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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

Våren kommer, även om vintern ännu inte släppt sitt

grepp… Klä på dig och passa på att vara ute i naturen
redan nu! Här finns tips på trevliga vandringsleder och
flera vindskydd och rastplatser. I Höstnumret 2020 hittar
du ännu fler utflyktsmål med vindskydd.

Margaretha Ericsson Louise T Gustafsson
Redaktionschef och Särskilt ansvar för
Vi börjar året med en ny serie, ”Gamla gårdar”. Först ut är ansvarig utgivare
kyrkor och äldre.
gården Skräddartorp. Det finns många intressanta gårdar i Redigering och layout
Kolmården, så serien lär pågå ett tag…

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

Ännu ett jubileum går av stapeln i Kolmården! Läs om
Tennisklubben som firar 50 år - men går vidare!
EPA-traktorer är ett känsligt ämne. Vi har fått in en insändare om störd nattsömn, och vi har gjort ett reportage om
en ägare av en EPA, och även tagit med lite fakta i ämnet.
Man förundras över den fantastiska kreativitet som finns i
bygden. Vi är inne på nr 7 i serien konstnärer, och det ser
ut som det inte finns något slut… Härligt!
Vi önskar er alla en trevlig läsning och en fröjd för ögat!

Monica Svensson
Särskilt ansvar
för Stavsjö

Gunnar Kryger
Särskilt ansvar
för sport och idrott

Korrekturläsare:
Katrin Bjuhr

Vårhälsningar!
Margaretha Ericsson

Kontakta oss!

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

265 x 185 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

Nästa nummer

185 x 130 mm
130 x 90 mm

2 000 kr
1 200 kr

Manusstopp ca 3 1/2
vecka före utgivning.

Företagsguiden

600 kr/år

Föreningsguiden
Träningsmöjligheter

gratis
gratis

kommer ut den 10/5
Manusstopp 15/4

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

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 är välkomna! (över 5000 kr)
SPONSORER

Inga-Britt Jernqvist
Bevakar Kvarsebo

Innehåll

Kontakta oss gärna även på Facebook

Annonspriser

Olle Rosén
Allmänt…
Styrelseordförande:
Stig Fritzell

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

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

Ulla Landqvist
Allmänt…

(från 1000 kr)

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Ekmans Entreprenad AB,
Kolmårdens Byggtjänst, Lions Kolmården, Lisa Webbdesign
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Ljuset finns därute...
Vi hoppas alla att Covidpandemin snart slutar och vi
kan börja bete oss utan att
planera våra liv utifrån något
virus, utan att hysa rädsla eller undfallenhet mot varandra. Börja leva med frihet,
kärlek och respekt mot varandra.

Konsekvenserna av detta
om vi inte gör det är en förlängning av pandemin, smittan förs över och drabbar ofta
äldre, svaga och sjuka som i
sin tur belastar sjukvården
vilket leder till att andra sjukdomar knuffas undan av Coronaviruset.

Människan är en social varelse och vi behöver varandra,
vi behöver kramas och vi behöver umgås med våra vänner, familjer, nära och kära.

Vi kan alla drabbas av
cancer, benbrott, massa andra
sjukdomar som gör att vi inte
kan arbeta innan en operation
utförts mm. En cancersjukdom kan försenas i utredning
eller behandling.

Ljuset finns därute bakom
mörker, regn, tristess och
rädsla. Och kommer åter att
skina, lysa upp och värma
våra sinnen och kroppar....
Covidpandemin är över oss
och vi måste alla ta vårt gemensamma ansvar och se till
att hålla avstånd i butiker,
handla i mataffärer en åt
gången och utan att ta med
partner el barn, regelbundet
tvätta och sprita händerna och
allmänt följa både de uppmaningar som ges av myndigheter och även sunt förnuft.

Vi måste alla vara rädda om
sjukvårdspersonalen som riskerar att brännas ut eller att
välja andra yrken till följd av
överarbete, eller så får de nog
av att under lång tid exponeras för en potentiell dödlig
sjukdom.
Håll ut och se fram emot en
vår och sommar så vi alla åter
kan börja leva ett normalt liv
med våra nära och kära och få
tillbaks ett normalt fungerande samhälle...

Fotograf:
Totta Lindahl

En lite kallare januaridag försöker isen lägga sig över
Bråvikens vatten, men solen övervinner kylan…

Christian Vojin Överläkare

Villaägarförening sätter upp hjärtstartare
Hyttan-Eketorps Villaägarförening har satt
upp en hjärtstartare. Den ska vara tillgänglig för
alla , som är i behov av en. Den finns i korsningen
mellan Anemonvägen och Törnrosvägen. För att
driva den behövs el och detta har Lina och Lasse
Åström välvilligt ställt upp med. Vilken fin gest!
Brandförsvaret vet var denna hjärtstartare finns.
Dessutom finns en GPS på den, så man kan alltid
spåra den om den är borta, vilket naturligtvis är
bra.
En fördel är också att hjärtstartaren kan nås dygnet runt, vilket många hjärtstartare i Kolmården
inte kan, eftersom de finns inomhus.
Tack Villaägarföreningen
för ett fantastiskt initiativ!
Text och bild: Gunnar Kryger
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Tyck till om leader 2021-2027
Arbetet med att bilda nya leaderområden för nästa programperiod
har nu börjat och vi välkomnar därför synpunkter, idéer och förslag.
På grund av pandemin har vi skapat en digital kanal för detta som
nås via denna länk:
https://forms.gle/GQfgHLrdChQfM93v6
Där kan du medverka i processen och förmedla din syn på landsbygdens behov och möjligheter.
Kolmården och Vikbolandet har deltagit i leaderområde Kustlandet
sedan år 2000 (tre programperioder). Kustlandet har under denna tid
omfattat hela eller delar av kommunerna Norrköping, Söderköping,
Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås. Det centrala
temat har alltid varit kustnära landsbygdsutveckling.
Under 2014-2020 har Kustlandets totala budget för programperioden
varit 39,8 miljoner kronor. Pengarna har gått till utvecklingsprojekt
drivna av lokala föreningar och företag. Projektens inriktning har
omfattat teman som näringsliv & sysselsättning, fler invånare, infrastruktur & boende samt service, fritid & kultur. Av sammanlagt 340
ansökningar har 152 projekt beviljats - 45 vanliga/stora projekt, 73
mikrostöd och 34 projekt-stöd till företag.

Exempel på projekt:
- Park vid Bolens strand, Intresseföreningen
Simonstorparna
- Produktionsomställning närodlat, Östgöta
Senap AB
- Utrustning för lägerverksamhet, Kvillinge
Scoutkår
- Digital lanthandel i Kvarsebo, Kolmårdens
Utveckling AB
- Flerbostadshus i Kolmården, Kolmårdens
Företagsgrupp
Vi planerar att senare under året komplettera
enkäten med lokala och tematiska
distansmöten samt med remisser av utkast till
utvecklingsstrategin för nästa programperiod.
För ytterligare information och uppdateringar
om arbetet, se vår hemsida:
http://www.kustlandet.com/sv/framtid/
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Förändringar inom Villa Fridhem
Utanför grindarna till Prins Carls
och prinsessan Ingeborgs sommarslott står idag en rad hantverksbilar. Arbeten pågår, två våningsplan är under renovering.
Nya ägare
Ägandet och driften är också under
förändring. Den 1 december tog nya
ägare över Villa Fridhem efter Magnus Dahlin, som drivit verksamheten sedan 2006. De nya ägarna är
paret Elina och Fredrik Jonsson,
bosatta i Råå, nära Helsingborg. Att
driva ett hotell är nytt för dem, men
de har andra erfarenheter i bagaget.
Elina är i botten sjuksköterska och
vårdlärare. Fredrik har jobbat inom
IT, personalrekrytering och produktutveckling. De gillar båda resor och
matupplevelser.
Projekt att utveckla
Under 2019 reste de runt och såg sig
om efter ett nytt projekt att utveckla.
De sökte något utanför stadsmiljöerna. Restiden från större städer borde
inte vara mer är ca två timmar. De
fastnade för Villa Fridhem, som redan hade ett gott varumärke och
ligger i en så fin miljö. Men Fridhem var inte till salu!
Fredrik tog ändå kontakt med Magnus Dahlin och så småningom började man hitta en överenskommelse.
Men när dagen för själva övertagandet kom, satt Elina och Fredrik i sin
soffa i Råå med coronainfektion, så
det fick ske på avstånd och genom
ombud. Men så kan ju mycket skötas i dessa tider.

Nya ägare, Elina och Fredrik Jonsson

Manager/vd/hotellchef
Även i fortsättningen kommer paret
Jonsson bo kvar i Råå och ändå
vara aktiva och delaktiga i all verksamhet. Sofia Regnander, som hittills varit hotellchef, har varit på
plats sedan 2006. Hon har de erfarenheter som behövs för att nu bli
manager/vd/ hotellchef. Sofia säger
själv att det ändå är en utmaning,
men att hon är mycket glad över
uppdraget.

Hälsotänkande
Den gemensamma visionen är att
skapa en grund för goda minnen av
måltider, boende, miljö och fysiska
upplevelser. Naturen omkring är
inbjudande. En strand vid Bråviken
finns att utveckla. Det kan gå att
skapa ett gym och padelbanor.
Hälsa och friskvård ligger i tiden
och hälsotänkandet kommer säkert
också att påverka menyerna en del.

Renovering…
Konferenslokalerna renoveras nu
för att möta tidens krav, men med
bibehållen respekt för husets karaktär. Hotellet har 54 rum, alla i flygelbyggnaden från 1990. Där finns
även pool och spa. Möjligheterna är
goda för konferenser både över en
dag och över flera dagar.
Under hela det gångna året har Villa
Fridhem kunnat hålla öppet, även
om gästerna periodvis varit färre, av
kända skäl. F.n. har man öppet onsdag till söndag. Renoveringen beräknas vara klar i april. Då hoppas
alla att tiderna kommer att vara ljusare så att gästerna kan strömma till
och glädjas åt vad Villa Fridhem då
kan erbjuda.

Utsikt över Bråviken

Villa Fridhem i vinterskrud
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Text: Christina Folkeson
Bilder: Privata
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Vindskydd och rastplatser i Kolmården

Ekgölen
Kör över bron vid E4:an efter
Strömsfors och ta direkt in till höger på Gamla Stockholmsvägen.
Skylt Getsjötorp 4 och direkt vänster efter färist med stängsel och
grind. Efter 800 meter upp i backen finns plats att parkera ett par
bilar på höger sida. Ett hus på motsatta sidan syns då högre upp i
backen. Är du på rätt plats finns en
tydlig relativt lättgången stig, ca en
kilometer lång, upp till Ekgölens
dubbla vindskydd. Liten enkel eldplats finns. På andra sidan viken
fanns ännu ett vindskydd, numera
nedmonterat p.g.a. ålder. Inte desto
mindre är platsen mycket trevlig att
rasta på med härlig utsikt över sjön.
Bra lingonmark! Vindskydden här
tillhör Friluftsfrämjandet.

