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

 

Sommaren och värmen har kommit och många av oss 
lite äldre har blivit vaccinerade, så nu finns förhoppningar 
om att vi alla snart ska kunna leva och umgås lite mer 
normalt igen. Redaktionen ser fram emot att för första 
gången på länge träffas och utvärdera tidningen! 
 

Det finns många vindskydd i Kolmården, men det finns 
också många grottor. Tre grottor presenterar vi i detta 
nummer. Ta på bra kängor och utforska grottorna. En  
av grottorna kan även de mindre barnen ta sig fram till. 
 

Kolmårdsnytt har fått en konkurrent! Kvarsebo skola är i 
full gång med ett tidningsprojekt. I nästa nummer delar  
de med sig till Kolmårdsnytt av sina alster. Så roligt! 
  

Serierna Gamla gårdar, Gamla bilar och Konstnärer fort-
sätter, liksom presentation av flera spännande företagare 
och deras företag. Det sjuder av kreativitet i Kolmården.  
 

Det finns så många härliga människor i Kolmården - rik-
tiga profiler. Ni får möta några av dem i Sommarnumret. 
        

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

              Skön Sommar!  
        Margaretha Ericsson 

Kontakta oss! 

Skicka idéer, synpunkter, reportage, insändare och 
annonser till  redaktionen@kolmardsnytt.se    

eller till Kolmårdsnytt c/o Margaretha Ericsson 
Odenvägen 36, 618 30 Kolmården, Tfn: 070-633 06 40  
   

Kontakta oss gärna även på Facebook 
 

Allt material granskas före tryck. 

Annonspriser     

Hel sida  265 x 185 mm 2 000 kr 
Halv sida  185 x 130 mm 1 200 kr 
Fjärdedels sida  130 x   90 mm    600 kr 
Åttondels sida    90 x   60 mm    350 kr 
Sextondels sida           60 x   40 mm    200 kr 
 

Sista sidan  
Halv sida  185 x 130 mm 2 000 kr 
Fjärdedels sida  130 x   90 mm 1 200 kr 
 

Företagsguiden        600 kr/år  
 

Föreningsguiden      gratis 
Träningsmöjligheter       gratis   
 

Medlem 100 kr/år familj/enskild person. Skriv namn! 
 

Utsocknes 150 kr/år för porto. Skriv namn och adress! 

Plusgiro: 55 79 40-4    Bankgiro: 638-4325 

  

HUVUDSPONSORER  är välkomna! (över 5000 kr) 
 

SPONSORER  (från 1000 kr) 

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Ekmans Entreprenad AB,  
Kolmårdens Byggtjänst, Lions Kolmården, Lisa Webbdesign 
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Nästa nummer    
kommer ut den 6/9 
Manusstopp 12/8 
 

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

Manusstopp ca 3 1/2 
vecka före utgivning. 
 

Får du inte tidningen - 
kontakta redaktionen! 
 

Margaretha Ericsson  

Redaktionschef och 
ansvarig utgivare  

Redigering och layout  

Louise T Gustafsson 

Särskilt ansvar för 
kyrkor och äldre.   
  

Monica Svensson  

Särskilt ansvar  
för Stavsjö 

Gunnar Kryger  
Särskilt ansvar 
för sport och idrott 
 

Christina Folkeson 

Särskilt ansvar för 
förskola, skola, före-
ningsliv och hembygd. 
 

Monica Johansson 

Allmänt, företag…   

Ulla Landqvist 

Allmänt…  
Olle Rosén 

Allmänt…  

Styrelseordförande:  
Stig Fritzell  
 

Korrekturläsare:  
Katrin Bjuhr  
 

Tryckeri:  
Norrköpings 
Tryckeri/  
Tellogruppen 
 

Inga-Britt Jernqvist 

Bevakar Kvarsebo 

Det är vi som gör tidningen 

Christer Johansson 

Teknik mm  

 Liselotte Karlberg, 
Boström 
Webbredaktör 
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Tidningsprojekt på Kvarsebo skola 
I klass 4-5 på Kvarsebo skola hål-
ler eleverna just nu på med ett 
tidningsprojekt, där de bland an-
nat lär sig de olika begreppen 
inom tidningsvärlden.  
 

