: 399:-

Personlig rådgivning för
alla dina designbehov.
Vill du veta mer?
Titta gärna på webben under
www.rundkantig.se

Vi har öppet:

Vecka 47–51: Lördag & söndag 12–16.
Välkommen på julﬁka med kaffe
& hemmagjorda lussebullar!

Solveig Klingebiel
Kolmården . 0730 31 45 04
info@rundkantig.se

Kvarsebovägen 159

www.qvarsebokaffe.se
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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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Byggplaner i Krokek och Kvarsebo

Först lite förklaring om de olika
organisationerna som arbetar med
frågan:
Projektgruppen för flerbostadshus i Kolmården är en tillfällig
grupp som är en underavdelning av
Kolmårdens företagsgrupp. Gruppen har erhållit EU-pengar för att
göra en omfattande marknadsundersökning (kommer i nästa nummer)
och att anordna informationsmöten.
Kolmårdens Byggemenskap (ek.
för.) är en förening som erhållit
pengar från Boverket för att planera
och rita hyresbostäder centralt i
Krokek, för medlemmarnas räkning.
Färjkarlsbergets Byggemenskap
(ek. för.) är motsvarande i Kvarsebo, som också har sökt motsvarande bidrag från Boverket. Här
planeras markbostäder i vacker
Kolmårdsnatur mitt i byn.
(se idé-skissen nedan).

Kolmårdens Utveckling AB (svb),
kallat KolAB, är vårt lokala bolag
som kommer att vara byggherre och
äga och förvalta hyreshusen. KolAB
samarbetar med kommunen och
KTH med att ta fram behövliga detaljplaner.
Vår förhoppning är att detaljplanerna blir klara under början av nästa
år, så att vi kan hitta en byggmästare

som vill bygga våra energisnåla och
miljövänliga hyreshus i Kolmården.
Ett byggsystem som vi tittar på nu
heter ISO-Timber och har sin fabrik
i Östersund, där man producerar
färdiga trähusmoduler som sedan
travas på varandra. Vi kräver att, om
det blir fler än en våning, så vill vi
ha hiss.
Gunnar C, Affe G, Jan M och Anders B

Vill du komma i kontakt med Byggemenskaperna kontakta:
Färjkarlsbergets Byggemenskap i Kvarsebo:
Jan Moberg tel. 070 684 80 95

Kolmårdens Byggemenskap:

Alf ”Affe” Gustafsson tel. 070 577 93 20 eller
Anders Beckman tel. 070 335 19 56.

Vill du köpa aktier i KolAB ring vd:
Gunnar Casserstedt tel 0730 68 37 00
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Röster från förr
Under slutet av sommaren har de gamla gravstenarna
kring Ödekyrkan blivit rengjorda och fått sina texter
ifyllda. Nu kan vi möta minnen av människor som bott
här för länge sedan och även ta del av deras tankar och
känslor. Här möter vi en far som sörjer sin dotter:

Stenarna har olika former.

Stenhuggaren
Anders Fagerbergs
minnesord
över sin kära dotters död
den 27 augusti 1754
Sov sött mitt barn
min Anna Stina
som Kristus valt
bland änglar sina.

Jag har tagit mig friheten att skriva texterna i lite modernare form. Nära Anna Stinas fina sten finner vi minnet av
paret Hultsten.

Här vid denna sten
vilar sina ben
klockaren Hultsten
Texten på Anna Maria Österlings grav talar om en annan
syn på liv och död:

Han gav sin själ
i Jesu hand
År 1798

I världen

och Jonas var

är jag blott en gäst

hans rätta namn

Mitt liv som skuggan farit

89 år gammal.

Det haver
när det var som bäst
Blott sorg och möda varit

På stenens baksida läser vi:

Men målet syns
och inom kort
Klockarehustrun

Jag vandrar nöjd

Ingeborg Olofsdotter

den vägen bort

Född 1714

Där ingen vänder åter.

Död 1772
Jag tror att du

Från en stor, liggande sten nära minneslunden får vi
denna påminnelse:

på domens dag
uppväcker oss

O människa lär att känna dig själv

till ditt behag

Vad ni är det har vi varit

och livets krona skänker.

Och vad vi är det kommer ni att bli.
12

KOLMÅRDSNYTT nr 4, 2020
En gravsten man särskilt brukar lägga märke till är
rest till minne av Laura Rozycka, hustru till baron
Artur Rozychi, under en tid på 1850-talet ägare
till Marmorbruket. Laura var fransyska och hennes
minnesord lyder i översättning:

Andra texter som talar till oss kan vara:

Älskad hustru och moder
Vid denna främmande strand
Alltför tidigt för vår kärlek
Rycks du bort
Men vår smärta tröstas

Njut fördubblad skön den glans

Helt och hållet av vår tro

En högre makt dig velat giva

att vi kommer att återses

Den sällhet ej på jorden fanns

Där, där man inte dör.

dig nu i änglars sköte liva.

Till gravens lugna vila
Jag fördes bort från dig
Men snart invid min sida
Du vila får hos mig.
En barngrav har texten:

Herren gav
och Herren tog
Välsignat vare
Herrens namn.

Att gå en stund på denna vackra, lugna plats väcker
tankar om synen på livet och döden- då och nu.
Reportage: Christina Folkeson
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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!

073-417 27 26
Patric Stubbe
dipl.massör
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Höstnyheter från Råsslaskolan
Stora byggprojekt får ofta problem,
det har vi hört om. Så blev det också
med bygget av Råsslas nya skolhus.
Under sommaren försökte byggfirman göra en rekonstruktion, men den
23/9 var konkursen ett faktum. Det
var naturligtvis oroväckande för skolan som helhet. Vägen framåt har
blivit att kommunens fastighetsbolag
Norrevo tagit över bygget. Underentreprenörerna har behållits, inköpt
material används och projektledaren
jobbar vidare. På detta sätt har man
snabbt kommit igång igen och arbetet
pågår nu med full styrka.
Inflytt i vår
En viss försening kan inte undvikas,
men man räknar ändå med att flytta
in i de nya lokalerna under vårterminen. Undantaget är Fritidsgården,
som får dröja lite. Skolhusets tredje
våning är snart klar och sedan jobbar
man sig nedåt med att färdigställa
ytskikten.
Alla möbler kommer att vara nya.
Miljön görs ljuddämpande och färgsättningen blir lugn. En ny typ av
digitala arbetstavlor installeras. Allt
tillsammans ger en bättre arbetsmiljö
för både elever och personal.
En spännande nyhet blir innergården
med glastak.
Efter inflyttningen i de nya lokalerna
kan alla paviljonger tas bort. Då
kommer grusplanen att bli platsen
där skolbussarna lämnar och hämtar.
Det är en efterlängtad förbättring.
Två mindre planer för idrott kommer
också att anläggas.

Fortsatta byggplaner
Under våren kommer även hus A att
byggas om invändigt. Matsalen
byggs ut till dubbel storlek. Musik
och bild kommer att få två salar vardera. Så finns redan nu ordnat för
hemkunskapsundervisningen.
En del av skolgården har nu fått
konstgräsyta och redskap för motion
och lek. Ett första resultat av en stor
förvandling!

Som ny rektor har han varit ute
mycket i verksamheten för att skapa
relationer. Han har gått in och haft
lektioner när vikarie har behövts och
han äter gärna lunch med eleverna.
Tillsammans med Elevrådet och
klasserna har nya, tydliga ordningsregler arbetats fram. Kommunikationen med hemmen kommer att bli
regelbunden.

Ny rektor
Nu i höst har Samuel Ekeblom börjat
som rektor med inriktning på åk. 4 6. Han kommer närmast från skolan
Nordic International i Norrköping,
men har också erfarenheter från
Borgsmoskolan. I grunden är Samuel
7 - 9-lärare med inriktning idrott och
SO.

Tre områden som Samuel vill prioritera är trivsel, elevhälsoarbete och
betyg och bedömning. Han framhåller att Skolverkets kunskapskrav är
grunden och att krav och förväntningar ska vara mycket tydliga.
Undervisningens innehåll ska göras
lätt att överblicka och förväntningarna ska vara höga. Råsslaskolan ska
ha aktiva och kreativa barn som mår
bra och kan tillämpa sin kunskap,
avslutar Samuel.
Text: Christina Folkeson
Bild: Claes Larsson
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Kerstin M Lindgren - en fullfjädrad konstnär

Kerstin som kommer från Norrköping har alltid tecknat och målat. I
Kolmården har hon bott sedan 1985.
Att hon ville utbilda sig till teckningslärare (idag bildlärare) var inget
som sågs med blida ögon hemma.
Det är väl inget riktigt yrke, tyckte
hennes mamma! Kontorsutbildning
var ett bättre val ansågs det hemifrån,
och mycket riktigt har Kerstin även
en ekonomi- och kontorsutbildning.

Vernissage. Olja

Kerstin hade givetvis toppbetyg i
teckning och uppmuntrades av sin
lärare som lät henne låna hem fina
fackböcker om världens mest kända
konstnärer som Rembrandt, Michelangelo och Da Vinci.
Det var ändå först vid
trettiotre års ålder
Kerstin började utbilda sig inom det
konstnärliga, på makens inrådan. Tre år
på Sunderby Folkhögskola nära Luleå och
hon var helt såld! Därefter blev det Göteborg och designutbildning. I den breda utbildningen blev det
målning,
akvarell,
skissteknik,
kroki,
skulptur, glasblåsning,
keramik, mönsterkonstruktion och vävning.
Hon har pryat på Orrefors med att slipa
och etsa glas. Porslinsdekoration stod på
schemat på Rörstrand.
På Gabriel Keramik i
Timmernabben
var
Kerstin designer i fem
år och fortsatte sedan
med konst-och kulturarbete samt undervisning.