Taket på Ekgölens vindskydd är nu renoverat och fint

Utsikt från andra sidan viken
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Fin grillstund vid Skvättans vindskydd

Vindskyddet vid Skvättan
Utgå från P-plats vid Etapp 33 på
Sörmlandsleden, Kolmårdsbrantens
Naturreservat. Passera över Kvarsebovägen och gå uppför backen ca
70 m. Ta vänster rakt in förbi bom-

men och ett par hundra meter senare
ligger Skvättsjön. Ett vindskydd
som tillhör Skvättsjöns flugfiskeförening finns närmast om du går
motsols. Bra stig går runt hela den
lilla sjön. Helt okej badsjö för sim-

kunniga. Enkel grillplats med två
sittplankor. Inget dass, inget sopkärl. Ved tar du med själv liksom
skräp tillbaka!

Vindskydd och grillplats vid
Krokeks Gård, Långa Längan
Den mest lättillgängliga grillplatsen/
vindskyddet med ett rejält tak i full
ståhöjd är den vid Krokeks Gård
invid Ödekyrkan och Långa Längan.
Ganska gott om sittplatser. P-plats
vid kyrkomuren. Fungerar för såväl
barnvagn som rullator, möjligen
även rullstol i torrare väder. Sörmlandsleden är ansluten till platsen.
Etappen heter 31:1. För mer information om den se Sörmlandsledens
egen hemsida. Där finns mycket bra
information. Det är även Sörmlandsledens organisation som har huvudansvaret för skötseln av platsen. Ett
torrdass finns.
Text och bilder:
Ulla Landqvist och Olle Rosén

Långa Längans Vindskydd är mysigt inredd med grillplatsen under tak, Halmsoffa
i vinkel och ”kristallkrona” mm, och så en fin utsikt mot den fina Längan…
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Festlokal i Kolmården
(konferenser och möten är f.n.
begränsat till 8 pers pga Covid 19)

Möten i en klassisk historisk miljö med
moderna faciliteter. Dagkonferenser och
familjemöten. 6 härliga dubbelrum och stor
Lounge. Frukostbuffé ingår i rumspris.

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

Restaurang
Kafé
Presentbutik
Frysta rätter

stavsjokrog.se (restaurang), hemmaistavsjo.se (butik)
Stavsjö Trafikplats 2, 61895 Stavsjö
011-393044 / 011-393050, info@stavsjokrog.se
8

Svenskt kött
Take away
Drive-lucka

Välkommen!

8.00-20.00
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Från Stavsjö horisont
Ny busshållplats
Vid Stavsjö händer inte så mycket,
men vi har fått en ny busshållplats
vid fd Värdshuset. Den ligger på
samma plats som tidigare, men har
byggts om.

Milsten
Den gamla milstenen (fornlämning
från 1700-talet), som står i backen
invid gång- och cykelvägen vid
Stavsjön, har varit borta några månader för renovering. Nu har den
kommit tillbaka nymålad och med
nylagt stenfundament. Tack för det
Trafikverket.
Utegym
Det har blivit populärt med utegym,
särskilt nu i coronatider. Stavsjö IF
ska inte vara sämre utan har påbörjat installation vid Ventilvallen vid
Lilla Station. En träanordning har
satts upp, där man använder egna
kroppen som motstånd. Den ska
flyttas till östra delen av planen, där
fler träningsanordningar ska ställas
upp med ekonomisk hjälp från
Nyköpings kommun.

Ett träningsredskap

Sko

Text och Bild: Monica Svensson

Vandring runt Skiren i Stavsjö

Nyss hemkommen efter en euforisk vandring runt
sjön Skiren. Kristallklart vatten. Stora tallar med grenarna vända mot söder. Pors utmed stranden, som doftar
ljuvligt när man tar några frön och gnuggar. Inget skräp,
ingen bebyggelse.
Vandringsstigen har under denna sommar breddats, så
den nästan kan konkurrera med Kungsleden. Mycket rötter och en del stenar, som man kan snubbla på. En riktig
skogsvandring, tyst och stilla, förutom ett svagt motorljud från motorvägen. Onormalt varmt nu i november,
man får lust att ta ett dopp. Inga djur, men fyra vandrare
mötte jag samt en joggare. Folk har hittat hit detta år pga
covid-19.

Skiren runt, en slinga av sörmlandsleden.
Vilket underbart vackert land vi lever i.
Text och bild Monica Svensson
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Att växa upp vid Skräddartorp
Skräddartorp ligger intill Kvarsebovägen, mellan Timmergata gård och avfarten till Skyttholmen.
Samtal med Inger Svensson
den 1 september 2020
Ingers far hette Axel Svensson och
kom från Svensksund på Vikbolandet. Även modern, Karin, var uppvuxen på Vikbolandet, men närmare
ner mot Söderköping. Det var från
början farfadern som arrenderade
Skräddartorp, men han blev sjuk i
magcancer och sonen Axel tog över
arrendet. Gården ägdes av Östkinds
häradsallmänning.
Lantbruk
Vid gården fanns 4 - 5 kor och någon
kalv, ett par grisar, höns och en tupp,
och han var argsint. Inger berättar att
hon fick ta fart med cykeln och så
hålla upp benen när hon passerade
tuppen. Annars hann han fram och
hackade henne! Familjen hade hund
och katt, en katt som inte jagade. Där
fanns också en häst som hette Vega.
Hon var så snäll. Barnen kunde rida
på henne och krypa under magen,
hon fann sig i allt. Det var en sorgens
dag när hon kördes iväg till slakt.
Alla grät, minns Inger.
Man odlade mycket av det man behövde: potatis, havre, råg och vete.
De åkte ner till kvarnen i Sandviken
med häst och vagn för att få malet.
Eget hö odlades förstås också, och

Foto av inramad tavla

det torkades på hässjor. Gärdena omkring var fler och större på den tiden
än nu.
Fiske
Pappan fiskade hela året runt. Båten
låg nere vid Bråviken, rakt ner från
Skräddartorp. De var flera som fiskade därifrån.
Vintertid gick man ihop med folk
från Skvätta och Skyttholmen och

Text och bild från
Sveriges bebyggelse 1954
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drog not på isen. Men pappan fiskade året runt. När hustrun och han
hjälpts åt med mjölkning och annat
arbete på kvällen, så fortsatte han
med att lägga skötarna i sjön. Och
redan vid tre på morgonen var han
ute och tog upp dem. Hade han fått
mycket strömming så rodde han till
Timmergata för att sälja när fiskbilen
kom. Fisken de själva behövde bar
han i hinkar med en drakt (ungefär
som ett ok). De åt ofta strömming, så
pass ofta att Inger ibland tröttnade.
Då skojade bröderna med henne att
hon skulle få tio öre för varje strömming hon åt! Strömmingen kunde
serveras stekt, inkokt i gelé eller som
ättikströmming. Havregrynsgröt var
den vanliga frukosten för alla.
- Vi hade aldrig ont om mat, säger
Inger. Och det fanns alltid mjölk
och grädde. Vi flickor hjälpte till
att dra separatorn. Pojkarna
hjälpte till med annat, som att bära
in ved och vatten. Vi hämtade vatten från en källa nere vid bäcken.
Därifrån bar vi upp allt vatten,
också till djuren. Och så skulle
vatten bäras ut också, för vi hade
inte avlopp inne. På vintern krävdes det mycket arbete med att
skotta alla gångarna.
- Mamma tvättade där nere vid bäcken också, och skrapade fjälstren
efter slakt….som dom fick jobba!

KOLMÅRDSNYTT nr 1, 2021
- Det var så tungt arbete med tvätten. Efter vintern höll man
stortvätt. Då kom ”Anna i Gruvan” och hjälpte till. Veckotvätten
skötte mamma annars i köket,
med balja och tvättbräda, som
man gnodde tvätten emot.
- På både tisdagar och torsdagar
bakade hon rågbröd, för vi var ju
så många som skulle ha matsäck.
På fredagar kunde hon baka vetebröd, att ”ha till fint”. Mamma
var låghalt efter en skada i höften
hon fått som ung. Hennes ena sko
var förhöjd. Men hon var som en
lärka, alltid glad!
- Pappa var lite mer allvarsam, men
snäll. Han sa aldrig nej, var aldrig sträng. Han hade ett jämt och
bra humör. Och alla mina bröder
var snälla.

”

...hon var som
en lärka, alltid
glad!

Syskon
Familjen var stor: Artur var född
1918, Tore 1920, Arne 1922, MajBritt 1925, Lennart 1929, Inger
själv 1935 och Iris 1937. Alla
bodde ju förstås inte hemma samtidigt. Bröderna började arbeta tidigt,
som man ju gjorde på den tiden.

På den här bilden går Inger i fjärde klass. Lärare är fru Görtzen och
Erik Andersson. Det bör vara år 1943 eller -44. Inger är flickan med
rutig klänning som sitter längst ut till vänster.

Skola
Syskonen gick i Timmergata skola
och hade en skolväg på några kilometer.
I skolan fanns två klassrum: Klass 1
–3 i det ena, 4–6 i det andra. Fru
Görtzen var sträng, men Erik Andersson behövde aldrig höja rösten.
Skoldagen var från 8 till halv 2. Under de kalla vintrarna åkte barnen

från Skräddartorp spark till skolan,
för vägen hölls plogad. Det hände
också att de tog sparken för att åka
på bio i Kvarsebo eller i Sandviken.
Resten av året cyklade man. Andra
nöjen fanns:
- Vi tyckte ju om att gå till Serveringsberget för att dansa. Alla
kom dit för att dansa och ha roligt, det var inte något bråk. Nog
kunde det väl hända att någon
blev lite ”dragen” och ville ta till
knytnävarna, men det var aldrig
frågan om något hat, som man
hör om nu.
- När mina bröder kom hem stod
det alltid kräm och smörgåsar och
väntade, det hade mamma ordnat.
Efter de sex åren i Timmergata
skola gick Inger ett år i fortsättningsskola. Den hölls vid Uttersberg och Inger cyklade dit. Lärarinnan hette Wallander och eleverna
tränades i matlagning och bakning.

Skoltiden gav vänner för livet. Inger
och några av flickorna från Timmergata skola har hållit tät kontakt
genom alla år, med syjuntor och
glad gemenskap, som ännu består.

Skolan ligger strax bortom djurparken och såg ut så här för några år sedan.
Den lades ner i mitten av 50-talet.
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Arbete
Redan dagen efter skolavslutningen,
när hon var 15 år, började Inger
jobba på busslinjen mellan Kvarsebo och Norrköping.

En postväska från affären nere i
Kopparbo fördes upp och hämtades
dagligen och byttes mot anländande
post. Andra bussförare på linjen var
Ebbe Karlsson och Folke Nilsson.
Därefter fick Inger
arbete i Kopparbo
Konsum och arbetade
där tillsammans med
Gun Ekman. I Kopparbo bodde också Sven,
som blev Ingers make.
De fick två döttrar,
som fick ha sin mamma hemma medan de
växte upp, även om
Inger ibland kunde
jobba extra. Farmor
fanns ju nära.

Innan hade hon varit med för att lära
sig. På bilden syns Inger bredvid
Värnberg, bussföraren. Han hade en
särskild mössa, annars hade de egna
kläder. Inger sålde biljetter, men
bussen hade också ansvar för utdelning av paket, post och tidningar.

När Kolmårdens djurpark öppnade skapades en hel del arbetstillfällen. Restaurangföretaget Denco öppnade ett våffelbruk och
där fick Ingers ta ansvaret. Det var tufft i
början: första dagen
kom tjugo tusen besökare till parken! Så
även om man kunde grädda 18 våfflor samtidigt så blev det kaotiskt.
Till våfflorna serverades med
grädde och sylt och även kaffe. Inga
Johansson jobbade också vid våffelbruket och även många sommarungdomar.