Mindmap och dagbok till hjälp 
Arbetsmaterial från Studentlittera-
tur/Adastra ”Gröna och blåa skrivar-
skolan” används nu i projektet. 
Uppgifterna ska alltid mynna ut i 
något reellt. Till exempel fick några 
av eleverna använda sig av ”Mind-
map”-tekniken för att beskriva vad 
som hänt under sportlovet. Andra 
beskrev det i form av en dagbok. 
Att skriva insändare är också en 
nyttig erfarenhet. Ett reportage om 
hur ordinarie skolarbete går till kan 
bli intressant 

 
 
 
 
 

 
Loggbok 
Målet för terminen är att summera 
alltifrån avslutningen 2020 och ver-
nissage, till andra projekt som pågår 
till och med maj 2021. Ett odlings-
projekt ingår där majsen växer ym-
nigt i olika kartonger i fönstret i 
klassrummet. En loggbok förs na-
turligtvis över framgångarna. En 
härlig majsfest lockar! 
 

Integreras i alla ämnen 
Ett annat aktuellt projekt är ”Vad 
går att göra under Coronatider?   
Vad har hänt på skolan?” Detta görs 
som inlägg i tidningen. Projektet 
integreras i alla ämnen. På Kvarsebo 
skola läser eleverna mycket böcker. 
Därför är bokbussens besök viktiga 
och efterlängtade. 

Läst 161.000 sidor 2020 
Tabeller/statistik över hur många 
sidor som lästs av eleverna upp-
märksammades tidigare av Folkbla-
det under rubriken ”Tusentals lästa 
sidor firas med fest på Kvarsebo 
skola” Under 2020 läste 20 elever 
161.000 sidor! 
 

Högläsning och egna dikter 
Ett populärt inslag är att elever från 
skolan läser högt för förskolebar-
nen. När det är storsamling en gång 
i månaden står en enhet för pro-
grammet. Till exempel när försko-
lan är ansvarig kan det vara sång-
stund på schemat. Ett annat alterna-
tiv kan vara att eleverna skriver 
egna dikter och sedan framför dem 
inför publik. 
 

Nu ser vi bara fram emot att få se 
många trevliga inlägg i kommande 
nummer av Kolmårdsnytt  

Klass 4-5 samlade runt sitt tidningsprojekt  

Utdrag ur Adastras 
”Vad är en tidning” 

Majsodling Mindmap över vad som hände på sportlovet. 

   Vi väljer själva - kul  
att skriva om nyheterna. 
Till exempel om fartyget  
i Suezkanalen. 

”
”
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Ny medarbetare på  

Tottas 
HÅRMODE 

Välkommen Kristin! 

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

 

Välkomna att boka tid! 

 

Österhagen 1, 618 93 Kolmården 
info@lisaj.se    www.lisaj.se 
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Lisa Jonsson Konsthantverk 

På familjegården Österhagen i 
Kolmården verkar Mamma Tua, 
som äger fastigheten, Lisa med sitt 
företag Lisa Jonsson Konsthantverk 
samt systern Kristin på grannfastig-
heten med sitt företag Kolmårdens 
trädtjänst.  
 
Vad kan man göra med ullen? 
Lisa har alltid tyckt om att pyssla 
och tillverka saker. När familjen 
skaffade får för 11 år sedan frågade 
Lisa sig ”Vad kan man göra med 
ullen?” Eftersom hon är en kreativ 
och otålig själ anmälde hon sig till 
en helgkurs i ullhantering. Därefter 
var det hög tid att ta fram populära 
produkter som tovade tvålar, sittdy-
nor, lammullshjärtan, lammullsäng-
lar mm. 
 