Berättaren. Akvarell

Hennes kreativitet syns i hela lägenheten. Kerstin visar mig en kristallskål som hon slipat fram ett vackert
rutmönster på. Hon målar gärna
människor och andra figurer med
attityd. En snobbig konstkritiker, en
lätt nervös konstnär eller en liten
dam som inte begriper något av det
hon ser! Som inte allt det var nog
gillar hon att fotografera och göra
små filmsnuttar som hennes månghövdade följare kan se på nätet.
Den som har arbetat i tjugofem år för
Norrköpings kommun kan, förutom
medalj eller halssmycke, välja konst
eller klocka. Utställningen ”Konst
eller klocka” med deltagare från KIFiN visas varje vår i Norrköping.
Kerstin är en av deltagarna.
.
Text: Ulla Landqvist

Modell i terrakotta
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Nonfigurativ, monotopi

Kråka med attityd. Acryl

Recept till Jul
Svärmors julkorv

Beredning:
Dagen innan korven ska göras, kokas mjölken och får kallna
helt, potatisen halvkokas, skalas och får kallna.

(kan förstås ätas när som helst på året)

2 kg

magert fläskkött (eller 2/3 fläskkött + 1/3 nötkött)

1 kg

späck

Hälften av späcket males. Fläskköttet males 4 ggr, sista
gången med potatis och 1/2 av späcket.

3/4 kg kokt kall potatis
2 dl

Färsen blandas med kryddorna och arbetas kraftigt med spädning litet i sänder av mjölken och fläskspadet i en timma. När
färsen ska avsmakas, lägg lite av den i kokande vatten som får
koka tills färsbiten flyter upp.

kokt kall mjölk

3-4 dl gott fläskspad
4 msk salt
2 tsk

vitpeppar

Smeten stoppas i väl rengjorda fjälster av svin med den släta
sidan utåt. Korven ombindes i lämpliga längder, sköljs med
kallt vatten och ingnides ev. Kokas (läggs i varmt vatten) sakta
med springa på locket i 20-25 minuter.

1/2 tsk kryddpeppar (malen)
1/2 tsk kryddnejlikor (malda)
1/2 tsk ingefära (malen)
5 tsk

Text: Monica Johansson

strösocker

Till ingnidning ( av korvskinnet efter stoppning):
3 msk

salt

3 msk

socker

1/2 msk salpeter
(Behövs nog inte om korven fryses snabbt efter tillagning)
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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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Höst på Uttersbergsskolan
Vi vet ju alla hur corona-pandemin
präglat tankar och levnadssätt
ända sedan i våras. Hur har skolan
påverkats? Frågan går till Marie
Johansson, rektor på Uttersbergsskolan.

- I början hade vi ganska stor elevfrånvaro. Många var oroliga för
att sända sina barn till skolan.
Men så småningom har det lugnat
sig. Vi har nya rutiner för att
skydda allas hälsa. Vi tar inte i
hand för att hälsa och kramarna
har blivit väldigt få, tråkigt nog…
Tvätta händerna
Att tvätta händerna noga ingår och
handsprit finns. Klasserna sitter med
avstånd i matsalen och tiderna för
lunchen har glesats ut. Barnen får
sina smörgåsar färdigbredda, uppläggningsbestick byts oftare och
ytorna torkas extra mycket.
Sjukfrånvaron låg
Man håller ihop klasserna och har
inga större samlingar. Så luciafirande
och julavslutning får finna andra former, troligen i det egna klassrummet.
Även på eftermiddagarna delar fri-

tidshemmet upp barnen så att hälften
är ute och andra inne. Nu är sjukfrånvaron bland eleverna låg. Regeln är
att den som får några symptom på
sjukdom ska stannar kvar hemma i
två dagar extra efter att man blivit
frisk.
Stor arbetsplats
Uttersbergsskolan är en stor arbetsplats. Där finns 355 elever och en
personal på 60 personer. Det innebär
ju att det inte går att samla hela personalen, utan man måste träffas uppdelat. Inte heller stora föräldramöten
kan hållas. När klassmöten ordnats
har man fått anmäla sig i förväg, så
det har gått att ordna utrymme med
tillräckliga avstånd. Man har också
bett föräldrar att vara återhållsamma
med att gå in i lokalerna.
Kommunikation
Kontakt med skolan har man ju numera med moderna metoder, även om
en vanlig liten skrivbok ännu fungerar som daglig kommunikation mellan hem och skola. Annars gäller ju

skolans blogg, där man själv kan
söka efter information, både om skolan, klasserna och fritidshemmet.
Uttersbergsrådet
För samverkan finns också Uttersbergsrådet, ett forum för föräldrar
och personal. Aktuella ämnen i höst
har varit hur parkeringsplatserna används och behovet av ett övergångsställe på Hyttavägen.
Matematikprojekt
Ett intressant projekt inom matematikundervisning som heter ”Tänka,
resonera, räkna f-3” genomförs sedan ett par år. Grundtankarna kommer från Nationellt Centrum för Matematikutbildning i Göteborg. Det
innebär för lärarnas del handledning
och tid för pedagogiska diskussioner.
För eleverna är inlärningen väl strukturerad och de möter alla fyra räknesätten redan från årskurs 1. Resultaten bland eleverna verkar goda så här
långt. Fler elever når nu målen och
många når dem mer än väl. Fler skolor i Norrköping har nu börjat använda samma undervisningsmodell
och material.
Ett projekt av helt annat slag är Musikhjälpen som sänder från Norrköping 14-20 december. Årets tema är
”Ingen människa ska lämnas utan
vård”. Det finns planer på att skolans elever ska kunna delta i den
insamlingen, säger Marie. Visst låter
det som en god sak?

Ny typ av gunga

Ny parkeringsplats
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Text och bild: Christina Folkeson

l 6:
Serie de ar
ng
Ordföri

KOLMÅRDSNYTT nr 4, 2020

Magnus Hedegård - ordförande i OK Kolmården

Magnus utanför klubbstugan i Strömsfors

År 2000 ser Ebba Hedegård ett hus i
Krokek på Internet. Vi hade inga som
helst planer på att flytta till Krokek,
men när vi väl står på parkeringen
och ser huset uppe i Uttersberg känner vi bägge att här vill vi bo och
Ebba säger, nu går vi in och köper
huset!
Magnus - din bakgrund?
- Jag är född och uppväxt i Norrköping. Jag gick på Hagaskolans musikklass i 4 – 9 och där lärde jag mig
spela elgitarr och rock and roll och
detta intresse lever än i dag. Efter
studenten blev det lumpen och båtchef inom flottan. Hösten 1986 skrev
jag in mig på juristlinjen på Uppsala
Universitet. Studierna var viktiga,
men för mig var även studentlivet
med vänner och fester viktigt och
detta bidrog säkert till att jag blev
ombedd att bli kurator på Östgöta
Nation. Hösten 1987 träffade jag
Ebba, som också var aktiv i kårlivet
bl.a. som förste kurator och som sedan dess varit min livskamrat. Min
jur kand blev klar 1993, men efter 6
månader som tingsnotarie i Västerås
hoppade jag av min juridikbana och
började jobba tillsammans med min
far på Kyrktak AB.
Kyrktak AB startade min far 1985
när jag var 19 år och alltsedan 1994
har jag varit denna firma trogen. Vår
specialitet är att göra spåntak på kyr-

kor och idag har vi 20 anställda i
Sverige och 5 anställda i vår egen
fabrik som gör spånor i Finland.
Varför orientering?
- Det började med att vår äldsta
flicka Moa fick en lapp hem om att
testa orientering när hon gick i 3:an
på Uttersberg. Ebba, som hade positiva minnen från orientering från sin
barndom, hängde med och snart började även mellangrabben Gustaf och
lillgrabben Carl att orientera. Orientering är i högsta grad en familjesport
och därför blev det naturligt även för
Ebba och mig att börja orientera och
vika ofta hela helger för denna sport.
Ebba blev kassör för 8 år sedan och
2018 hoppade jag på posten som ordförande.
OK Kolmården!
- Föreningen bildades ursprungligen
1988 som en tävlingsklubb för Krokeks OK och Åby SOK. 2010 valde
de båda klubbarna att slå samman all
verksamhet till en gemensam förening. Idag har föreningen ca 300
medlemmar och arrangerar själv 2
stora tävlingar. På våren Kolmårdsdubbeln, som är en 2 dagars tävling
och på hösten Höstmilen, som går
från Sörsjön till Lillsjön i Åby. Föreningen har egen klubbstuga i Jursla
vid Lillsjön och hyr av kommunen en
stuga i Strömsfors. Ungdomsverksamheten är omfattande med 15 ut20

bildade ledare som hjälps åt att leda 6
grupper. Det finns också en Elitgrupp, som vinner många fina placeringar på SM-tävlingarna och en
Bredd Generationsgrupp. Vi har egna
löpspår i Lillsjön och i Strömsfors
och blir det snö ser vi till att det blir
bra skidspår.
O Ringen 2019 gav 800 000:- till
kassan. Berätta!
- Vår förening var en av 15 föreningar som ansvarade för arrangemanget.
Jag blev utsedd till Byggchef och
basade för 170 personer, som helt
ideellt skulle ta hand om all byggnation och service. Under 7 veckor jobbade jag mer eller mindre dygnet runt
och detta jobb är det roligaste jobb
jag har haft i hela mitt liv. Totalt
hade vår förening ca 150 st ideellt
arbetande funktionärer och vår förening fick 800 000:- av O-ringens
överskott rakt ner i kassan för deras
arbete.
Att få fram duktiga ideellt arbetande
ledare är ett stort problem för många
föreningar. Min känsla när jag pratar med ordförande Magnus är att
OK Kolmården har förmåga att både
kunna ta emot fler ungdomar och ge
dem bra utbildade ledare. Att vara
stödmedlem i föreningen kostar 150:/år och då får man både springa och
åka skidor på alla perfekta spår.
Text och bild: Olle Rosén