Krokek
Efter att Inger och maken Sven flyttat till Krokek har Inger även arbetat
i Järnvägskiosken tillsammans med
svägerskan Mary. Banden till syskonen och deras familjer har alltid varit varma och täta. Alla gifte sig och
bildade familj och bodde kvar
häromkring.
- Vi har aldrig varit osams, säger
Inger.
Inger ser så glad ut när hon säger
detta. Och när man hört om uppväxttiden, om hur föräldrarna arbetade så hårt och samtidigt var så
snälla och måna om sin stora barnaskara, då blir jag tacksam över att
Inger delat med sig av sina minnen
av hur det var att växa upp vid
Skräddartorp.

Inger, som berättade detta, avled
tyvärr under senhösten 2020
Text: Christina Folkeson

Ättikströmming

Strömmingsflundror, 4 port.

¾ kg rensad och sköljd strömming
1-2 tsk salt
3-4 lökar, i skivor
2-3 tomater, i skivor
till panering:
ströbröd, smör

6 hg rensad strömming, utan ryggben
Lag 1: 2 dl vatten och 6 tsk salt
Lag 2: 1 dl outspädd ättiksprit
2 dl vatten
2 dl socker
1 msk grovstötta kryddpepparkorn
2 rödlökar i tunna skivor

1 kg rensad strömming
2½ tsk salt
Fyllning:
Hackad dill, gräslök eller persilja
eller 3 msk kaviar eller tomatpuré
2msk hackad lök

Salta strömmingen på köttsidan. Lägg
löken i en smord, eldfast form. Rulla
strömmingarna och lägg dem ovanpå
löken. Stick tomatskivorna emellan
eller bred över tomatpurén. Strö ströbrödet över och klicka ut fettet. Låt stå
ca 25 min. i ca 225 grader i ugn.

Rulla strömmingarna med skinnsidan ut och
lägg tätt, t.ex. i en traktörpanna. Häll på Lag 1
och sjud under lock i ca 15 min. Häll av lagen.
Strö över kryddpepparn och rödlöken. Lag 2
hälls nu över de varma strömmingarna. Låt
svalna och ställ sedan i kylskåp. Serveras
kall, med potatis eller gott bröd.

Strömmingslåda med lök, 4 port.
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Bred ut ströbröd på ett smörpapper. Lägg
hälften av strömmingarna där, med skinnsidan nedåt. Salta, men inte om du använder kaviar. Fördela fyllningen. Lägg på
resten av strömmingarna och strö över
ströbröd, klappa lätt. Stek långsamt i
smör, på båda sidor, tills de fått fin gulbrun färg. Servera med gott potatismos.
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Kolmårdstipset
OK KOLMÅRDENS TIPSPROMENAD
NYTT FÖR I ÅR!
Från april vid MARMORBRUKET
januari-mars i STRÖMSFORS

Ta med penna

SÖNDAGAR 10-16
I april även som morgonpromenad

kolmårdstipset

okkolmarden.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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Patric Stubbe – en pratglad massör med stort hjärta
Under årens lopp har jag ofta hejat
på grannen Patric när han i full fart
har sprungit eller cyklat förbi mitt
hus. På taket på hans bil finns vattenskidor på sommaren och slalomskidor på vintern. Under mer än 20 år
har han knådat och masserat
Kolmårdsbors onda ryggar och stela
nackar och jag vet många som är
tacksamma för hans kunskap och
vilja att hjälpa.

Patric- Du är väl en äkta
Kolmårdsbo?
- Absolut! Född och uppväxt i Krokek. Jag gick först 9 år på
Råsslaskolan, där jag trivdes och
tyckte om både klasskamrater och
lärarna. Jag minns framför allt läraren Gunnar Kryger, som jag uppfattade som mycket bra, rak, ärlig och
hade ordning i klassen. Efter gymnasiet på De Geerskolan blev det
lumpen på F.13.
Alpint?
- Mina föräldrar gillade fjällen och
redan som 4 åring stod jag på skidor och åkte min första tävling.
Under hela min ungdomstid upp
till 18 årsåldern åkte jag, min syster och mor och far varje ledig
stund upp till fjällen för träning
och tävling i slalom. En fantastisk
tid.

Många söker även hjälp i förebyggande syfte och detta gäller framför allt de som tränar och idrottar
mycket. Normalt har jag många
företag som ber mig massera sina
anställda i förebyggande syfte,
men i dessa coronatider ligger
denna verksamhet nere. Till hösten räknar jag med att marknadsföra mig bättre mot företag och
det vore kul att få avtal om massage även med företag här i
Kolmården. När jag idag har kunder använder jag alltid munskydd
och följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Kolmården!
- 1995 flyttade jag till Kolmården
och till Rågvägen 6, där jag än i
dag har mitt boende och min praktik. En typisk kund har ont i ryggen eller är stel i nacken. Tinitus,
Artros, kronisk smärta m.m. är
jobbigt för många och min behandling med medicinsk MIDlaser kan underlätta problemen. -

- Efter lumpen blev det alperna på
vintern och ströjobb i Sverige under många år. I alperna jobbade jag
som skidguide och skidlärare. Vid
sidan av mitt arbete tävlade jag
också i puckelpist och efter några
års tävlande i denna disciplin skadade jag knäet vintern 1987 och
fick nu börja tänka i nya banor.
Massageutbildning och massör
som yrke!
- Sommaren 1987 flyttade jag till
Stockholm och påbörjade en 2,5
årig lång massageutbildning på
Axelssons Gymnastiska Institut.
1990 flyttade jag till Norrköping
och började jobba med massage
tillsammans med min far Tristan
Stubbe, som var öron- näsa- halsläkare. Min far och jag har alltid varit mycket tajta och han var även
nu ett mycket stort stöd för mig
och gav mig många goda råd, som
jag än idag har stor nytta av.
15

Samtalet med Patric kom också att
handla om hans stora intresse för
vattenskidåkning, cykling och andra
idrotter. Patrics stora förebild och
bästa kompis var hans far Tristan
och med stor stolthet och med darrande röst berättade han att hans far
åkte utför den tuffaste svarta pisten i
Verbier i en ålder av mer än 85 år.
Patric har också som sin far en stark
känsla för att hjälpa andra, så här
faller inte äpplet långt från trädet.
Text och bild: Olle Rosén
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Bild-Lotta med tanter och tavlor
Att uttrycka sina tankar, känslor
och sinnen via sin konst är något
basalt för en sann konstnärssjäl. Vi
är många som känner henne som
bild-Lotta, men Charlotte Wikström Ulin heter hon. Hon har
verkat i Hantverksbyn under en
rad år. Hennes konst kommer så
nära, så varm och glad, ofta med
en liten rolig knorr!

Stengodslera

Lotta säger sig vara en luststyrd periodare. En ny skaparperiod betyder
oftast någon form av skollov. Väl
inne i skaparbubblan upphör tid och
rum. Där och då vill hon inte bli
störd.

Lotta i sin ateljé

Redan som liten märkte hon att
talangen fanns där. Självförtroendet
fick en skjuts när hon vann teckningstävlingar. Hon tycker själv att
hon är spretig i sitt konstnärskap.
Undertecknad ser det som en mycket
positiv mångsidighet! Lotta har en
gedigen utbildning. Hon har gått på
Nyckelviksskolan, Konstfack, bildlärarutbildning i Umeå, grafikkurs och
läst en del konstvetenskap.

Tanterna har blivit lite av hennes
signum, men motiven kan också vara
andra, oftast alldagliga ting som hon
gillar. Ibland målar hon personliga
tavlor till brudpar eller jubilarer. Hon
växlar gärna med olika tekniker och
material. Lusten styr! Målar gör hon
i såväl akryl som akvarellfärger.
Tavlor skissas först och somligt målas på plats. Favorit i keramiskt
material är stengodslera. Den är
vacker även utan glasyr
och bra att arbeta med. De
roliga mönstren på tanternas kläder får hon genom
att kavla leran mot tyg med
relief eller tårtunderlag i
plast, spetsar m.m.

beroende på vädret, är det öppet för
allmänheten. Köper du konst bjuds
du på ”Tantfika” i trädgården, om du
vill. Meddela att du kommer först.
Hennes konst, som ofta visar alldagliga ting, har gärna en lite rolig
twist som sprider mycket igenkännande och glädje. Någon lycklig
person kan ha vunnit ett av hennes
alster på kommunens konstlotteri.
Hon säger att hon aldrig blir någon
stor konstnär, men det är hon ju redan!
Vill du se mer, gå gärna in på hennes hemsida: Tanterotavlor.com
Text: Ulla Landqvist

Självfallet har det blivit en
del utställningar, i Örnsköldsvik, Ludvika och
några gånger i Stockholm
bl.a.

Akvarell

Lotta berättar om sitt
galleri på tomten, hon bor
mitt emot Råsslaskolan, i
ett rött äldre hus. Nu på
vintern förvarar hon känsliga växter i galleriet, men
mellan april och oktober,
16
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Akryl

Akvarell

Råsslaskolan förbereder sig
Kolmårdsnytt har frågat
Claes Larsson om den
planerade inflyttningen i
Råsslaskolans nya lokaler:

Fritidsgården flyttar inte
in samtidigt som skolan
utan de kommer flytta in
senare under våren.

- Vad det gäller bygget så
har vi fått en mindre försening och kommer inte
kunna flytta in vecka 9
som det var tänkt.

Då startar etapp 2
Det innebär att vi kommer
att få 2st bildsalar, 2st
musiksalar, nya supportlokaler och matsalen
byggs om helt och hållet.

Måndag den 12/4 (vecka
15) blir istället det nya
startdatumet då vi kommer bedriva undervisning
i den nya byggnaden.
Under vecka 14 flyttar vi
ut ur samtliga paviljonger
och då kommer Expandia
kunna påbörja neddemotering av paviljongerna.
I samband med detta flyttar vi även ut ur halva
HUS-A
(matsalsbyggnaden).

Dock kommer vi inte göra
om själva matsalen när vi
har verksamhet igång,
utan det kommer med all
sannolikhet att ske på
sommarlovet.
Under våren kommer
även skolgården att färdigställas med en hel del
ny utrustning för aktiviteter, anpassade för de
olika åldrarna.
Skolklockan har varit viktig i alla tider

Intervju: Christina Folkeson
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Vi säljer och utför service på
Separett förbränningstoaletter.
BASSERVICE

2 895:-

Atlas
Är du rustad
för nordisk vinter?
iTec Eco – ny smart luft/vattenvärmepump
Vår nya luft/vattenvärmepump Thermia iTec Eco är utvecklad för det nordiska klimatet. Tack vare smart och
pålitlig teknik är den ovanligt stark vid låga temperaturer och har en effektiv energibesparing ända ner till
–25 grader. Dessutom är den utrustad med det miljövänligare köldmediet R32. Och det är bara några av
alla fördelar med iTec Eco.

– värmepumpen för dig
som bara nöjer dig
med det bästa
Med vår nya bergvärmepump Atlas har vi inte
kompromissat med något – det är per fektion
i varje detalj. Konstruerad med den senaste
tekniken och utrustad med de modernaste
funktionerna är Atlas den idag tystaste och
mest effektiva värmepumpen på marknaden
(SCOP 6,15 och upp till 545 liter varmvatten!).
En bergvärmepump för dig som vill ha det
bästa, helt enkelt.