Olika kvalité 
Fåren klipps vår och höst. Ullen har 
helt olika kvalité och används till 
olika produkter. Lammullen från 
första klippningen är tex. lång och 
glansig medan tackornas vårull är 
kort och kompaktare. Efter klipp-
ning sorteras ullen och tvättas. Ullen 
skickas sedan till ett företag, som 
kardar och tar fram ett kardflor. 
Detta bearbetas sedan av Lisa ge-
nom tovning till olika produkter. 
 
Tovning 
Tovning är en textilteknik, som ut-
förs med ull. Tovning innebär att 
man med hjälp av varmt vatten och 
såpa arbetar samman korslagda ull-
fibrer till färdiga produkter. Vattnet 
pressas ur genom att rulla ullen i 
bambupersienner. Ett exempel som 
tillverkas på detta sätt är sittdynor 
med varierande mönster. 

Kunder över hela världen 
Kunderna nås framförallt genom 
kontakter på Formexmässan i Stock-
holm. Där knyts kontakter med 
många olika inredningsbutiker, 
muséebutiker och liknande. Idag 
finns kunderna alltifrån Vingåker till 
New York. God marknadsföring har 
Lisas Konsthantverk fått genom 
NT:s webbshop, som genom sina 
dotterbolag når kunder i både Öster-
götland, Småland, Södermanland 
och Uppland.  

 
Lisa tar även emot beställningar 
med kundens egna önskemål. Detta 
ger god inspiration till nya idéer. 
 
Framtiden 
Framtidsplanerna är att fortsätta som 
ensamföretagare med egna produk-
ter.  

 

Text och arbetsbilder:  
Inga-Britt Jernqvist 
Övriga bilder: Privat 

Lammullshjärta 

Tovade tvålar Lammullsängel 

Tovade 

sittdynor 
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Magnus Joelson - en av eldsjälarna bakom Marmormuseet 
Vid sidan av djurparken är nog 
marmormuseet den bästa turistattr-
aktionen här i Kolmården. Magnus 
har satt sig ner för att berätta lite 
och bjuder på en hemlagad rabar-
berpaj uppe på sin inglasade altan 
med utsikt över Bråviken. En stor 
båt glider förbi och jag konstate-
rar… det är nog en containerbåt?  
– Nja, säger Magnus. Det är en tan-
ker. Han visar upp båten och alla 
dess data på sin mobil.  
 
En tidigare kollega till Magnus 
inom polisen har berättat: ”Som 
yttre befäl och chef var Magnus 
mycket omtyckt. Han kunde allt och 
på sitt lugna och trygga sätt sa han 
hur vi skulle göra och så gjorde vi.” 
Kollegan berättar också att han 
hade en jättestor tall, som proffsen 
inte vågade ta ner. Magnus kom 
förbi och ritade ett streck i marken 
och sa: ”Här lägger vi den”. En 
kort stund senare låg tallen exakt 
där Magnus hade ritat. 
 
Magnus. En riktig bondson? 
- Mor och far hade en liten gård 

utanför Motala, där jag växte upp. 
Jag trivdes på landet och ville nog 
mest av allt bli bonde. Efter 7 år i 
grundskolan började jag jobba i 
skogen med far, samtidigt som jag 
helt själv skötte granngården. 
Några år senare kom läslusten 
tillbaka och jag gick först på Folk-
högskola och senare på Lantman-
naskolan. Lumpen gjorde jag på  
I 4 i Linköping, där jag ledde en 
grupp på 11 man.  

 
Polisaspirant? 
- Fars gård var för liten för oss 

bägge och när jag såg en annons 
för ansökan om att bli polisaspi-
rant tänkte jag: Varför inte? Detta 
var ett lyckokast!  

 
Sjöpolis? 
- Jag har varit ordningspolis i hela 

mitt liv och i 40-årsåldern blev jag 
erbjuden att bli sjöpolis under 
sommarmånaderna, samtidigt som 
jag jobbade som yttre befäl övrig 
tid. Jag fick erbjudandet att sluta i 
60-årsåldern och då antog jag ett 
jobb som fisketillsyningsman i 
havsöringsbäckarna här i trakten i 
10 år. Jag trivdes både som polis 
och som fisketillsyningsman. 