KOLMÅRDSNYTT nr 4, 2020

Kolmårdstipset – Tipspromenaden i Strömsfors
Tipspromenader i Strömsfors har
arrangerats av orienteringsklubben
under flera decennier och det fanns
en tid när de lockade fler deltagare.
Efter minskning i början av 2010talet är antalet deltagare stabilt, men
inte tillräckligt många. Det har varit
nödvändigt att förenkla, men klubben
vill samtidigt erbjuda ett roligare
arrangemang. Coronatider har gjort
det naturligt att flytta ut ur stugan
och det har fungerat bra utan att ha
ständig bemanning. För ökat nöje har
det i höst tillkommit några bonusmoment utöver 1X2-tipset.
Förr fanns det nog ett tävlingsmoment som var viktigt. Det gällde att
få så bra placering som möjligt i resultatlistan. Nu när det är det lättare
att ta reda på rätta svar är det istället
en upplevelse där deltagaren tävlar
mot sig själv. Man tävlar kanske
också med eller mot sina promenadkamrater. Därför är utlottningen av
vinster viktigare även om ett pris till
den bästa 1X2-tipparen finns kvar.
Nyheter
Det klassiska 1X2-tipset med en skiljefråga är huvuduppgiften, men
”hitta ordet” och ”bildtipset” har
tillkommit för att erbjuda en roligare
promenad. Hitta ordet är ett ord med
12 bokstäver som ska gissas efter att
en ny bokstav dykt upp vid varje
fråga. I bildtipset tippar man innan
start en bild för varje fråga och får
under promenaden veta om man har
gissat rätt. Man har A,B eller C att
välja på. Bildtipset är framtaget för
att engagera barn under promenaden,
men lika användbart för vuxna.

Emilia och Tilde gick promenaden med mamma Lina.

Coronaanpassning av tipspromenaden
Tipspromenad är en lämplig aktivitet
i Coronatider, utan folksamlingar och
med liten smittorisk. Det har blivit
ännu tryggare när köp och inlämnande av tipslappar har flyttat utomhus. Dessutom finns i höst tipsfrågorna kvar, så att man köpa tipslapp
och ta promenaden efter stängningsdags om man vill välja en tidpunkt
med mindre folk. Det finns ingen
servering, men några har istället tagit
med sig en egen korg och avslutat
promenaden med fika vid uteborden.

Hur man kan rätta tipsraden
Den nya Facebooksidan Kolmårdstipset kan göra det smidigare att hitta
rätta svar och vinnare, men de finns
precis som tidigare även på hemsidan
under söndagen och i NT några dagar därefter.
Klubben vet andra fina platser i
Kolmården där man skulle kunna
ordna tipspromenad, men då måste
det finnas många intresserade deltagare. Det kan bli ett nästa steg om
man ser en positiv trend av deltagandet i Strömsfors. Det är deltagandet
som avgör Kolmårdstipsets framtid.
Robert Håkansson
Gunnar Kryger

Arrangörsklubb:

Orienteringsklubben Kolmården
(t.o.m. 2010 Krokeks OK)

Hemsida:

okkolmarden.com/arrangemang/
tipspromenad

Facebooksida:

Kolmårdstipset

Tid och plats:

Strömsforsstugan söndagar 10-13
t.o.m. mars 2021

Tipslappar:

Vid Strömsforsstugan med swish eller
hos ICA Delfinen. Ta med penna!

Så här ser frågorna ut nu.
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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

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

0705136973

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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Historien om Volvo P1800

Det är få bilar som får nostalgikänslan att reagera så starkt hos
oss framförallt äldre läsare – som
just Volvo P1800. En veteranbil
som många känner till och kan
identifiera.
Det blev en alldeles särskild Volvo.
Volvo P1800 var en sensation när
den kom 1961 och har sedan behållit
en närmast magisk dragningskraft
genom alla år. Tänk att en bil kan
vara så vacker - tack vare dess svepande låga linjer! Idag ser ju de flesta
bilar ut att blivit stöpta i samma fyrkantiga form!
När undertecknad just hade fått körkort, låg en P1800 på en ekonomisk
räckvidd, som var jämförbar med
månens distansavstånd! En sådan bil
kostade då omkring 17.000 kr, vilket
motsvarar ca 202.000 kr i dagens
penningvärde. (Och som fattig student fick det bli en gammal VW folkvagn istället! Inte lika spännande.
Men vi slapp ju cykla!)
Bilens historia
1957 beslutade Volvo att bygga en
ny sportbil efter misslyckandet med
P1900. Den bilen producerades endast i ett 60 tal ex. Uppdraget gick till
Volvo-konsulten Helmer Petterson,
som hade en son som heter Pelle Petterson. Mer känd i seglingssammanhang för sina Maxibåtar.
Många av bilfabrikanterna i Europa
gick vid den tiden till Italien för att få
sina bilmodeller designade. Så även
Volvo. Pelles pappa Helmer var redan involverad i det nya projektet i
Turin, företag Frua, Italien. Pelle som

för tillfället var skolledig packade
sina väskor för att besöka sin far, i
brist på annan sysselsättning under
sommaren.
Pelle hade redan hunnit gått tre terminer på en designskola i New York,
samt också praktiserat på Volvo. Så
det var inte någon nybörjare, utan en
utbildad och kunnig formgivare som
mer eller mindre av en slump blev
inblandad och anställd på Frua, vilket inte Volvoledningen kände till.
Fem olika designförslag presenterades slutligen för Volvo, helt anonyma utan underskrift.
Pelle Pettersons förslag var det enda
som var färglagt med skuggningar,
vilket gjorde hans förslag mer levande på ett helt
annat sätt än
övriga bidrag.
Och förslaget
låg mycket nära
den bil som sedan kom att produceras.
Volvoledningen
valde utan tvekan det förslag
som Pelle lagt
fram.
Under
många år förnekade Volvo att
Pelle skulle va23

rit inblandad. Om det kom fram, att
en skolpojke från Sverige hade ritat
bilen, skulle det störa produktens
image. Därför låg Volvo väldigt
länge lågt med vem som låg bakom
designen.
Volvo P1800 byggdes först i England av Jensen Motors (6000 ex)
men legotillverkningen togs hem till
Sverige 1962 p g a kvalitetsproblem.
Totalt tillverkades ca 47.500 P1800 i
olika varianter. En väldigt låg siffra
jämfört med dagens bilproduktion.
Många bilar gick på export till USA.
Det är dessa bilar som delvis är tillbaka hemma igen - och klarat sig
från rostutplåning. Ett mindre antal
av de äldsta modellerna är fortfarande registrerade i Sverige och i
trafik. Bl a finns det 2 st här i Krokek
av årsmodell 1961 som fortfarande
rullar.
Helgonet
Bilen fick en oväntad framgång i och
med TV-serien Helgonet, alias Roger
Moore, som var oerhört populär under en stor del av 60-talet. Och bilen
som Helgonet körde runt i och bekämpade bovar med, var en vit
P1800. Bättre reklam hade Volvo
inte kunnat få - hur mycket de än
hade betalat!
Text och bild: Christer Johansson
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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

El, Data, mm

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

ANDERSSONS ELTEKNIK AB

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

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

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

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

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

SOLHAGEN Entreprenad&Hantverk 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.

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, 070-142 63 42
info@elkylservice.se www.elkylservice.se
El, kyla, värme, fordons AC
Företaget certifierat enl. EU-förordning

Friskvård, Hälsa, Skönhet, Hår
APOTEKSGRUPPEN
Sjöviksvägen 80, tel 011-39 29 20
kolmarden@apoteksgruppen.se
www.apoteksgruppen.se
Läkemedel - Naturmedel - Kosttillskott

EMELIES SKÖNHET
Emelie Solmell Krokek Klövervägen 8
Boka på bokadirekt eller ring 070-669 16 19
Många olika behandlingar inom skönhetsvård
som kan ses på bokadirekt.
Återförsäljare av Kaeso hudvårdsprodukter

HÅRDESIGN

Djur och djurvård

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

TROPICARIUM AB

KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK

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

KOLMÅRDENS DJURTILLBEHÖR
Sjöviksvägen (Under COOP Krokek)
618 30 Kolmården, Tel: 0707-52 86 57
Foder och tillbehör för hund, katt och
smådjur, samt tillverkning av halsband,
koppel mm. www.mixangels.com

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

KOLMÅRDSTASSAR
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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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

STUBBES PRAKTIK
Rågv. 6, Kolmården, tel 070-550 59 92,
0703-95 45 64, 011-39 22 00
Massagemottagning:. Patric Stubbe,
Dipl. massör med 20 års erfarenhet

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

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

QVARSEBO KAFFE

HERTZMANS VVS AB

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.