A+++
A++

Påsar till förbränningstoaletter 500 st.

iTec Eco 5, 8, 12
och 16 kW

PÅSAR 500ST

500:-

Läs mer om iTec Eco på
thermia.se/itececo.

Vi säljer även luft/luft pumpar.
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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Oscarshälls Motor AB

Vi har tidigare skrivit om
etableringen av nya företag i Strömsfors. Ett av
dessa företag är Oscarshälls Motor AB. Det ägs av
Joel Svensson och Albert
Rudholm.
Inriktningen är att arbeta
med inköp och försäljning
av personbilar, motorcyklar,
lastbilar, båtar och övriga
motorfordon. Allt är begagnat.

I prisspannet 10000 –
130000 kronor vill man
försöka ligga. Här finns det
alltså goda förutsättningar
för kunderna att skaffa sig
en bil, som inte kostar så
enormt mycket, vilket kan
vara en fördel för väldigt
många.
Företaget startade försäljningen i slutet av förra året.
Joel och Albert är nöjda
med starten. I december
sålde man c:a 15 bilar.

Oscarshälls
Motor AB

Vi finns på Kakelugnsvägen 5

Köp din bil här!
Öppetider: Tisdag till Fredag 12.00-18.00
Lördag och Söndag Enligt tidsbokning
070-278 27 64 info@oscarshallsmotor.se
www.blocket.se/oscarshalls-motor
Oscarshälls Motor AB

oscarshallsmotor
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www.ostgotabegravning

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

Munkvägen 7, Krokek

pensionärsförening med ca 210 medlemmar.

• Som medlem får du förutom gemenskap och

All offentlig verksamhet är inställd tills vidare.

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

Vi får vänta ännu en tid innan vi kan fira Gudstjänst
i Sjövikskyrkan igen och starta upp våra övriga verksamheter. Ta gärna del i Gudstjänster från olika
kyrkor på TV, i radio eller på nätet.

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

Var inte rädd, jag är med dig
Ängslas inte. Jag är din Gud
jag ger dig styrka och hjälper dig.
Jesaja: 41:10

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
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Glimtar från Valhallavägen 1A
Under ett helt år har coronapandemin påverkat oss alla. Vi vet
att svårigheterna varit stora inom
äldreomsorgen. Kolmårdsnytt har
fått möjlighet till ett samtal med två
av undersköterskorna på vårt lokala
äldreboende. Det är Katarina, som
tillhör personalgruppen på plan 2
och Inez som arbetar på plan 3.
Som läget kräver, samtalar vi genom munskydd.
Det har varit en tuff tid?
- Ja, det har det. Bara detta med att
arbeta med skyddsutrustning är
annorlunda. När man har både
munskydd och visir så immar
glasögonen och man måste tala
högre. Våra boende kan inte se
våra ansiktsuttryck och det är ju så
viktigt för alla, men särskilt för
den som har en demenssjukdom.
- När det första fallet av covid19
konstaterades här blev vi ju alla
oroliga, för vi anade hur mycket
det skulle föra med sig. Besöksförbud infördes tidigt. Alla vi som
arbetar här insåg att vi måste vara
väldigt medvetna om riskerna. Vi
var rädda för att omedvetet föra in
smittan. Det tänkte man på hela
tiden och försökte ha minimalt
med kontakter. Det var bara hemmet och jobbet som gällde.
- Ändå blev ju flera sjuka under våren, några lindrigt, några allvarligt. Även dödsfall inträffade tyvärr. Under den tiden togs många
prover och de som var smittade
isolerades på sina rum, med personal där. All skyddsutrustning användes: munskydd, visir, handskar
och förkläde. Allt kastades efter

Katarina och Inez med munskydd möter upp i foajén

användning. Disk hanterades i
särskild ordning. Extra personal
behövde ibland sättas in.
- Bland personalen var det också
många som smittades. Men vikarier kunde sättas in och många av
de ordinarie arbetade extra pass.
Det var ändå en ansträngd tid.
- Men vår chef fanns alltid till hands
och stöttade, säger Katarina och
Inez samfällt.

Hur har besöksförbudet
påverkat?
- Det har naturligtvis varit tråkigt.
Många har varit oroliga för egen
del, för sina anhöriga och för oss.
Ändå har de inte varit så negativa,

21

utan känt en viss trygghet av isoleringen. Kontakter via telefon
och Facetime har varit viktiga,
eller bara att kunna gå ut på balkongen och vinka till varandra!
Finns det någon positiv sida?
- Det enda kan väl vara att vi lärt
oss en del om denna sjukdom. Vi
har tränat oss i samarbete och känt
omsorg om varandra. Många problem har kunnat lösas. Vi har ändå
klarat att ge mycket hjälp i en ansträngd situation.
Vi hoppas att alla fortsätter att ha
respekt för läget med smitta och att
vi går mot bättre tider.
Text och bild: Christina Folkeson
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ÄNGBY
GÅRDSBUTIK & CAFÉ
BJÖRKVIK
En bondgård med Bullerbykänsla!
I hagarna betar massor av får.
Det finns också alpackor,
hästar, höns, kaniner och katter
Fika med hembakat, i lugn och ro.
Butik med kött, ägg, bröd,
fårskinn och Loppis.

Tottas

ÖPPET alla helger

Lör-Sön: 11.00-15.00
Gott om plats, lätt att hålla avstånd!

HÅRMODE

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

SOMMARÖPPET

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

1/7-22/8: Tors-Sön: 11.00 – 16.00

VÄLKOMMEN!
www.angbyull.snabber.se

Strandvägen 277, 070-6832378
lena.kuntze@telia.com

Ingredienser:

Så här gör du:

25 g jäst
75 g smör
3 dl mjölk
1,4 tsk salt
0,5 dl socker
2 äggulor
Florsocker
5 dl vetemjöl

1.
2.
3.
4.
5.

Fyllning:
2 äggvitor
150 g mald mandel
1 dl socker
4-6 dl grädde
Inkråm från kransarna
Mjölk

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tel: 070 2377796

Sätt ugnen på 200 grader.
Smula jästen i en bunke.
Smält sedan smöret och rör i mjölken, sjud tills den blir fingervarm.
Häll smöret och mjölken över jästen, rör tills allt är upplöst.
Tillsätt salt, 1 äggula och ca 5 dl mjöl. Arbeta till en fin och jämn deg,
om mer mjöl behövs tillsätt.
Jäs i ca 30 minuter.
Arbeta upp degen och forma till små kransar.
Jäs i 30-40 minuter.
Blanda 1 uppvispad gula och tillsätt lite mjölk, pensla sedan kransarna.
Grädda mellan 10-15 minuter.
Låt kransarna svalna och skär ut ett lock. Gräv sedan ur inkråmet
och fukta med lite mjölk.
Vispa äggvitorna och blanda ner de malda mandlarna och sockret.
Vänd ner inkråmet i blandningen och fördela det i kransen.
Vispa grädden och fördela det över fyllningen. Lägg sedan på locket
och sikta över lite florsocker
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Det här glömmer jag aldrig - Minnen från
En äldre man berättade för Hans
Thornell om en händelse från 40talet när han var en ung patient på
Kolmårdssjukhuset. Mannen hade
TBC. Nya mediciner, somliga kostbara, började introduceras i vården.
Vid den tiden fanns en läkare där,
som tillika var riksdagsman. Han
valde ut ett antal ”testpiloter” som
skulle få en ny dyr medicin. Alla på
salen valdes ut förutom just den
unge mannen. Han blev förstås konfunderad över varför han inte fick
testa de nya injektionerna, och fick
till svar att de inte trodde att han
skulle överleva ändå! En annan läkare såg till att även denne unge man
fick den nya medicinen, med önskat
resultat. Han levde sedan ett normalt
liv och blev gammal!
Hans Thornell berättar vidare att
trapphuset på andra våningen gick
under namnet Klövertorget! De som
låg på sjukhus förr låg ofta väldigt
länge, från månader till år. Klövertorget var en plats där de emotionellt
svultna och kärlekstörstande hade en
träffpunkt!
På baksidan av sjukhuset fanns till
och med en bensinpump! Man skrev
upp hur mycket man tog på ett formulär och det drogs sedan av på lönen. Men när en kirurg väckte ansvarig vaktmästare och krävde att få
tanka mitt i natten blev det slut på
den fina servicen!
Kerstin Gimstrand berättar att
hon och hennes mamma arbetade på
Kolmårdssjukhuset samtidigt.

Kolmårdsjukhusets tid

Sjukhuset som det såg ut när ligghallarna längst bort till höger fortfarande fanns kvar...

- Det syns att det är mor och dotter,
lika runda om baken båda två,
kommenterade en gumma! Kerstins mamma brukade få 25 öre av
samma gumma när hon bytt kateter.
Kerstin berättar att det fanns en biograf där både patienter och personal
kunde se film. Ofta var det medicinpatienter. Själv såg hon Bondfilmen
Goldfinger där på 70-talet. Kerstin
bodde även i B-huset under en kortare tid.
Läkaren Olle Mattson som började
på Kolmårdssjukhuset 1983, berättar
att de hade ett lag i hockeybockey.
De brukade träna på en rink uppe i
Stavsjö, om det fanns is. Laget var

av blandat slag. Såväl vaktmästare
som läkare, skötare m.fl. Vid en
match i stan föll en maskinreparatör
så illa på en målbur att han ådrog sig
ett ordentligt jack i skallen. Det var
sent, men de kunde öppna vårdcentralen och sy ihop skadan på hemvägen.
Det fanns en vaktmästare Cesar
som sällan var sjuk. Han hade vitlök
i näsan vid förkylningstider!
Personalen på vårdcentralen skulle
se Charleys Tant på Intima Teatern i
Stockholm med bland andra Rangnar Tell, skådespelare och boende i
Kolmården. Det var en ära som beundrare av honom att se detta skådespel. Efter föreställningen gick Hilde
Engström, sköterska, och Olle
Mattsson och uppvaktade Ragnar
med blommor i hans loge.
Det hände att sköterskorna undrade
var doktor Mattsson tagit vägen. Det
kunde hända att han satt i TV-soffan
med Eje Blyberg, skidentusiasten
från Åby och patient, och såg avgörande moment i skidstafett eller annan final i V.M. eller O.S.

Sista poststämpeln
31 oktober 1979

Olle minns särskilt den goda sammanhållningen mellan de olika personalkategorierna och inte minst
köket och den goda maten!
Text: Ulla Landqvist, Bilder: Privata
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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
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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färg & tapet

Inomhusmålning
Glanstal

För dig som söker en förnyelse eller helt
enkelt bara vill fräscha upp lite hemma kan
ny väggfärg göra underverk och förändra
hela känslan i ett rum. Inomhus gäller som
med det mesta annat när man bygger och
renoverar, slarva inte med grundarbetet!
Spackla, slipa, tvätta och grundmåla noggrant så kommer ytan att bli vacker och
tålig. Se också till att täcka golv och möbler
med golvpapp och skyddsplast innan
arbetet påbörjas.

Glanstal anger hur blank en färg är. För att
nämna några exempel är glanstal 90 en
högblank färg, medan 1 är ultramatt och
20 är halvmatt. Just nu trendar framförallt
de ultramatta och matta färgerna!

Väggmålning görs oftast med roller.
Rollerns utseende styr hur den målade
ytan blir och avgör om man vill ha en yta
med någon form av struktur eller en helt
slät yta.