 

Kolmården? 
- Jag träffade min livskamrat Gun 

1961 och vi gifte oss 1963. Snart 
fick vi grabbarna Mats och Per och 
1967 flyttade vi in i en sommar-
stuga med endast vatten och köks-
avlopp på Falkvägen 5. Under åren 
har huset byggds till och jag vet 
nog ganska väl var varje spik sitter 
i det här huset. 

 
Hembygdsföreningen och 
Svintunasmedjan? 
- Jag hade lite idéer, men kände att 

det blir mer gjort om man är med i 
en förening. År 2000 träffade 
Bernt Utter och jag en kommunal 
tjänsteman, som frågade om Hem-
bygdsföreningen kunde ta över 
stugan uppe ovanför Svintuna 
Kvarn. Jodå, det kunde vi och jag 
skrev ett avtalsförslag. Lite senare 
fick vi av Christer Wide hela ut-
rustningen i hans smedja och då 
kom våra smideskurser snart 
igång. Idag har ca 300 personer 
gått i Hembygdsföreningens smi-
deskurser och nu efter Corona 
kommer vi att fortsätta erbjuda 
kurser.  

 

 

Svintunasmedjan 

Smedjan vid Marmormuseet 
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Gamla bron vid Fridsäter? 
- När Vägverket skulle bygga en ny 

bro år 2000, ville de riva den 
gamla. ”Det var ju så himla galet, 
så vi skrev brev och protesterade 
mot rivningen och planerade 
t.o.m. civil olydnad.” Vägverket 
lyssnade och idag är den gamla 
bron med sin vackra stenkon-
struktion en del av vandringsleden 
Marmorsstigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marmormuseet? 
- Efter den lyckade insatsen med 

bron fick vi blodad tand för fler 
aktiviteter och nästa drag var att 
Hembygdsföreningen år 2004 fick 
köpa huset där vi idag har snickeri 
och smedja. Änkan efter ägaren 
till huset ville sälja och mäklaren 
hade flera högre bud än vårt, men 
hon ville att vi skulle få huset. Vid 

 

           En sovande pärla 

I skrivande stund, skärtorsdagen, 
håller ett av husen i hantverksbyn 
på att fräschas upp med ny målar-
färg. Enligt kommun kommer ett 
eller två hus om året att få lite 
ansiktslyftning. Hur mycket öp-
pet det kommer vara i sommar 
står än så länge skrivet i stjär-
norna.  
 
       Text och bild:  
   Ulla Landqvist 

denna tid hade Merner köpt mar-
ken av Ytong uppe vid nuvarande 
Marmormuseum. Vi låg på kom-
munen att vi vill återuppväcka den 
gamla marmorbyggnaden och 
ville att kommunen skulle köpa 
marken av Merner. Så skedde 
också år 2005 och vi vädrade mor-
gonluft. Under åren 2005 och 
2006 fick vi först ett bidrag av 
Riksantikvarieämbetet och sedan 
via Ulf Svensson 250 000:- från 
Alfa Stiftelsen. Den 1 mars 2006 
hade vi ett upptaktsmöte för att få 
igång arbetslag på tisdagar och 
torsdagar för att börja med våra 
olika projekt och på den vägen är 
det även idag.  

 
Jag läser i ett gammalt dokument 
att under åren 2005 till år 2013 har 
27639 ideellt arbetande timmar lagt 
ner. Mötestid och administrativt 
arbete oräknat. Från 2005 och fram 
till 2015 har Magnus i egenskap av 

samordnare bokfört och dokumente-
rat varje aktivitet, vem som gjort 
vad, hur länge de jobbat etc. Detta 
som underlag för verksamhetsberät-
telser och redovisning för EU pro-
jektet, som i huvudsak användes till 
upprustning av den förfallna borr-
smedjan, numera Naturutställning-
en. Magnus fick en tavla och utmär-
kelsen Honnörsstipendiat i Lands-
tinget Östergötland 2007. Hans 
kommentar till denna utmärkelse 
var ”Denna tavla skulle jag vilja 
dela med alla andra uppe på mu-
seet, men de är ju så många så då 
skulle ju var och en endast få en 
tavla lika stor som ett frimärke”. 
Magnus trappade ner sin aktiva roll 
i Marmormuseet av personliga skäl 
2015, men det har inte hindrat ho-
nom att fortsätta vara i marmorbru-
kets smedja varje tisdag och varje 
torsdag mellan 8.00-12.00 även 
under pandemin! 
 