Kakelugnsvägen 5, 618 33 Kolmården
0705-708803, 0735-661112
anders.olsson@hertzmansvvs.se
Projektering, försäljning, installation
Återförsäljare av Thermia värmepumpar

Livsmedel

ÅKLOHULTAREN JORD OCH SKOG

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

KOLMÅRDEN DESIGN
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

KILADALENS UTVECKLING AB (svb)

Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården
Tel 011-39 11 00
Nytt - ICA matkasse! Bra mat hela veckan!
Ombud för Post, Schenker, DHL. Uttag

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

Hjalmar Wärn, 070-281 68 08,
warnhjalmar00@gmail.com
Tjänster inom gröna näringen, trädgårdsskötsel
och skog, försäljning av ved och grovfoder

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

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

Kristin Jonsson 072-993 07 02
kristin@kolmardenstradtjanst.se
www.kolmardenstradtjanst.se
Trädfällning, trädbeskärning,
trädgårdsvård, gräsklippning

NATUR & KAJAK I KOLMÅRDEN

KOVE MILJÖKONSULT

RundKantig - design & kommunikation

Kjell-Ove Söderström Tel. 070-966 86 56
Blomstervägen 13, 618 31 Kolmården
kjell-ove@kovemiljokonsult.se
www.kovemiljokonsult.se
Konsulttjänst- arbetsmiljö och miljöområdet

Solveig Klingebiel, 0730 31 45 04
info@rundkantig.se
www.rundkantig.se
Designbyrå. Logotype, grafisk profil,
affischer, broschyrer, foldrar, utställning & mässa

SVENNE´S VVS

UTERM UGNAR AB

info@svennesvvs.com
076-257 01 56

Eva Söderström 072-626 41 58
Magnus Johnsson 070-312 87 99
Kajakuthyrning, guidade turer
och naturupplevelser

Flädervägen 9, 61833 Kolmården Sweden
info@uterm.se
www.uterm.se
Tel. +4611368550
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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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SMK Kolmårdens arbete för miljön
När några entusiaster skapade
SMK Kolmården och ”Grusgropen” 1986, för att erbjuda bygdens
ungdomar en meningsfull fritid,
kunde väl väldigt få om ens någon
gissa att Krokeksbanan idag är en
förutsättning för förekomsten av
rödlistade arter!
När du själv tänker motorsport så tänker du inte miljöbefrämjande arbete
eller hur? Krokeksbanans närvaro ger
den biologiska utvecklingen en fantastisk möjlighet.
Precis som andra solvarma områden,
med gott om blottad sand eller grus,
är Krokeksbanan mycket viktig för
bin, steklar och andra insekter som är
beroende av denna typ av miljöer.
Sandmarker är generellt en stor bristvara i vårt landskap och därför ger
miljöerna på motorbanan ett mycket
viktigt bidrag till traktens förekomster
av miljöer av sand där djur och växter
trivs. Faktum är att flera rödlistade
arter har noterats och är en tydlig indikation på motorbanans naturvårdsmässiga betydelse.
SVEMO:s miljöpris för 2019
Lördagen den 12 oktober tilldelades
SMK Kolmården SVEMO:s miljöpris
och stipendium för sitt betydande arbete för naturlig mångfald och miljöarbete.
På plats från SVEMO (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) var
Jenny Westerin. Jenny framförde juryns motivering om varför SMK
Kolmården tilldelats priset. Motiveringen löd bl a att klubben i samråd
med sakkunnig expertis gjort ett antal
naturvårdsåtgärder för att ytterligare
gynna den biologiska mångfalden. Bl
a har en våtmark restaurerats och små
vattensamlingar är en stor bristvara
för många arter i dagens moderna
landskap. Klubben har dessutom med
stor ambition rensat området från att
invaderas av lupiner, ett arbete som är
synnerligen viktigt för områdets biologiska framtid.
Extra glädjande är att klubben arbetat
för att utöka medlemmarnas miljömedvetenhet. Man har även ställt sig
positiva till att testa elmotorcyklar
och annan teknik som kan minska
utsläppen av de klimatpåverkande
gaserna.

Marcus Fager tar emot priset från SVEMO:s Jenny Westerin.

Stipendiet är på 20 000 kronor och
summan kommer att användas för att
ytterligare förstärka arbetet kring
miljön i och omkring Krokeksbanan.
Marcus Fager är miljöansvarig i
SMK Kolmården
Marcus tar emot oss från Kolmårdsnytt med ett glatt leende. Han fick
den stora äran att ta emot priset och
han är naturligtvis enormt stolt över
att klubbens arbete synliggörs och
dessutom att det nu finns en möjlighet att vidareutveckla klubbens miljöarbete.
- Vi inledde arbetet för länge sedan
men under 2018 och 2019 intensifierades arbetet tillsammans med kommunen och länsstyrelsen för att bl a
kartlägga förekomst av höga naturvärden och eventuella behov av naturvårdsinsatser i området. Ett
LONA-projekt initierades som syftade till att dels inventera sand- eller
marklevande insekter i och omkring
motorbanan och dels föreslå åtgärder som kan stärka naturvärdena
parallellt med pågående motorcrossverksamhet. Projektet har också
medfinansierats av SVEMO.
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Under inventeringen noterades en rad
insektsarter, främst skalbaggar och
steklar. Flera av dessa får anses som
naturvårdsintressanta. Att dom överhuvudtaget kan överleva i området är till
stor del crossverksamhetens förtjänst
då ”hojjarna” drar upp sand och näringspartiklar, livsnödvändiga för
dessa arter.
Dessutom har arbetet med inventeringen gjort att ett antal åtgärder ytterligare
har initierats. Framöver kommer kommunen bl a så in nya växter speciellt
anpassade för att utveckla den biologiska mångfalden i området. Marcus
nämner även att en specifik och sällsynt fjärilsart har hittats i området.
Den var synnerligen intressant för
kommunens biologer.
Kolmårdsnytt säger grattis till stipendiet, tack för miljölektionen och lycka
till med det fortsatta fina arbetet för
vår miljö.
Text: Johan Kryger
Gunnar Kryger
Bild: Privat
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Kolmårdsracet

Några av klubbens lokala ungdomar, Martin Ringdahl, Alexander Eriksson och Casper Flink

Enduro är ett spanskt ord som betyder uthållig. Den 12 oktober begav
sig Kolmårdsnytt till Krokeksbanan
för att göra ett litet reportage om den
årliga 3-timmarstävlingen ”Kolmårdsracet” i just Enduro. När vi
lämnar ”Grusgropen”, som den även
kallas i folkmun, finns det några saker som etsats sig fast. I de mest
avancerade skogspartierna på tävlingsbanan, där det till och med är
svårt att ta sig fram till fots, färdas
elit och motionärer, unga som gamla.
Det är inte utan att vi undrar hur det
överhuvudtaget är möjligt. Men fram
kommer de och de flesta i en väldig
hastighet. Enduroförare brukar också
kallas allkonstnärer på motorcykel.
Det är inte utan att vi imponeras över
deras kunskaper. Söker du endorfinkickar och mjölksyra och är en aning
våghalsig, då är förmodligen Enduro
en sport för dig.

I Kolmårdsracet deltog fler än 130
deltagare. I både den individuella
klassen IronMan och i lagklassen
skulle de ta sig runt banan så många
gånger som möjligt under tre timmar.
Med tanke på väder och vind så var
det ganska många förare som var en
aning slutkörda efter dagens pass.
Nyheter hos SMK Kolmården
Kolmårdsbanan och SMK Kolmården har för övrigt fått sig ett synnerligen stort ansiktslyft det senaste året.
Med nytt klubbhus och en ny bevattningsanläggning har klubben givits
stora möjligheter att få fortsätta att
bedriva sin verksamhet under många
år framöver. Många timmars slit från
idella själar har fräschat upp anläggningen. Utan hjälp från klubbens lokala sponsorer samt bidrag från kommunen hade dock detta inte varit
möjligt.

Vattensjuk bana
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Klubbens ordförande nöjd med
utvecklingen
Klubbens ordförande Tonny Niklus
känner sig enormt stolt och glad för
klubbens nuvarande utveckling. Han
nämner bl a att nya lokaler och bevattningssystem ger klubben fina
möjligheter att forsätta att bedriva
klubbens utveckling.
Nästa steg i uppfräschningen av
klubbhuset kommer ske i form av
indragning av nytt vatten- och avloppssystem. Till våren kommer även
en ny altan att byggas utanför klubbhuset. Ett antal givmilda företag har
sponsrat våra nya klubbvästar och
överskottet av västarna finansierar
den största delen av vår nya uteplats.
Text och bild: Gunnar Kryger
Johan Kryger
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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!

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

Och du…

Glöm inte att skotta!

Underlätta för transporter
och snöröjare!
Tänk på att barnen ska synas!