Inomhus är oftast de viktigaste frågorna,
glans och kulör. Ta gärna hem små provburkar för att testa innan hela rummet
målas. En kulör kan uppfattas mycket olika
beroende på exempelvis ljussättning,
textilier och övrigt möblemang.

Precis som att ett noggrant grundarbete
betyder mycket för ett lyckat slutresultat
är det viktigt att avsluta målningen på rätt
sätt.
• Använd maskeringstejp för att
få raka och jämna linjer.

Bra verktyg gör dig
till en bättre målare!

Färg- och kulörval

Den viktiga slutfinishen

• Måla hellre ett lager för
mycket än för lite.
• Sprickor och glipor
snyggas enkelt till
med målarfog.

Vi bryter till
valfri kulör!
Kostnad tillkommer!

SNICKERIFÄRG

269:-

69:90

REK. PRIS 299:-

G40 Original 1 L En fyllig, vältäckande
och lättapplicerad snickerifärg för målning inomhus på karmar, lister, socklar,
snickerier samt rostskyddsgrundad
plåt/metall. BW. 700158032

MASKERINGSTEJP

109:-

25 mm x 50 m Precisionsmaskeringstejp för
inomhusbruk. Fungerar med vattenbaserad målarfärg. Kan sitta 120 dagar omålad. UV-resistent.
Finns även i andra dimensioner. 700162683

PENSELSET

REK. PRIS 82:90

MINISET

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

SNABBMASKERING

79:90

penser 700175122, Refill 700150036

10 cm Fin/mellan/grov. 700173574

62:90

329:-

Filler Extra 619 Färdigblandad akrylfiller till
djupa hål. En färdigblandad akrylspackelmassa, speciellt utvecklad till djupa hål (upp till
20 mm). Fillern är fuktbeständig och särskilt
snabbhärdande. 700097351

10 m² Ersätter bredspackling på t.ex. glasfiberväv och ger en slät och jämn yta för målning
eller tapetsering. Kan vikas runt hörn utan att
spricka. 700137632

AKRYLSPACKELMASSA

Dispenser med refill 550 mm x 33 m Skyddsplast
och maskeringstejp i ett. Finns i fler storlekar. Dis-

129:-

Tapet Kitchen Moments
Mönsterpassning: Rak.
Mönsterhöjd: 53 cm.
Mått: 10,05 m x 53 cm

RENOVERINGSDUK

449:-

/rulle

REK. PRIS 524:- /RULLE

Se fullständigt sortiment av tapeter på bolist.se
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Framgångsrik ledare från Krokeks Skytteförening
Duktiga skyttar
I tidigare nummer har vi
skrivit om några fantastiskt
duktiga skyttar från Krokeks Skytteförening. Vi har
träffat världens genom tiderna bäste paralympiske
skytt Jonas Jacobsson och
Björn Bergström som skjuter i svenska eliten.
Gjort sig ett namn
Det finns även en ledare,
som gjort sig ett namn i
Sverige, och det är Bosse
Ohlsson. Han är uppvuxen i
Kolmården och numera
bosatt i Stavsjö.
Bosse började sin ledarbana
i hemmaklubben och har
där varit verksam som
bland annat ordförande,
kassör och sekreterare i c:a
40 år.

Uppmärksammades
Hans duglighet uppmärksammades av Östergötlands
Skytteförbund där han var
ordförande i 10 år och därefter kassör i 20 år. Svenska

Skytteförbundet tog sedan
hand om honom och där är
han sedan 1 1/2 år ordförande.
Svenskt skytte har haft ett
antal skyttar, som blivit
världs- och Olympiska
mästare. Den störste av
dem alla är ju Jonas Jakobsson, men vi kan även
nämna Ragnar Skanåker,
som också tagit ett antal
medaljer. Till nästa OS,
som förhoppningsvis går i
Japan, är lerduveskytten
Stefan Nilsson uttagen.
Legat på is
Tyvärr har skytteverksamheten legat på is ett antal
månader, beroende på att
man i skyttet kommer för
nära varandra. Krokeks
Skytteförening har dessutom ett stort problem.
Man saknar skyttelokal.
Norrköpings
Kommun
stängde den man hade i
Råsslaskolans källare. Orsaken var alltför dålig ventilation.

SAPIENS – En kort historia över mänskligheten av Harai, Yuval Noah
Under 20 timmars talboks lyssning har jag imponerats av författarens förmåga att på ett lättsamt sätt
förklara mänsklighetens utveckling under 100000 år.
Många svar får man under resans gång och lite klokare blir
man. Det krävs dock ett skarpt
kritiskt öra för att inte helt förföras
av bokens suveräna retorik.
Olle Rosén

Vinterfåglar av Lars Johansson
Detta är en uppslagsbok, när man vill läsa om
våra vinterfåglar. Den innehåller också fina
akvareller och intressanta fakta om fåglarna.

Lars Jonsson är en internationellt
känd konstnär, författare och
ornitolog. Hans konst visas regelbundet i Europa och USA och
hans utställningar på Prins Eugens Waldemarsudde 2002 och
2012 tillhör museets mest besökta genom tiderna.
Gunnar Kryger

Söker lokal!
Föreningen söker med ljus och lykta efter en annan lokal,
men än så länge har man inte fått napp. Vi är många som
hoppas att man lyckas i sökandet.

Boktips
Jag kan ha fel
Av Björn Natthiko Lindeblad
I dessa pandemitider kan denna bok ge lite
tröst och vägledning. Det är en självbiografisk berättelse om hur Björn lämnade en
löftesrik karriär som ekonom för att bli
buddhistiska skogsmunken Natthiko. Efter
sjutton år i klosterlivet återvänder han till
Sverige, vilsen utan jobb och pengar och
kraschar rakt in i en depression. Men tack
vare sina lärdomar och en generös omvärld
hittar han vägen framåt och är idag en
uppskattad meditationslärare och föreläsare. 2018 fick han diagnosen ALS, en
obotlig sjukdom. Han berättar i boken med
värme och humor och
djup om vad livet lärt
honom och vad som
framstår som allra viktigast när allt går mot
sitt slut. Björn Natthiko
Lindeblad kan även
lyssnas på på YouTube,
sök då på namnet.
Monica Johansson
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Text och Bild: Gunnar Kryger

Ängeln på sjunde trappsteget
av Frank Mc Court
Utan ett uns av självömkan berättar författaren tillika huvudpersonen Frank helt osentimentalt om sin uppväxt på Irland. Om sin
pappa som super bort den ena lönen efter
den andra, om alla anledningar man kunde
få stryk för men också om allt man kunde
skratta hejdlöst åt. Det var ständig hunger,
fukt och latrinlukt. Hyresvärden undrar varför
det är ett rum, när han hyrt ut två? De frös
så till den grad att de tog ner en vägg och
eldade upp den! Småsyskon föds i nästan
samma takt som andra dör. När man tror att
det inte kan bli värre bedrar man sig. Misären visar en ändlös räcka av bottnar. Av
någon outgrundlig anledning får boken mig att
tänka på en viss f.d. president. När man inte
trodde det kunde bli
värre… En helt fantastisk bok jag varmt kan
rekommendera, och
en uppföljare finns!
Ulla Landqvist
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Kolmårdens Tennisklubb 1970-2020
50 år och går vidare
Nu har jubileumssäsongen nått
sitt slut, banorna är lagda för vintervila och verksamheten har gått
ned på sparlåga.
Vi summerar ett jubileumsår som
inte alls blev som vi tänkte. Vi hade
räknat med många event, mycket
spel och festligheter. Men inte, även
vår verksamhet fick anpassa sig till
verkligheten på grund av pandemin.
När Sverige gick in med restriktioner på social distansering och att
hålla sig utomhus så var tennis en
av de aktiviteter som gick att utföra
utan att tulla på regelverket.
Som det skrevs i början på artikeln
så var det jubileum 2020, Kolmårdens tennisklubb fyllde 50 år.
Men hur började det?
På sjuttitalets början ökade inflytningen till Kolmården, mycket tack
vare utlokaliseringen av de statliga
verken till Norrköping och detta
gjorde att det byggdes friskt i
Kolmården med omnejd. Ett tennisintresse fanns i samhället och frågan
om en tennisklubb väcktes. Den 23
oktober 1970 bildades Kolmårdens
Tennisklubb. Vid mötet som hölls
hos Paul Stylander var även Gunnar
Kryger, Henry Helin och Gunilla
Stubbe med. Vi är stolta och tacksamma att en av grundarna fortfarande är med i klubben.
I början spelade man på Stavsjös
asfaltsplaner och på någon av de
planer som fanns runt om i Krokek.
Intresset växte och behovet av att ha

Under byggtiden

en egen bana aktualiserades. Under
första delen av 70-talet började man
anlägga en bana uppe vid Syrénvägen. Detta räckte inte till och man
byggde ytterligare två banor inom
några år. Allt arbete gjordes ideellt
och vi kan så här i efterhand konstatera att det gjordes på ett suveränt
sätt. Banorna är kända i Sverige för
deras ypperliga kvalité. Tre viktiga
personer vid byggandet av banorna
var Jan Åberg, Ingvar Fröjd och Ulf
Lindroth. Dessa bidrog med lastbil,
maskiner, material och arbetskraft.
Deras kunnande gjorde att banorna
blev så fina.
Klubben växte och under början
av 1980-talet byggdes det nuvarande
klubbhuset. Antalet medlemmar
Gamla tider
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ökade starkt och man hade under
80-talet mer än 150 aktiva spelare
och över 300 medlemmar.
Man spelade i olika serier både lokalt och nationellt. Det här var då
även tennisens storhetstid i Sverige.
Vintertid spelade man i Råsslahallen och man fick samsas med andra
föreningar om tiderna. Tanken var
att man skulle försöka få till en
egen hall. Tyvärr minskade intresset
och andra aktiviteter drog deltagarna vilket gjorde att antalet spelande
och medlemmar sjönk drastiskt.
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En vändning kom under början av
2010-talet. Fler återupptäckte tennisen, antalet bokade tider har ökat år
från år och vi har varit delarrangörer
för både Holmen Paper Cup liksom
Ungdoms SM i tennis, några år har
vi även haft nöjet att ha Norrköpings
tennisklubb på besök med Alla på
grus.
Senaste åren har tennisklubben
mer än fördubblat antalet medlemmar och aktiviteten vid banorna
ökat. Höjdpunkten under jubileumsåret 2020 var att vi ändå under pandemin kunde hålla klubbmästerskap
för första gången under 2000-talet.
Klubbmästerskapet nu mer känt som
Kolmårdsslaget hade åtta mixade lag
anmälda och i finalen möttes lag
Hållsten/Sehler mot Strand/Fredriksson. Vinnare av Kolmårdsslaget
blev Albin Sehler och Andreas Hållsten.

Lag Sehler/Hållsten

Lag Strand-Karlsson/Fredriksson

Vi hoppas att vi kan fortsätta att
njuta av våra tennisbanor ytterligare
minst 50 år.

Finallagen i Kolmårdslaget

Från Kolmårdsslaget 2020

Padel i Kolmården
Padelsporten har under senaste åren exploderat i Sverige. Avsaknaden av banor i närområdet gör
att man måste åka minst in till Norrköping för att kunna spela. En grupp har startats för att utreda
om det finns möjlighet att finansiera och bygga banor i Kolmården och då vid tennisbanorna.
Har du frågor om utredningen eller kan tänka er att sponsra byggandet av en bana. Hör av er till:
Padel@kolmardenstk.se
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Text: Olle Classon
Kolmårdens Tennisklubb
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ENKÄT för Elbilspool i Krokek

Vi vill undersöka intresset för en elbilspool centralt i Krokek. Vi tänker oss antal
elbilar men också mopedbilar, som är betydligt billigare men går i max 45 km/tim.
Tanken är att vi samarbetar med ett befintligt elbilsföretag - MOVE ABOUT.