Jan Åberg
070-58 91 213
Inger Negendanck 076-10 79 405
Gert Erixon
072-51 48 785
Ola Lindgren
070-39 13 911
Henrik Sköld
Henri Johansson, Berglund
Peter Jonsson
070-227 91 37

aberg.jan@telia.com
negendanck@yahoo.se
gert.erixon@gmail.com
ola.lindgren@moretime.se
henrik.skld@gmail.com
henri_jb@live.se
vikboik@hotmail.com
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Entreprenörerna Rickard och Owe
Gör och kör – det mesta inom mark och anläggning, transport, lantbruk och trädgård
För att kunna bli en bra entreprenör
krävs en stark motivation, erfarenhet
och kunskap och förmåga att våga
utmana sig själv. Rickard och Owe
kände efter 27 år på djurparken att
det var dags att gå vidare och varför
inte då starta varsitt företag och
börja samarbeta.
Owe Bergström, din bakgrund?
- På djurparken var jag djurvårdare
och framför allt kameler har jag skött
och utfodrat i många år. För ca 10 år
sedan köpte jag en liten kombinerad
gräv- och schaktmaskin, som jag jobbade med på fritiden och för 4 år sedan kände jag att det var läge att
starta eget. Förutom grävmaskinen
har jag även en stor djurtrailer, som
jag kan transportera djur mellan djurparker med. Rickard och jag har
också tillsammans en traktor med
vagn, som används vid grus- och
jordtransporter.
Vi har också ett nära samarbete med
Claes Gustavsson på Solhagen Entreprenad & Hantverk AB och hos honom lånar vi ofta både stor lastbil och
redskap för att klara våra olika jobb.
Rickard Andersson?
- Även jag har jobbat 27 år på djurparken, där jag har jobbat med det
mesta inom bygg och anläggning.
Innan jag slutade för 4 år sedan var
jag chef för Safarieparken, med allt
vad det innebar.
Vid sidan av jobbet är jag skytteinstruktör i försvarsmakten och fanjunkare i ett Hemvärnsinsats-kompani.
Kunskaperna inom försvaret kom väl
till pass under mina år nere i Bosnien.

Rikard och Owe

Vad jobbar ni med?
- Ett typiskt jobb är att anlägga en
gräsmatta som på bilden, men vi jobbar även med trädfällning, plattsättning, målnings- och trädgårdsarbeten.
Andra arbeten som vi utför kan vara
altaner, olika sorters grunder som
t.ex. garage och växthus.
Marknadsföringen?
- När vi startade våra firmor för 4 år
sedan hade vi redan vissa kontakter
och sedan har det bara rullat på. Vi är
ett gäng företagare som träffas på
lunch uppe på Oscarshäll och där
tipsar vi varandra och planerar våra
jobb.
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Rickard och Owe är båda mycket
trevliga och sociala och deras snabbhet och skicklighet är imponerande. I
dag växer det upp många nya småföretag här i Kolmården och detta bådar gott för framtiden vad gäller arbetstillfällen och skapandet av en
speciell Kolmårdsanda liknande den i
Gnosjö.
Text och bild: Olle Rosén
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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
Co Kr!

Priset gäller
18/11–27/12

SAFFRAN

Coop. 0,5 g. Ord. pris 18:95/st.
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Invigning av nya lokaler för Feldt´s Bokbinderi
Den 29 oktober var det invigning
med mingel och smörgåstårta för
inbjudna kunder.

Jimmy och Hajrudin i stora maskinhallen

Deras kunder är främst tryckerier
och förlag. Den geografiska placeringen med närheten till E4:an och
Norrköping ser Mats som gynnsam.
Några kunder i vårt eget samhälle har
de inte för tillfället. Mats vill att
verksamheten ska vara transparant,
ingen ska behöva undra vad som försiggår där inne! Företaget driver
Mats tillsammans med sin fru Lotta,
sonen Jimmy Eriksson och Hajrudin
Begic.

Bokbinderi har sin egen vokabulär
där den oinvigde inte begriper speciellt mycket utan förklaringar från den
kunniga personalen.
Mats hinner även visa sin hobby,
en skinande blå Volkswagenbagge
och diverse äldre motorcyklar.
Text och bild: Ulla Landqvist

Mats Petrén Eriksson förklarar

Ägaren Mats Petrén Eriksson hälsar och visar runt i lokalerna. Verksamheten är nu flyttad från Torshag,
Åby, till Kolmården och f.d. Lindeblads Handelsträdgård. Fäldt´s Bokbinderi är en verksamhet med anor.
Den startade redan 1868 i Norrköping, då med rent hantverksmässiga
metoder.
Det flexibla partibokbinderiets specialiteter är arkoffset, digitaltryck och
trådhäftade hårdband. De utför det
mesta inom skärning, falsning
(altarskåpsfalsning),
klammerhäftning (ögelklammer) samt linnetrådshäftning och limbindning.

Produktionslinan som skär och limmar.
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ÄNGBY
GÅRDSBUTIK & CAFÉ
BJÖRKVIK
Kött, ägg, hembakat bröd från gården,
lammskinn, hantverk, presenter, loppis.
I det mysiga cafét kan du fika gott
med hembakat till.

Gott om plats, lätt att hålla avstånd!
I år har vi ingen julmarknad, men vi
kommer att ha lite extra julgott
och mys i adventstid!
LÖR-SÖN: 11.00 – 15.00

VÄLKOMMEN!
www.angbyull.snabber.se
Tel: 070 2377796

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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Från Stavsjö horisont
Boule vid Lillängen
Boulen i Stavsjö har nu haft avslutning för säsongen. Ett 10-tal spelare
har spelat på söndagarna hela sommaren. En trevlig avkoppling som
fler kunde prova på.

Kiladalens Utveckling AB (svb)
De ansvariga (styrelsen) för bolaget
jobbar på med ett nytt bostadsprojekt
vid Stavsjögården. Det planeras för
12 nya hyresbostäder där fd ishockyplan ligger. Bygglov har inlämnats
för tre byggnader i en våning. Så
snart finansieringen blir klar, kan
byggnationen starta. Detta kan ta tid,
så allra tidigast blir det under år
2021.
Alla som vill stötta hembygden, kan
nu även köpa aktier igen till den 10
december för att bidra till bygdens
utveckling.
I sin senaste rapport om byggande
har Boverket valt att använda Stavsjö
och vårt bolag som exempel på
smarta landsbygder.

Larz Johansson och Gunnar Casserstedt,
ordförande respektive Vd i KUAB

Stafsjö Bruksmuseum
Stafsjö Bruksmuseum har genomfört
en vandring med 17 deltagare den 3
oktober från Mellankärret förbi
Märrkärret och fram till Lilla Sjön
och vidare till Göranstorp. Detta för
att visa på de anläggningar av dammar och kanaler, som byggdes på
1600-talet, för att ge bruket jämn
tillgång till vattenkraft. Anläggningarna har nu klassats och dokumenterats som fornlämningar av Länsstyrelsen.
Text och bild: Monica Svensson

Ett konstigt hus mitt uppe på Mattchuberget?
Jag beställde ett stort spegelteleskop med 10 tums optik
och en brännvidd på 1800 mm från Astronomik i Linköping, som vi placerade uppe på fundamentet. Det var viktigt att det stod exakt rätt. Nu kunde vi se månen och planeterna, bl a Saturnus och Jupiter och hela Andromedagalaxen m fl. Mina kompisar kom för att titta och var nyfikna, bl a Lennart Paulsson och Hasse Johansson samt
Stefan Rydow. Det var mycket intensivt några år, men nu
står det som ett fornminne.

Vad är det för hus? Jag
frågar Åke Kjellström i
Stavsjö, som kan veta något
om detta.
Det är ett Observatorium för att kunna se stjärnhimlen, som Ture Kvist,
som jobbade på Stafsjöbruk
på 60-talet byggde, när jag
var ung.

Text och bild: Monica Svensson

Hur fick du det intresset?
Han fortsätter att berätta:
Åke med sin stjärnkikare
- Jag hade börjat 3:e klass
och fick en geografibok med stjärnhimlen på baksidan.
Jag blev så fascinerad, så jag gick ut en stjärnklar kväll
och jämförde himlen med boken och det stämde, jag
kunde se de olika stjärnorna.
Jag sparade alla fickpengar jag fick när jag hjälpte
mamma att städa och köpte ett litet teleskop när jag var
13 år. Det kändes otroligt att kunna se stjärnorna och månen på så nära håll. Senare byggde jag ett eget teleskop
med en större lins på 120 mm. Min granne Rune Fritzon
hjälpte till att skaffa olika delar till teleskopet och till stativ fick jag en ställning från en gammal torkhuv av min
mamma, Ingegerd, som var damfrisörska.
Jag började arbeta på Bruket och fick Ture Kvist till arbetskamrat. Han var ju vuxen och hörde om mitt intresse
och vi diskuterade om detta. Jag nämnde att jag skulle
vilja bygga ett ännu större teleskop. Han sa då: ”Kan du
bygga ett teleskop, ska jag bygga ett hus.” Han frågade
då vd C Lindström om han fick bygga uppe på berget och
det var ok. Han göt ett grundfundament i betong, som var
ca två meter högt och ett hus runt om med tak, som gick
att dra åt sidan. Jag var hantlangare. Detta var 1969-71.
35

KOLMÅRDSNYTT nr 4, 2020

Tottas

HÅRMODE

Frisörerna:

Malin och Totta
Märken





LANZA
GOLDWELL
MILK SHAKE
ECRU






DEPEND
BIT AVANT
CULTURE MIX
MARC INBANE

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

8-20!
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Tre generationer mackföreståndare
På 70-talet sålde Birger taxirörelsen och när Tommy avslutat sin militärtjänst övertog han verksamheten 1975.
Birger börjar då att köra buss. Shell köper upp Nynäs i
Sverige 1984 och då skyltas det även om i Stavsjö till
Shell. Den gamla mackbyggnaden transporteras bort och
en ny mackbyggnad kommer på plats 1992. Tommy drev
macken till nya motorvägen öppnades 1994. Då flyttades
macken och marken sanerades och Stavsjö blev utan bensinmack. Genom åren har många Stavsjöungdomar haft
möjlighet till extrajobb.

Jag träffar Lena Franzén och Eva Pettersson en vacker
höstdag för att ta reda på historien om Macken i Stavsjö.
De berättar om Birger Johansson, Lenas far och Evas
svärfar och Tommy Johansson, Lenas bror och
Evas man.

Birger och Tommy

Den första macken i Stavsjö satte Nynäs upp 1957 och då
blev Birger Johansson återförsäljare. Karl-Erik Gustavsson anställdes och på 60-talet köpte även Birger taxirörelsen av Valter Norr.

Shellmacken

Interiör Shellmacken
Nynäsmacken

Vid motorvägen bygger Statoil en ny mack 1995. Där får
Tommy anställning som säljare efter att ha jobbat på
mack både i Katrineholm och Norrköping. 2001 blir
Tommy anläggningschef fram till sin bortgång 2014.
Tommys son Jonas Winter leder Statoils verksamheten
vidare i Stavsjö fram till 2019 då han väljer att gå vidare
inom numera Circle K.

När Birger och hans fru Sonia byggde sin villa bakom
macken öppnades även en glass- och godiskiosk på den
egna tomten 1961. Där hade ungdomarna i Stavsjö sin
naturliga träffpunkt på kvällarna. Där fick dottern Lena
ofta stå och sälja godis. Hon fick även rycka in och arbeta i macken emellanåt. Lenas lillebror Tommy, var då
för liten, men var ofta med på macken. När Tommy blev
litet äldre var han fullt sysselsatt med att tvätta taxibilarna. När Tommy slutade skolan 1969 som 15-åring började även han jobba på macken.

Motorvägens öppnande

Det är historian från Nynäs 1957 fram till Circle K 2020,
där familjen Johansson haft en anknytning i mer än 60 år.
Text: Monica Svensson, bilder: Privata

Kiosken
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Knapphålet
I kurvan, ett kort stycke upp i skogssluttningen, snett emot Fridsäters
Trädgård efter Sandviken, finns en
källargrund som en gång var del av
ett torp. 1806 är det årtal som nedteckningarna börjar med. Dessförinnan låg en namnlös stuga där. Det är
på kyrkans husförhör anteckningarna
grundar sig. Den förste som nedtecknats som boende där var skräddaren
Magnus Landgren. Av folkhumorn
fick torpet namnet Knapphålet,
kanske anspelade det även på stugans
storlek. Om det står inget att läsa i
boken om Krokets Ödetorp men platsens lutning borgar för att torpet var
av ringa storlek.
44 barn
Efter en genomgång av vilka som
bott i Knapphålet efter skräddaren
Magnus Landgren med hustru Maja
Nilsdotter utkristalliserar sig ett udda
fenomen. Fyrtiofyra barn har fötts
alternativt bott där. Av dessa är trettioen töser och endast tretton gossebarn! Varför?
14 par
1907 är det sista antecknade året i
torpets historia. Då har även några
pigor, drängar och någon inhyst bott
där förutom de cirka fjorton par som
levat där. De flesta som flyttat till
Knapphålet har kommit från det absoluta närområdet. Men några långväga kom från Kalmar, Stockholm,
Wreta Kloster och Kilatrakten.
Backstugusittare
Att det inte var livets solsida på något sätt kan man läsa mellan de få

Den mossbeklädda källargrunden till Knapphålet

rader som finns nedtecknade. Stengrunden ligger på norrsidan om en
knalle snett emot Fridsäters trädgård.
På flera ställen i boken om ödetorpen
och just Knapphålet står ord som utfattig, sjuklig, njuter fattigmedel,
backstugusittare, blind, lam hand och
puckelryggig. Ordet änka, fast stavat
enka, återkommer ofta.

gick en bitande kall vinterdag i djup
snö för att handla ett par lod
(gammalt mått) socker till julbaket.
Där fann han gumman storgråtande.
Under natten hade vargar brutit sig
in i svinhuset och rivit grisen. Hon
kunde bara se genom fönstergluggen
hur fem sex vargar kalasade på hennes julgris nere vid Fridsäter.

Vargplågan
En liten berättelse från omkring 1850
ger oss insikt i det hårda livet. En
gumma Strömwall bodde i torpet
Knapphålet. Troligtvis var hon inte
mer än runt femtio år. Där drev hon
en liten handel med bl.a. kaksocker.
En gris att slakta till jul, oerhört viktig för överlevnaden, hade hon också.
Vargplågan var stor vid den tiden.
Vargar benämndes tussar. Herr Robert Eriksson berättar att hans mor

Alla fakta är från boken Krokeks
Ödetorp, en historik skriven av Elis
Benegårdh i samarbete med Krokeks
Hembygdsförening. Berättelsen om
gumman Strömwall är från okänt
tidningsurklipp, Hembygdsföreningens arkiv.
Text och bild: Ulla Landqvist

Julig grönkålssallad med ost, granatäpple mm
Gott komplement till den ofta feta julmaten, men smakar gott även som förrätt eller till en varmrätt.

Ingredienser:
200 g
0,25 dl
1 tsk
0,5 tsk
2
1 dl
1 dl
150 g
1/2 st

grönkål
olivolja
flingsalt
svartpeppar, nymalen
äpplen, tunt skivade
russin
sötmandel, rostad
fetaost
granatäpple

a Johansson

Text: Monic

Tillredning:

1. Riv eller strimla grönkålen i aptitliga bitar, ta
bort de grova stjälkarna.
2. Ha på olivolja, salt och peppar. Massera in
detta i grönkålen med rena händer, gör det
i ett par minuter.
3. Smula fetaosten och vänd runt med äpple
och russin.
4. Ta ut kärnorna från granatäpplet och strö över
salladen. Rosta mandeln i torr stekpanna,
hacka mandeln grovt och strö över den också.
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Det här glömmer jag aldrig - Minnen från
Kolmårdssjukhusets tid
Från början var det som vi idag känner som Kolmårdsanstalten sanatorium, alltså lungsjukhus. Byggstart
var 1914. Därefter har det både bytt
namn och inriktning flera gånger.
Förr hade Kolmårdssjukhuset såväl
affär som bad, bibliotek, operation
och post. Gudrun Bäck var postkassörskan som stämplade breven med
sjukhusets egen stämpel. I affären
fanns det mesta man kunde behöva.
Trädgårdsmästeri fanns då som nu.
Här fanns till och med lokalradio där
man kunde önska låtar. Ibland sköttes
den av talangfulla patienter som var
på bättringsvägen.
Den här otroliga episoden utspelade
sig år 1969. Anne-Mari Johansson
berättar om sin tvångsanställning.
– Vi bodde i stan och jag skulle
skjutsa min kompis på anställningsintervju till Kolmårdssjukhuset. Jag
hade körkort men inte hon. Jag ville
absolut inte arbeta där eftersom min
farfar dött där ett par månader tidigare. Damen som vi fick prata med
spände ögonen i oss så vi kände oss
som små barn. Först blev min kompis
antagen sedan tittade hon strängt på
mig och undrade om jag bara skulle
sitta så här och inte göra någonting
hela sommaren. Nej, svarade jag
pliktskyldigt.
– Då börjar ni två på måndag!
Ann-Mari berättar vidare vad vissa
patienter roade sig med. Många fick
sömntabletter och dessa kunde man
gömma i brödbitar och kasta till

glupska måsar som strax blev väldigt
trötta…
Inger Heinemark berättar om en
utflykt i oktober. Det var till fågelsjön Tåkern man begav sig vid
lunchtid för att kunna se alla gäss
och tranor lyfta i skymningen. Sjukhuset disponerade en minibuss. Ett
par säten togs bort bak i bussen och
även några med rullstol kunde vara
med. Olle Matsson, läkare, tog en
halv dag ledigt och agerade både
chaufför och guide.
– Det var väldigt trevligt och jag tror
inte det skulle hända idag så uppbundna som läkarna är!
Ilona Gustavsson berättar om ett
nattpass där hon hade en patient med
andningsbesvär. Ilona som själv hade
barn med astma visste att om man
strök patienten över ryggen så lättade
andningen. Detta kommenterade en
annan patient med följande: ”du är
en riktig horbock”! Kanske blev han

bara avundsjuk. Ilona som själv har
sina rötter Tyskland frågade var han
kom ifrån.
– Jag har bott här i tre hundra år,
blev svaret.
Pia Clashammar Blom har en brunn
av roliga minnen att ösa ur. Hon berättar om en patient som hela tiden
satt vid sin säng, fast vädret var strålande. En sköterska frågade om hon
inte skulle gå ut? Svaret blev: ”Jag
är ju sjuk, då går man inte ut!”
En dag satt Ilona och talade med en
samordnande socioterapeut på telefon. Han var mer än långrandig i sina
utläggningar. När Pia kom förbi viskade Ilona, ”jag är så kissnödig, kan
du sätta dig och humma med så jag
kan gå på toa”. Det gjorde Pia och
socioterapeuten märkte aldrig bytet
av kvinna i andra ändan på linjen!
Pia blev glatt överraskad när kollegorna via lokalradion läste upp på
vers att Pia på avdelning sex ska
gifta sig med sin Claes, allt med datum, tid och plats. Så ljöd Mendelsohns brudmarsch så ingen tog miste
på den ståndande tilldragelsen.
En morgon, under tiden det var långvård, var allas tandproteser borta.
”De låg normalt i en kopp vid ägarens säng”, berättar Pia. På natten
hade en senil liten tant samlat ihop
alla i sin nattsärk! Då var de inte
märkta med personnummer. Det blev
ett digert jobb att lista ut vems leende
man höll i!
Text: Ulla Landqvist
Arkivbilder
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Kristina Svensson, Fredrik Blomberg, Margaretha Johansson, Lillemor Holm

I Krokek kan ni efter tidsbokning träffa oss
i Sjövikskyrkans lokaler på Munkvägen 7.
Jourtelefon dygnet runt! 011-28 72 50

!