Hur går det till?
Du bokar genom en app i din telefon, du hämtar bilen vid elbilsparkeringen, tar
ur laddningssladden, öppnar bilen med din pinkod. Nyckeln ligger i handskfacket.
Sedan är det bara att köra.

Du lämnar fordonet i samma skick som du hämtade den. Stoppar tillbaka
nyckeln och sätter fordonet på laddning.

Vad kostar det?
Det är helt beroende vilken modell som vi senare kommer fram till. Nedan ser
du möjliga priser för en ny normalstor elbil/mopedbil.
Timpris 95/50kr, Dygn 725/350 kr och helg 975/500 kr. Allt ingår inklusive
elen, i priserna. Detta skall jämföras med vad det kostar att ha en egen bil idag:
värdeminskning, skatt, försäkring, bränsle, service, besiktning m m
Beräkningar visar att det kostar mellan 4000-5000 kr/månad, att äga en ny bil.
Svara gärna så fort som möjligt, dock senast den 22 mars.
Tack för din medverkan!
Kolmårdens Utveckling AB (svb)

ENKÄTEN NÅR DU GENOM ATT GÅ IN PÅ LÄNKEN
NEDAN ELLER SCANNA QR-KODEN
https://forms.gle/khSevGEgpUBChCxt8
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Veteranbilar i våra hjärtan
Citroen Traction Avant
Den franska bilen, Citroen Traction
Avant, var den första riktiga moderna
bilen som tillverkades i massupplaga.
Med framhjulsdrift, självbärande kaross och en strömlinjestil som blivit
odödlig. Sällan hade man tidigt sett
en enskild serieproducerad bilmodell
så full av avancerade konstruktionslösningar. När bilen presenterades
1934, sa man blygsamt att den var 2
år före sin tid. Men den kom att tillverkas i över 20 år, och i fler än
750.000 exemplar.
Slog ner som en bomb
Det var en milstolpe i bilhistorien.
Den ter sig än märkvärdigare mot
bakgrunden att den togs fram under
pressade ekonomiska förhållanden på
blott 4 år i början av 1930-talet. Citroen satsade allt på ett kort. Inte en
komponent var gemensam med tidigare modeller. Traction Avant
(betyder framhjulsdrift) slog ner som
en bomb i en värld av bilar byggda på
trästomme, med bakhjulsdrift och
chassin av järnvägsräls. Framhjulsdrift var på den tiden en relativt oprövad konstruktionsprincip. Motorstyrkan 1934 var på hela 32 hk !!
André Citroen
André Citroen hade målmedvetet,
hänsynslöst, drivit sina lojala tekniker till stordåd. Tyvärr fick aldrig
André uppleva framgångarna med sitt
livsverk. Han dog 1935, knappt 57 år
fyllda.

Citroen Traction Avant B11 sport årsmodell 1951

Undertecknad ägde under några år en
mörkblå Citroen Traction Avant B11
sport från 1951. Modellen såg i stort
sett likadan ut från 1934 till 1957, då
den sista Traction Avant lämnade
bandet i fabriken. Och varför skulle
man ändra på ett vinnande koncept?
Hopplöst gammalmodig
Men det visade sig långt innan 1957,
att modellen i köparens ögon såg
hopplöst gammalmodig ut med sina
stora utanpåliggande skärmar och
lyktor. Framdörrarna hade gångjärnen på mittstolpen. Om man av misstag råkade öppna en framdörr under
färd, vilket naturligtvis var helt livsfarligt, kunde man kallt räkna med att
bilen konverterades till en tredörrars
dito.

Gangstercittra
Och visst kan man förstå dem som
tyckte att Tractionens linjer började
bli omoderna, ja rent av tjatiga. Men
idag, när vi fått perspektiv på bilen,
är det många som anser att bilens
design är både vacker och ovanligt
helgjuten. Bilen kallades också i
folkmun för gangstercittra. Den
undre världen sägs ha dragit full
nytta av de vägegenskaper Citroenmodellen hade att erbjuda. Perfekt
för ett hastigt avlägsnande från
brottsplatsen. Polisens äldre bilar
hängde oftast inte med dessa nya
Citroen Tractions.
Konstigheter
Det här är bilar som man antingen
älskar eller hatar. Antingen överser
man med bilarnas egenheter för att få
njuta av deras positiva egenskaper,
eller också retar man sig mycket på
”konstigheterna”. Bland konstigheterna kan nämnas växelspaken på
instrumentbrädan som var bökig att
använda. Min bil hade dessutom den
lilla egenheten att fungera perfekt ett
antal mil utan problem. Men, och det
var ett stort men, den gick inte att
stanna! Då ville den inte starta igen
förrän efter ca 30 minuter, efter det
den svalnat. Lite smått irriterande!
Numera rullar den sedan ett antal år
tillbaka i Östersund - med ny ägare.
Förmodligen är nya ägaren utrustad
med större tålamod än undertecknad,
då klagomålen från köpet uteblivit.
Text och bild: Christer Johansson
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Öppettider
Månd-Fred 10.00-18.00
Lunchstängt 13.00-13.30
Lördag
10.00-14.00
Söndagar Stängt

Välkomna!

Välkn tl

COOP
KROKEK!

Vi är bud för:

Öppet alla dagar 8–21.
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Alfågelsång och ejdrar
I månadsskiftet mars- april kommer
mycket sjöfågel tillbaka för att
häcka. Vid Säter går färjan över till
Vikbolandet. Redan vid Säterholmen
syns den första gudingen, så kallas
ejderhanen. Utanför färjeläget ligger
en stor flock, tyvärr är könsfördelningen riktigt dålig. Bara 10-15% är
ådor, honor. Gudingarna är så hormonrusiga i sitt uppvaktande av de få
ådorna att de knappt är skygga. De
låter som om de ligger och ojar sig,
lite nödiga!
Grips av förvåning…
Ådan söker sig tillbaka till samma
tuva, samma sten, ja exakt samma
plats där hon året innan lade sina
ägg. Så här berättar ornitologen
Gösta Friberg på Öland, om ejdrarna.
”Honan ger sig iväg för att äta
ibland. Hanen vaktar bo och ägg men
ruvar troligtvis inte. När äggen
kläcks grips han av förvåning och
skräck (’det här var det ingen som sa
nåt om’), och flyr ut i havet för att
rugga tillsammans med alla andra
bedragna hanar”.
Ådorna tar hand om småttingarna
tillsammans. Ungarna är faktiskt
nöjda med att ådan har just den säregna ejderprofilen. Varför det går
dåligt med häckningsresultaten och
den sneda könsfördelningen är oklart.
Klart är i vart fall att minken är en
hård predator. Så även trutfåglar.

Ejdrar - en Guding (hanne) och en Åda (hona)

Eventuellt handlar det om mat och
vitaminbrist. Möjligen är orsakerna
fler. Det finns en myt om att gudingarna omedelbart efter parningen/
häckningen ruggar till att se ut som
en åda, men det är helt felaktigt!

a a auli auli auli. Skönsång för vissa!
Det krävs tubkikare för att se de oerhört näpna alfåglarna.

Skönsång för vissa!
Robert Petersen, lokal fågelskådare,
berättar att en stor flock alfågel ligger utanför Marviken. Marviken är
det kraftverk, som syns vida omkring, som uppfördes på 60-talet med
mycket problem men som aldrig kom
i drift. Långt ut syns en flock alfågel
tillsammans med ejdrar. Just när vinden ligger mot land går det att höra
deras sång. Ungefär så här låter de: a

Hägern

Alfågel
Text: Ulla Landqvist
Bild: Hans Bixter

Till Anders Tegnell
Vem syns i TV nästan var kväll
Anders Tegnell
Vem kan på samma gång se arg ut och snäll
Anders Tegnell
Vem kan ge Svenska folket en syrlig karamell
Anders Tegnell
Vem anger döda i en statistisk tabell
Anders Tegnell
Vem maxar folksamling till ett romerskt L
Anders Tegnell
Vem förordar vandring i svenska fjäll
Anders Tegnell
Vem får av forskare utstå mycket gnäll
Anders Tegnell
Vem får lätt skulden om allt går åt fanders
Anders
Sten Ovinder

När morgondimmornas slöjor lättar
flyger du ljudlöst på gråa bågformade vingar.
Kraxande skär du den ljusblå tystnaden.
Lovar, letar, lovar, landar.
Spatserar sparsamt
Står stilla.
Stirrar.
Står stilla.
Ser sarv!
Svisch!
Slukar sarv,
knyck!
Står stilla
Stirrar
Står.
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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
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Vandring vid Ramunds bäck
Ramunds bäck är numera delvis
ett naturreservat i Kila socken. Den
tar sin början i Fjällmossen och rinner ner mot Kiladalen där den halvvägs möter Bålsjöån från Ålberga
och går då ihop med den i en åklo,
som tillsammans fortsätter med ett
dånande ner till Vretaån med en
fallhöjd på 25 meter. Rätt imponerande i dessa trakter.

Vem var då Ramund? Det är
litet oklart om han var en jätte eller
ett troll eller kanske en stor och
stark viking. Ramunds bäck går i en
djup dal med ett högt berg på västra
sidan, benämnt Ramunds arsel. Något lägre berg på östra sidan. Vissa
delar av bäcken har förbättrats genom uträtning, men inga rester
finns, som visar att den utnyttjats.
Längst ner mot väg 800 går bäcken i
djupa meanderkurvor, vissa bildar
korvsjöar som vildsvinen utnyttjar
till bad. Stora vita skumansamlingar
bildas av humuspartiklar genom
kraftigt forsande vatten, helt ofarligt.

den inte är lång. Lerigt och halkigt
och stenar och rötter, men en mäktig naturupplevelse.
Text och bild:
Monica Svensson

Vid väg 800 längst ner i svackan
efter Korsbäcken, söder ifrån, finns
en parkeringsplats och början på en
vandringsslinga som märkts ut. Man
kan gå ena sidan upp mot forsen och
andra sidan tillbaka ner med en bro
över bäcken. Det är ett mäktigt dån
mellan bergen på våren vid vårflod.
Det är ingen lätt vandring även om

Hennes excellens Agda Rössel,
från banvaktarstugan till FN-skrapan
av Elin Jäderström.
Jag älskar att läsa om dessa duktiga kvinnor, som
varit före oss och banat väg. De var otroligt duktiga
och framåt. Stora klasskillnader och väldigt mansdominerat, som det var då på 1950-talet.
Agda kom från en enkel familj, hennes pappa var
järnvägsarbetare i Lappland. Hon var tidigt mycket
vetgirig och läste alla böcker som fanns i det lilla
landsortsbiblioteket och fortsatte sedan i Stockholm
att utbilda sig på alla sätt. Hon fick många humanitära uppdrag i flyktingläger i Europa.
En modig utrikesminister tillfrågade Agda om hon
var villig att bli FN-ambassadör. Det blev ett ramaskri i diplomatkåren och hon blev smutskastad i
pressen, ändå arbetade hon i
två decennier i FN bland 59
manliga ambassadörer. Hon
blev mycket uppskattad för sitt
arbete, för avskaffande av
dödsstraff och kvinnlig omskärelse, flyktingmottagande och
jämställdhet. Ämnen som är
aktuella än i dag.
Monica Svensson
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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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EPA-traktorer i Kolmården
Vi ser dem på vägarna, uppe vid ICAparkeringen och vi läser om dem på
Facebook. Som alltid när det gäller
ungdomar går uppfattningarna isär.
Många är irriterade av höga motorljud och busåkning, medan andra
tycker att det är väl bra att ungdomar
har ett intresse och att de i unga år
lär sig köra bil. Idag finns ca 29 000
inregistrerade Epa-traktorer och tendensen är att de kommer att bli fler.