Trädgårdsgatan 27, Norrköping

n
mme
o
k
l
Vä

www.ostgotabegravning

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

Munkvägen 7, Krokek

pensionärsförening med ca 210 medlemmar.

Välkommen till Mötesplatsen på söndagar,
vanligtvis kl. 10, med sång, bön och bibelsamtal.
Söndagsskola för barnen. Servering.
Cafémöten kl. 15, preliminärt en gång i månaden.
Bön för Kolmården och världen onsdagar kl. 19.

 Som medlem får du förutom gemenskap och
aktiviteter en hel del rabatter, billigare försäkring
samt vårt tidning Senioren.

 Datacafé, canasta, linedans, stavgång, vinprovning,

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
vilket kan innebära ändringar i vårt program.

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

Adventscafé i Sjövikskyrkan
Söndag den 29 november kl 17
Adventssånger och allsång med
Annika Widerstedt och sånggrupp. Servering
Begränsat antal! Anmälan: 073-141 15 62

Med reservation för ändringar. 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
Göran Skoog 070-2391463 eller Katrin Bjuhr 073-1411562

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

40

KOLMÅRDSNYTT nr 4, 2020

PRO:s nationella friluftsdag
Den 21 oktober 2020 hade alla
PROs föreningar i Sverige en friluftsdag. Här hade PRO Krokek
anordnat friluftsdagen vid Boulebanan (intill Scoutstugan).
Ett femtiotal medlemmar och vänner
deltog i en trevlig tipspromenad med
kluriga frågor (av Pia). Varm korv
med bröd och fika serverades av Barbro och Claes, klädda i munskydd
och handskar för säkerhets skull I
denna pandemitid. Allt var ordnat
med tanke på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här erbjöds
munskydd och desinfektionssprit och
var och en höll behörigt avstånd.

isolerade under året! Vi mådde alltså
väldigt bra i gemenskapen! Med
Ragnes dragspelsmusik kom alla loss
och tjoade loss till musiken. Lotterier
fanns förstås också att välja på, liksom godis som sponsrats av ICA och
COOP.
Prova boulespel
De som ville fick också en chans att
prova på föreningens populära boulespel med instruktör.

Glada
Alla var glada att möta gamla vänner,
som man inte träffat sedan i februari
pga pandemins framfart. Det blev ett
andrum i naturen för alla som suttit

Detta var ett härligt och välbehövligt
initiativ i den sköna höstluften, som
vi varmt tackar de duktiga arrangörerna för!
Text och bild: Monica Johansson

Decemberdagarnas dofter
Decemberdagar har så många dofter
Minnen vaknar
flyger liksom svalor
genom åren
fylld av förväntan

Pepparkaksdoften
den går in i hjärtat
gör den sure snäll en stund
och glad
så länge doften varar

Doften ifrån saffran
russin och korinter
förvandlar vardagsbröd,
russin glöder liksom svarta ögon

Nära jul så är det granen
med sin friska doft från skogen,
och den första hyacinten
ger sin vällukt
helgdagsstilla i advent

Ur ”Dikter från hjärtat” av Folke Nilsson

10/12 1989

Illustratör Magdalena Svahn
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Boktips för vinterns många mysstunder...
Information från biblioteket

Faktabok:
Det kan vara utmanande att ta sig ut i naturen.
Vad ska man göra där? Vad kan man hitta på?
Både vuxna och barn har hjälp av Ut i naturen:
Naturskyddsföreningens guide – utflykter,
äventyr, upplevelser. I den hittar ni inspiration
till nya upplevelser. Vad kan man hitta i skogen
under de olika årstiderna? Vems är spåren du
ser i snön? Boken ger dig kunskapen att vistas
i naturen, för ju mer du vet, desto mer kommer
du att upptäcka. Boken är sammanställd av
Erik Hansson

Glada nyheter! Biblioteket får vara kvar.
Tack för allt engagemang ni visat under den
senaste tiden!
Bibliotekets öppettider är följande:
måndagar: 14-16
tisdagar: 10-12, 13-19
onsdagar: 10-12, 13-15
torsdagar: 10-12, 13-16

Tips på nya barn– och
ungdomsböcker

Meröppet: alla dagar 7-22
Vi uppdaterar vår Facebook och hemsida vid
avvikande händelser, där lägger vi även upp tips
på nya böcker och annan relevant information.

Ungdomsbok:
Den trolovade är första delen av två i Kiera
Cass nya urban fantasy serie. När Kung Jameson tillkännager sin kärlek för Lady Hollis Brite
blir hon både chockad och upprymd. Hon har
trots allt vuxit upp på Keresken Castle, med den
övriga adeln, och alltid drömt om kungens uppmärksamhet.
Men Hollis inser snart att det hon alltid trott hon
velat ha ändå inte är det lyckliga slut hon önskar
sig. Och när hon träffar en man av folket, med en
mystisk förmåga att se rakt in i hennes hjärta,
förstår hon att den framtid hon innerst inne vill ha
är något hon aldrig kunnat föreställa sig…

Ni vet väl om att vi har en tjänst som heter
Cineasterna där du med ditt lånekort och pinkod
kan låna upp till 4 filmer varje månad. Där finns
ett stort antal titlar av olika genrer. När du går in
på deras hemsida ska du välja Götabiblioteken,
sen väljer du filmen du vill se och sen lånar du
filmen.
Fanny & Malin, Krokeks bibliotek

Tips på nya vuxenböcker

9-12

I Den omöjliga pojken av Ben Brooks hittar
Oleg och Emma på en låtsasklasskamrat och blir
minst sagt förvånade när han helt plötsligt dyker
upp i deras hemliga koja. Sebastian är inte som
deras andra klasskamrater. Han har aldrig ätit
pizza, han är inte säker på vad gåshud är och
han har en ryggsäck som verkar inneha ett förråd
av varm glass som aldrig tar slut. Men snart börjar andra, ännu mer omöjliga, saker att hända.
Från en bortsprungen get i skolan till att snögubbar syns gående längs med vägen. Det hela tar
dock en otäck vändning när det mystiska Institutet för overklighet börjar jaga de tre vännerna.
Institutet vill tillfångata och sudda ut Sebastian
och återställa ordningen i världen.

Spänning:
Kristina Ohlssons nya bok Stormvakt kommer
ut i början av november och är första delen i
hennes nya Strindbergserie. Den handlar om den
förre detta finansmannen August Strindberg som
kommer till Hovenäset i Bohuslän samma blåsiga
natt som den mycket omtyckta läraren Agnes
försvinner spårlöst. Strindberg är där för att förverkliga sin dröm om att öppna sin egen second
handbutik men han hamnar mitt i idyllens frenetiska sökande efter den försvunna Agnes. Vad
har egentligen hänt med henne? Och kan det
vara så att August själv har en del av svaret?

Historisk underhållningsroman

6-9

Julia Quinns sjunde del i den populära
Bridgerton-serien, En oförglömlig kyss, kommer äntligen ut. Denna gång handlar det om
Hyacinth Bridgerton, den yngsta i barnaskaran.
Hon har lovat Gareth S:t Clair att hjälpa honom
med att tyda ett testamente, som är skrivet på
italienska, ett språk Gareth inte kan. Men vad
ingen av dem räknar med är att få uppleva sitt
livs mest perfekta kyss.

I slutet av oktober kommer Den sista kampen
som är den femte delen i serien om Musse &
Helium, vilken är skriven av Camilla Brink. Musse
och Helium må vara små, men det är få som är
lika modiga som dem. För trots att de för tillfället
är inlåsta i en mörk och fuktig källare så vägrar
de att ge upp. Guldosten finns fortfarande gömd
där ute någonstans. Frågan är: kommer det bli
de onda eller de goda som finner den först?
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Djur– och Natursidan - Sälen

Gråsäl

Knubbsäl

I Sverige finns det 3 olika sälarter.
●Gråsälen
●Knubbsälen
●Vikaren
I Östersjön finns alla tre arterna. Det
finns ungefär 40 000 gråsälar, 5 000
knubbsälar och 20 000 vikare i Östersjön.
Gråsälen
Gråsälen (Halichoerus grypus på latin)
kan man finna vid Atlanten, men
också vid Östersjöns kuster och är
större än både knubbsälen och vikaren. Sälens huvud är, till skillnad från
andra svenska sälarter, konformat med
en mycket låg panna. Hanen är större
än honan med mörkare färg i pälsen.
Honan är ljusare, med ljusbruna fläckar.
Gråsälen föredrar klippiga kuster men
kan vistas på stränder också. Eftersom
gråsälen byter päls, är den mellan maj
och juni mest på land.