Skillnaden mellan en
EPA-traktor och en A-traktor
”De äkta EPA-traktorerna” syftar på
de äldre fordonen, som registreringsbesiktades före 31 mars 1975. De går
inte att registrera idag, men får användas i besiktningsdugligt skick. Atraktor, i folkmun, Epa-traktor är en
ombyggd bil med säte för en eller två
passagerare.
Både EPA- och A-traktorn måste numera besiktas. Den högsta hastigheten är 30 km/t och det krävs traktorkörkort så kallat AM- körkort. Åldersgränsen är 15 år. Bilarna måste
ha en dragkrok och en skylt baktill
med texten LGF. Ett problem är att
tekniskt duktiga ungdomar kan fixa
så att 30 km spärren försvinner och
då kan bilarna köras mycket fort. Polisen är mycket medveten om detta
fusk och därför utsätts Epa-traktorförare ofta för poliskontroller.
Om en Epa-traktorförare kör olagligt
kan dyra böter och ett indraget lämplighetsintyg upp till 20 år bli följden.
Att en motorintresserad ungdom inte
får ta körkort vid 18 års ålder utan
först vid 20 års ålder är en tuff bestraffning, som ungdomarna är väl
medvetna om.

Olivia Stubbe 15 år med sin EPA-traktor

Oliva Stubbe 15 år. Varför
Epa-traktor?
- Många av mina bästa kompisar har
en Epa och eftersom även jag är
motorintresserad kändes det naturligt att köpa en. Min Epa, som jag
köpte för 4 månader sedan, är en
ombyggd Volvo XC 70 årsmodell
00. Min bil har en automatväxel,
som är spärrad i styrboxen och därför går den inte att köra fortare än
30 km/tim.

- Ingen av mina Epakompisar kör
olovligt och därför är det tråkigt att
alla dras över en kam när det gäller
busåkning och olovlig körning.
Epan är för mig i första hand ett
perfekt transportmedel och ett intresse som jag delar med mina bästa
kompisar. Bilintresset jag har kommer säkert att leva vidare och jag
ser fram emot att ta körkort och
kanske börja med bilsport i någon
form.
Jag minns med stor känsla när jag
för många år sedan köpte en moppe
för pengar, som jag själv hade jobbat
ihop. Alla mina kompisar hade också
moppar och en del borrade bort pluggen, så att de gick fortare än 30 km/
tim. Idag är det Epa som gäller för
många av våra ungdomar och så
länge som ingen busåkning eller
olovlig körning sker är problemen
små.
Föräldrar har här ett stort ansvar att
kolla upp sina ungdomar och kanske
även hjälpa till att finna lämpliga
samlingspunkter och ställen där körning kan ske utan risk eller obehag
för när boende

EPA-traktorer som var med på den uppmärksammade ”Julpyntstävlingen” i Kolmården
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Text och bild: Olle Rosén
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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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Stafsjö Skytteförening
Förfallna skjutanordningar
I skogen på norrsidan av Dammkärret finns tre stycken, något förfallna,
skjutanordningar för måltavlor, som
går att skjuta upp och ner. De står i
en avlång grop med en vall framför
mot sjön. Bakom ligger Mattchuberget som skydd. Det är nog inte
många nu levande, som har minne
av när skytteföreningen var aktuell.
Vandringspriset

Skjutvallen och gropen med de tre skjutanordningarna

då Erik Andersson vann. Därefter
Sven Ringman 1942, Sven Pettersson 1943, G Eriksson 1944, Ruben
Johansson 1945, Karl-Ludvig Jakobsson 1946, Hans Eriksson 1947
och Sven-Olof Sjöberg 1949 och
1950, Karl-Inge Broman 1951 och
Sven-Olof Sjöberg 1952. Då fick
han behålla vandringspriset efter tre
segrar.
Jag frågar Olle Sjöberg, född 1932,
och jag har tur, för han har skjutit i
föreningen och visar upp ett vandringspris från 1952. Man var
tvungen att vinna i tre år, innan man
fick priset. Namnet som står överst
är John Ekengren 1917. Han var
lärare i Stavsjö skola i många år.
Därefter V. Nilsson 1918. Sedan
blev det ett långt uppehåll till 1941

300 meter
Skytteföreningen borde ha kommit
till vid första världskriget och fått
fart igen vid andra världskriget. Då
var Gustaf Eriksson (Post-Gösse)
drivande och ordförande i föreningen. Skyttepaviljongen låg på andra
sidan Dammkärret och är numera
ombyggt till sommarstuga. Avståndet var 300 meter över sjön. En
skjutvall fanns också nedanför Övre
Villan med avståndet 200 meter.

Skyttepaviljongen i Stavsjö
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”Skjutning pågår”
Olle minns att han började skjuta
med övningsammunition vid 14-års
ålder, men då vid en enklare bana
bakom Skyttepaviljongen på 50 meter. Efter ett par år fick han skjuta
över sjön. Där var då en medhjälpare, oftast Edvard Eriksson, som
kunde skjuta tavlorna upp och ner
och markera träffar. När skjutning
pågick sattes upp skyltar vid stigen
ovanför måltavlorna med texten
”Skjutning pågår” och då fick ingen
gå fram där.
På 1950-talet anordnades en skjutbana vid Ålberga och då bildades
Kila Skyttegille och man började
skjuta där och Stafsjö Skytteförening lades ner.
Text och bild: Monica Svensson
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RundKantig är en designbyrå som hjälper
både små och stora kunder med att utveckla
sin grafiska design och kommunikation.
affischer, broschyrer, foldrar
logotype & grafisk profil

Handla kaﬀe online
med hemleverans:

utställning & mässa & event

Grati
s fra
vid kö kt
över 3 p
00kr

qvarsebokaﬀe.se/butik

vektorisierung av logotyper
Personlig rådgivning för
alla dina designbehov.

Vi ses väl i påsk?

Vill du veta mer?
Titta gärna på webben under
www.rundkantig.se

Vi serverar påsk-kaﬀe och ﬁka.
Öppet vecka 13 torsdag–söndag
klockan 10–16.

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

Kvarsebovägen 159

www.qvarsebokaffe.se

VÄ F
L J LER
ER
B
KV AR
AR N
SE
B

EXTRAPERSONAL TILL

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

O!

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

www.kvarseboskola.se
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PANDEMIHJÄLPEN FORTSÄTTER
Lions Club tillsammans med Svenska Kyrkan och Företagsgruppen i
Kolmården arbetar för att ge familjer, som drabbats ekonomiskt av
pandemin, akut hjälp i vårt lokalsamhälle Kolmården.
Den långvariga pandemin har medfört
konkurser, permitteringar och uppsägningar för många, så även i Kolmården. Genom kontakt med diakoniassistent Karin (Kajsa) Forsberg Holmberg
i Kolmårdens församling kan man få
hjälp inom några dygn vid behov av
barnartiklar, kläder, mat mm. Lions har
fått in ca 50000 kr och hittills är utbetalt bidrag på bara 10000 kr via Kajsa.
Bidrag till Pandemihjälpen kan skickas via: Swish nr 123 362 6504
eller Plusgiro: 648819-1

HUR SÖKER MAN?

Du kontaktar
Kajsa Forsberg Holmberg,
Diakoniassistent i Svenska kyrkan för
Krokek/Kvarsebo.
011-24 12 91 eller 070-207 77 58
karin.holmberg@svenskakyrkan.se
OBS! Tystnadsplikt!

Text: Monica Johansson

Hjärta till Hjärtas
grundare
Sixten Widerstedt
har avlidit.

Insamling för Hjärta till Hjärta
Nu närmar sig tidpunkten för
nästa resa med insamlade nyttigheter till Lettlands behövande
genom hjälporganisationen Hjärta
till Hjärta!
Anita Wallstedt på Stenskärsgränd 3 i Krokek är eldsjälen här
i Kolmården, som samlar in
skänkta saker i sitt garage och
hoppas på denna uppmaning
att skänka det ni inte vill ha
kvar i förråden, såsom husgeråd, heminredning, kläder mm.
Ja, t o m tapetrullar är välkomna!

Jorden har blivit fattigare
och himlen rikare…
Sixten Widerstedt som hann
fylla 93 år, fick ett långt och
innehållsrikt liv i tjänst för
människor i nöd.

Anita Wallstedt framför Hjärta till Hjärtas
bil, med insamlade saker av alla de slag...

Behovet är stort, vet Anita,
har varit med på fem resor
förnödenheter till Lettland
vet att det kommer till dem
verkligen behöver hjälp.

som
med
och
som

Hjälporganisationen Hjärta till
Hjärtas bil i Linköping ombesörjer transporterna och hämtar hos
Anita.

År 1991 grundade han tillsammans med sin maka Karin
Hjälpverksamheten Hjärta till
Hjärta.

Ring gärna Anita på
tel: 011-39 11 28 om ni
har några frågor!

Den tidigare rektorn, framsynt
ledare och entreprenör, vars
verk lever vidare i många länder. Människor som fick möta
Sixten minns honom med stor
tacksamhet.

Text: Monica Johansson
Bild: Anita Wallstedt

Katrin Bjuhr
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Dagens ros
…till dom som plogar snö utanför
centralorten oavsett vad klockan
är när snön faller och oavsett
vilken dag i veckan det är. Detta
är ju en förutsättning för att vi
skall kunna bo som vi gör.
Halkkänslig
i Kolmården

Dagens ros

Dagens ros

…vill jag ge till grabbarna, Gör och Kör,

En bukett rosor till affärer, postutlämning,
apotek med flera som under den jobbiga
och långdragna pandemin löst problem
för oss 70+-are att kunna handla för att
minimera risken att smittas av Covid 19.
Ni hittar lösningar på allt.

Rikard och Ove. Jag ville få någon att
lägga om mitt altantak och har försökt
hela hösten med att få tag i någon villig.
När jag frågade dem, kom de väldigt
omgående och utförde arbetet både
snabbt och bra. Skönt att få det klart
före vintern. En stor ros till dem!
Jag är så nöjd!
Monica

Tack!

Nyvaccinerad Kolmårdsbo

TACK!

TACK

…Bengt Andersson för alla fina
spår uppe i Strömsfors!
Från oss alla som haft
nöjet att åka skidor där!

...till OK Kolmården för alla trevliga tipspromenader ni ordnar!
En av många

TACK!
En ros till OK Kolmården som ger oss
möjlighet att åka skidor i Strömsfors!
Tacksam tant

TACK!

Tycker ni inte om era barn?

Ett varmt tack till alla som på olika sätt stöttar oss så att vi i år har skänkt 90000 kr
fördelat på Cancerfonden och Bröstcancer/
Prostatacancerförbunden.

Om ni gör det, se till att de har reflexer på
sina kläder, och fungerande cykellysen.
Ingen, absolut ingen vill skada ett barn!
Mörka kläder och inga reflexer är en dålig
kombination.
Orolig Kolmårdsbo

Krokeks Kalenderflickor

RIS ELLER ROS?
Kan vi närboende till djurparkens parkering hoppas på att få nattro nu?
Under många år har bilar kört in på parkeringen vintertid och sladdat med öronbedövande motorljud under kvällar och nätter.
Nu när EPA-traktorer blivit på modet att
skaffa för minderåriga, har de under senare
tid ökat i antal. Inte bara Kolmårdsungdomar
utan även fordon från Linköping och Nyköping kommer och stör nattsömnen för oss.
Säkerhetsansvarig på djurparken har kontaktats och har nu satt igång med blockering av
smitvägar in till parkeringen. Nu ska bilarna
bara kunna passera in förbi kameraövervakade infarter. På parkerings-företaget Parkmans hemsida finns att läsa vilka villkor som
gäller för entré till parkeringen, bl a kostar
det 400 kr mellan klockan 21.00 och 05.00.

Dagens tips!
Att fiska med magnet kan vara otroligt spännande. Vi testade magneten
vid Sandviksbryggan. Det var intressant och se vad man kan få upp. Vårt
första riktiga napp var ammunition!
Så spännande och lite läskigt.
Vi ringde polisen och blev ombedda
att lämna in det på polisstationen i
Norrköping.
Dagens tips är
1, om du tappar/hittar ammunition i
naturen, informera polisen om detta.
2, testa att fiska med magnet om du
aldrig gjort det.
Ellinor

EN URSÄKT till Djurparken!
Kolmårdsnytt tog in en insändare ”Dagens
ris” i Vinternumret, angående städning vid
sjön Strupen efter TV-inspelningen med
Wild Kids, som ägde rum för flera år sedan.
Ansvariga för nedskräpningen är produktionsbolaget - alltså inte Djurparken.
Ansv.utg. Margaretha Ericsson

Tyck till! Ge ris och ros!

Hopp om nattro

Du kanske irriterar dig på något, eller är du
glad över något som fler kan få glädjas åt.
För att få ditt inlägg publicerat måste du
lämna kontaktuppgifter, men du får gärna
skriva under ditt inlägg anonymt.
Skicka till: redaktionen@kolmardsnytt.se
eller ring 070-633 06 40
Ansv.utg. M Ericsson
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Sjöviksvägen från Bråviken och norrut förbi Kolmårdens station i Krokek
Hastigheten på ovanstående vägavsnitt är
oroväckande hög trots begränsningen 40
km/tim (delvis 30 km/tim). Vägsträckan utnyttjas också av många skolbarn till och från
skolan (och många motorcyklar under rast).
Norrifrån (från stationen mot Bråviken) har
vägen en svag och delvis skymd högerkurva
i nedförsbacken samtidigt som det finns ett
övergångsställe och en livligt trafikerad korsning där Råsslavägen börjar. Här finns det
ofta små klungor av skolbarn eftersom deras
hemvägar går åt olika håll och man måste
'snacka lite först’.
Enligt en rapport från Trafikverket var det
3887 personbilar och 290 lastbilar per dygn
vid "Sjöviksvägen efter Råsslavägen" (2015,
sidan 28, se http://trafik.ing-stat.se/
atgardsplan%20Kolmarden.pdf).
Det finns (fanns) ett farthinder (gupp) i vägbanan vid korsningen Sjöviksvägen/
Råsslavägen. Detta gupp är dock så slitet
att när bussen kommer farande nedför
svängen blir det på sin höjd en lätt gungning
i fordonet. (Andra farthinder, t.ex. utanför
ICA är slitna på samma sätt och har sålunda
mist sin funktion.)
Från fysiken har vi lärt att rörelseenergin är
m*v*v/2 (m = massa, v = hastighet) och en
ökning från 40 km/tim till 50 km/tim ger 56%
högre rörelseenergi (från 40 till 60 km/tim

blir ökningen 2.25 gånger!) Att nödvändig
bromseffekt och reaktionstid ökar är då inte
oväntat.
Att det kan vara svårt att styra rätt på vägen
kan ses på vägräcket av stål där vägen mot
Strömsfors går under järnvägen. Vägräcket
är idag (27 jan) skadat och man kan också
se att delar av vägräcket bytts ut efter tidigare olyckor (rören är fortfarande blanka).
(Vissa skador i naturen läks långsamt eller
aldrig. Den som följer vägen förbi vårdcentralen och vidare mot anstalten kan se ett
skadat träd i den svaga högersvängen i
backen uppemot anstalten. Trädet står cirka
två meter vänster om vägen och är svårt
skadat 1.5 m uppför stammen. För många
år sedan rände en bil i hög fart in i trädet
och fullkomligt skalade av barken.)
Jag har skrivit ett brev till följande mottagare
och föreslagit med förhoppning om en samsyn och kanske ett lokalt möte (http://
trafik.ing-stat.se/brevvaxling.pdf):

- Råsslaskolan (som ju har kontakt med
vårdnadshavare och skolskjutsar)
- Trafikverket (som underhåller och administrerar vägen)
- Kolmårdens Vägförening
- Östgötatrafiken
Jag har fått positiva svar från alla (även om
Östgötatrafiken vägrar säga om bussarna
håller hastighetsbegränsningarna. Man
hänvisar till trafikerande bolag och att man
har yrkesförare...)
En fråga
Finns det läsare av Kolmårdsnytt som har
lust och möjlighet att arbeta med detta?
Kanske vi kan få till ett möte med alla intressenter för att se vad som kan göras.
En önskan
Det vore önskvärt att samtliga hjälper till att
få en lugnare trafik innan det är för sent:
Ingemar Sjöström
ingemar.sjostrom@telia.com
070 593 7505

Klippet kommer från Dagens Nyheter 9 januari 2021, Kulturdelen.

Marmorbruket och kommunen - igen!
Marmorbruket är en speciell plats för
många! Därför är det synd att tomträttsinnehavaren av kalkladan satt upp grindstolpar
och anlagt gräs i anslutning till Marmorstigen för att markera sitt område. Detta har
medfört att människor avstått från stigen i
tron att det är privat mark. Med andra ord så
är det inte självklart positivt att denna folkkära plats utan problem hålls öppen för alla
som bor i eller besöker Marmorbruket. Den
gamla miljön är unik och bör bevaras i det
skick den är nu.
Min uppfattning är att kommunen ska behålla detta populära strövområde i sin ägo
för att säkerställa tillgång för det som brukar
kallas ”det rörliga friluftslivet”, det vill säga
du och jag!
I detaljplanen för fastigheten står att den
är avsedd för utställnings- och konferensverksamhet. Trots det vet alla närboende att
det nyttjas likt ett permanent- eller fritidshusboende.

Nu vill tomträttsinnehavaren av kalkladan
köpa markområdet, cirka 20 000 kvm. I
tomträttsavtalet är det överenskommet att
priset skall vara cirka 560 000 kronor, en
försiktig värdering borde landa på 5-6 miljoner.
Problem uppstår när enskilda företag gynnas på ett nästan otillbörligt sätt utan att
deras verksamhet tillför området något. Man
ser med förvåning och ilska på att tomträttsinnehavaren av kalkladan kan låta bli att
betala sin tomträttsavgäld i mer än 10 år
med kommunens goda minne och ändå vill
kommunen medverka till affären. Tomträttsinnehavaren har ju inte hållit sin del i avtalet
och ska då naturligtvis inte kunna köpa till
det vrakpris kommunen av någon outgrundlig anledning överenskommit om. I detta fall
kan inte den uppgjorda prislappen gälla,
avtalet har ju inte hållits!
Tjänstemännen på Samhällsbyggnadskontoret har alltså misskött detta ärende med
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kommunalrådet Reidar Svedahl som ytterst
ansvarig. Det är dessutom märkligt att kommunen inte justerat upp avgiften när man
hade avtalsmässiga möjligheter förra året.
Prisutvecklingen överensstämmer inte ens
med Konsumentprisindex men det spelar väl
inte någon roll när man ändå inte får betalt!
Notera att det är samma företag/tomträttsinnehavare som vill köpa det stora området
vid Marmormuseet som efter mycket idogt
arbete inrättats som Natura 2000 område.
Bra att kommunen verkar ha upplåtit mark
för att tillgodose Marmormuseets fortlevnad.

Kaj Fransson
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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
även
åtgärder
under
sommaren,
hösten
och
ävenvintern
vinternkan
kanrädda
räddaliv.
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!

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










OBS!

Ny hjärtstartare tillgäng- 
lig dygnet runt på Ektorp! 

Finns i korsningen Anemonvägen/Törnrosvägen 


Kom ihåg!

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
Ektorp- Anemonv./Törnrosv.
OBS! Tillgänglig dygnet runt
Centrumhuset Krokek
COOP Krokek
Uttersbergsskolan
Brandstationen Krokek
Krokeks Kyrka
Orrekullagården Krokek
Returpunkten Strömsfors
Sjövikskyrkan Krokek
Vårdcentralen Kolmården
Bodavikens Camping
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

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!

Samhällsinformation
Vårdcentral: 010-105 92 40

Munkvägen 13, 618 30 Kolmården

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

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

Polisen (icke brådskande fall): 114 14

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

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

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

Bankomat:

Utanför COOP Krokek och inne på ICA

Årsmöte 2021 för Kolmårdsnytt
Redaktionen arbetar vidare och tidningen kommer ut som vanligt, men på
grund av Pandemin har vi inte haft något årsmöte för 2020 ännu. Styrelsen
som valdes 2018 står kvar, och revision har gjorts både för 2019 och för
2020 - utan anmärkning.
Årsmöten för 2020 och 2021 kommer att hållas vid samma tillfälle, men
inte förrän alla är vaccinerade. Kallelse kommer.
Hälsningar Styrelsen

Krokeks bibliotek: 011-15 77 00

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

Bad: Bad och Gym på Råsslaskolan

Råsslavägen 20
För öppettider se www.rasslafritidsgard.se
För bokning ring Fritidsgården 011-39 25 80

Samråd - Ostlänken
Den 3 februari inbjöd Trafikverket till kompletterade samråd för Ostlänken,
delen Stavsjö-Loddby.

Fritidsgård: 011-39 25 80

Samrådet gäller utformningen av järnvägen och dess konsekvenser samt
komplettering av tidigare avgränsningssamråd för vattenverksamhet.

Kolmårdens Familjecentral: 011-15 53 26

Samrådet genomförs digitalt genom samrådsportal via www.trafikverket.se/
samradstavsjoloddby och pågår fram till 23 februari.

Råsslavägen 20

Råsslavägen 20
E-post: kolmardens.familjecentral@norrkoping.se
Facebook: Kolmårdens Familjecentral

Returpunkten: 011-15 15 30

Information: Daniel Palm, projektledare
tel. 010 124 44 89 eller daniel.palm@trafikverket.se

Öppet: tisdag och fredag kl. 10-18
lördag och söndag kl.9-16
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VÄLKOMMEN TILL VILLA FRIDHEM

Lunch, afternoon tea och middag.
Dop, bröllop och minnesstund.
Hotell, möten och event.
Just nu pågår en spännande renovering på Villa Fridhem.
Följ gärna utvecklingen på vårt Instagramkonto eller kom förbi på ett besök.

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

Resultat l Kunskap l Erfarenhet

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

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