På våren sker parningen för de
svenska sälarna och honan är dräktig i
runt 11 månader. Honorna får bara 1
sälunge per år som man kallar kut och
kuten diar knappt 3 veckor. Efter de 3
veckorna lämnar gråsälen sin kut så
att den får klara sig själv.
Knubbsälen
Knubbsälen (Phoca vitulina på latin)
är som de andra en öron lös säl. Den
är liten och slank och har ett klotformat huvud. Ett bra sätt att känna igen
knubbsälen på är att de har V-formade
näsborrar.
Knubbsälen är en skicklig simmare.
Den kan vara under ytan i ungefär 30
min och kan komma ner till cirka 200
meters djup.
De jagar en och en och deras huvudsakliga föda är fisk.

Vikaren

Knubbsälen föder en unge per år som
hon diar i ungefär 5 veckor. Knubbsälens kut föds runt midsommar.
Knubbsälhonor kan bli upp till 35 år
gamla medan hannarna sällan blir mer
än 25 år gamla.
Vikaren
Vikaren är mycket rundare än de
andra sälarna.
Vikaren föder sin kut runt februari
eller mars. Honan krafsar fram en
grotta ur isen där hon kan föda sin
unge. Kuten stannar där i ungefär 5-6
veckor. Det är underligt att vikaren
inte går upp på land för att föda så
som gråsälen gör när det inte finns is.
Man vet inte varför vikaren gör så här.
Förutom fisk så äter vikaren skrov.
(Ett litet djur som lever på havsbotten.)
Text: Janelle Seitov

Saffranskaka

God, saftig och lyxig tillsammans med vispgrädde och några lingon

Ingredienser:
200 g
0,5 g
2 st
3 dl
2 tsk
1,5 dl
4 dl

smör
(1 frp) saffran
ägg
strösocker
bakpulver
mjölk
vetemjöl

Garnering: Florsocker

1. Smält smöret, ta av från plattan när ca hälften är
smält och rör sen om, så att allt smält.
2. Smörj och bröa en form med löstagbar kant
(springform), ca 24 cm i diameter.
3. Stöt ev saffranet med ca 1 tsk socker, i en mortel
(ger mera saffransmak).
4. Vispa ägg och socker poröst med elvisp.
5. Vispa ner saffran, bakpulver och mjölk.
6. Tillsätt vetemjölet och det smälta smöret och
rör snabbt ihop allt till en jämn smet.
7. Häll smeten i formen och grädda i nedre delen av ugnen i 175 grader i ca 30 minuter.
Känn med en provsticka i mitten av kakan, om den är klar. Ska ej vara kladdig.
Text: Mo

Lycka till!
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PANDEMIHJÄLPEN i Kolmården
Lions Club Kolmården har funnits
mer än 60 år i trakten och har som
mål att arbeta med nationell och
internationell hjälpverksamhet. Alla
insamlade medel går oavkortat till
denna verksamhet. Pga Coronapandemin har varken midsommarfirande eller Svintuna Marknad kunnat
arrangeras och då har Lions ej heller
kunnat få in några bidrag.
Lions Club Kolmården startade då i
samarbete med Svenska kyrkan och
Kolmårdens Företagsgrupp en hjälpverksamhet under namnet PANDEMIHJÄLPEN i Kolmården.
Man vänder sig till lokala företag,
föreningar och privatpersoner för att
samla in bidrag till hjälp för främst
barnfamiljer i Krokek och övriga

Kolmården, som drabbats av ekonomisk utsatthet pga pandemin, t ex
arbetslöshet, som gör att man lever
på marginalen.
Lions förmedlar genom Svenska
kyrkan akuta hjälpinsatser till behövande barnfamiljer i form av det
mest nödvändiga som mat, blöjor,
hygienartiklar, kläder och skor till
barnen.
Pandemihjälpen fortsätter åtminstone till årsskiftet och de insamlade
medlen redovisas fortlöpande bl a på
Lions hemsida:
www.lionclubkolmarden.se
eller på facebook samt vid butikerna
COOP och ICA i Krokek.
Text: Monica Johansson

HUR SÖKER MAN?

Varje bidrag är välkommet
i denna tuffa tid, hälsar

Du kontaktar
Kajsa Forsberg Holmberg,
Diakoniassistent i Svenska kyrkan för
Krokek/Kvarsebo.

PANDEMIHJÄLPEN
Lions Club Kolmården,
Svenska kyrkan och
Kolmårdens Företagsgrupp

011-24 12 91 eller 070-517 10 72
karin.holmberg@svenskakyrkan.se

SWISHA TILL: 123 362 6504
Tack för ditt bidrag!

OBS! Tystnadsplikt!

Årets Kolmårdsbo

Lions Club Kolmården har utsett

Pedro Fortes
till Årets Kolmårdsbo 2020
Motivering:
Pedro har för alla barn och ungdomar han kört till och från
skolan varit en stor förebild, alltid glad och alltid sett till att
alla barn känt sig sedda. Många är även de Kolmårdsbor
som varit med på olika gympapass utomhus
såväl som inomhus som Pedro hållit.

Lions Klubb Kolmården 2020-10-20
Sandor Hantosi
Lions President Kolmården

Pedro tar emot priset av Lions President Sandor Hantosi.
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Eyvind Larsson
Lions Kolmården
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Dagens ris!
...till Kolmårdens Djurpark som fortfarande inte städat bort efter Wild Kids (tror
2005 eller 2007) vid sjön Strupen som
ligger längs 7-kmspåret runt Älgsjön.

En fara för människor och djur!
Tycker att Djurparken, som är så stora
och har djur som sitt arbetsområde, i alla
fall borde se till att djuren inte skadas på
dessa spikar.
Anne-Mari

Tänk om! Tänk rätt!
Instämmer med Lena Eriksson i
Kolmårdsnytt nr 3 angående bygget av
Ostlänken och förstörelsen av Älgsjöområdet.
Nu är det alltså hög tid att skynda att njuta
för vi har bara ett 1 år på oss (om det blir
som vi befarar med bygget av Ostlänken).
Alltså 2022 är det slut för oss att finnas
vid vår underbara Älgsjö.

Vi kan inte bada, vandra, cykla, paddla,
plocka bär och svamp, springa, inte klättra
i berg och inte grilla korv med våra barnbarn eller försöka delge dem lite naturvett.
Vi kan inte sitta i stillhet och bara njuta av
solen och lyssna till suset i träden...
Inte få se mörkret sänka sig över sjön och
känna magin när månen går upp. Och
säkert mycket mer som vi gillar, vi som
tycker om att vara ute i naturen.
Det byggs både i stan och på landet på allt
som är grönt, var ska alla vi vanliga människor finna en plats för återhämtning???
Anne-Mari

Bli medlem i Kolmårdsnytt 2020!
Som medlem i föreningen Kolmårdsnytt är du
med och stödjer tidningen Kolmårdsnytt.
Enskild medlem/familj i Kolmården – 100 kr/år
Boende utanför Kolmården – 150 kr/år (porto)

Annonsörerna, medlemmarna, sponsorerna
och alla ideella insatser gör det möjligt att
trycka och distribuera Kolmårdsnytt ”gratis”
till alla hushåll med postadress Kolmården.
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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

Betala via bankgiro: 638-4325
eller plusgiro: 55 79 40-4.
Notera namn och adress. Har du frågor
maila redaktionen@kolmardsnytt.se
eller ring 070-633 06 40
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Kolmårdsnytt
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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
COOP Krokek
Uttersbergsskolan
Brandstationen 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
Dambroängen Ålberga

Samhällsinformation
Vårdcentral: 010-105 92 40

Munkvägen 13, 618 30 Kolmården

Distriktssköterska: 010-105 92 40
Hemsjukvård: 011-15 68 00
Apoteksgruppen Kolmården:
011– 39 29 20
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården
Öppet vardagar 09.00-17.00

Tandvård, jour: 1177 eller 011-10 76 00
Vårdguiden: 1177
Giftinformation: 08-331231
Polis

Polisen (icke brådskande fall): 114 14

SOS Alarm: 112 (vid fara för liv)
113 13 (om du vill ha eller lämna information
om allvarlig olycka eller kris)

Krokeks veterinärpraktik 011-39 74 74

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!

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

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

Bankomat:

Utanför COOP Krokek och inne på ICA

Krokeks bibliotek: 011-15 77 00

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

Ord som stannar som tanke
Ord som stannar som tanke ingen nytta gör.
Varma tankar som tiger ingen sorgsen förströr
Orden måste få flöda liksom en vårljus dröm
Varma tankar förmedlas som själva livets ström

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

Osagda ord de vilar, vilar som stenar tungt.
Förmår ej lyfta som svalan
Stiga ur vinterdvalan
Segervisst fritt och ungt.

Fritidsgård: 011-39 25 80
Råsslavägen 20

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

Ur ”Dikter från hjärtat” av Folke Nilsson

Returpunkten: 011-15 15 30
Öppet: tisdag och fredag kl. 10-18
lördag och söndag kl.9-16
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En tur till Skogsby
Fotograf: Thomas Karlsson

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
48