   Text: Olle Rosén 
   Bilder: Privata 

 

Den gamla bron vid Fridsäter 
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EXTRAPERSONAL TILL 
förskola, frita och städ!

www.kvarseboskola.se

FLER BARN  

VÄLJER KVARSEBO!

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 

Pssst! Vår skola erbjuder skolskjuts 
för barn från bland annat Krokek.
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 RundKantig grafisk design 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företaget RundKantig är en re-
klambyrå i en ny tid, med grafisk 
design, formgivning, profil, logo-
type, utvecklingsarbete för före-
tag och organisationer, stora som 
små, för att synas bättre i den me-
diastyrda världen. Medialt inne-
bär det att synas både på nätet 
och i tryck via tidningar, broschy-
rer men också med kommunika-
tion på event och mässor och ut-
ställningar etc. Företaget ägs och 
drivs av Solveig Klingebiel i 
Kolmården. 
 
Berlin - Kolmården 
Solveig Klingebiel flyttade med sin 
familj hit till Kolmården från Berlin 
för ca 7 år sedan. Hennes man 
skulle tillträda en professur på Lin-
köpings Universitetet i Campus 
Norrköping och Solveig, som arbe-
tat med eget företag i 12 år i Tysk-
land, hade möjlighet att egentligen 
arbeta var som helst. Solveig job-
bade för en producent av shop-in-
shop-lösningar i Norrköping och de 
senaste åren utvidgade hon sitt kon-
taktnätverk, men hon tycker det är 
utmanande och inspirerande att 
driva eget företag. 
 
Lång erfarenhet 
Bra design skapar förbindelser mel-
lan människor och utesluter ingen. 
Solveig utvecklar Design för alla 
och tittar på färgerna, kontraster och 
dimensioner, så att de alla blir in-

volverade och kan delta. Används 
på grafisk design i bl a broschyrer, 
affischer, utställningar och mässor. 
Hon har lång erfarenhet från Tysk-
land, där hennes fokus var på pro-
jekt till organisationer och företag, 
som tog hand om både funktions-
nedsatta människor i alla åldrar och 
äldre människor. 
 
Universell design 
Solveig har nu sitt eget företag med 
sitt kontor i Sandviken, Kolmården, 
där hon kan träffa kunder och arbeta 
online för Sverige och Tyskland. 
Hybrid från början, vilket naturligt-
vis är mycket fördelaktigt under en 
pandemi. Solveig kommunicerar 
med sina kunder via videolänk mera 
än vanligt, men kan förhoppningsvis 
snart också besöka sina kunder igen. 

Vid presenta-
tioner på events 
och föreläsning-
ar får hon annars 
förutsättningar 
att kommunicera 
sitt budskap. 
Hon pratar om 
universell de-
sign och att man 
ska fira sina 
framgångar på 
”företagsresan”. 
En bra idé, sär-
skilt i svåra ti-
der. 

Enda nackdelen 
Dessa tider har också många nack-
delar för personer som jobbar hemi-
från. Exempelvis saknar Solveig de 
sociala kontakter som innan var en 
stor del av nätverkande, eller att helt 
enkelt jobba på annan plats eller 
promenera genom ett museum för 
inspiration. De icke befintliga soci-
ala samt fysiska kontakterna med 
människor är den enda nackdelen att 
arbeta ensam i företag enligt Sol-
veig, men vi tänker, att detta är lika 
för många hemarbetande. Detta får 
man då kompensera med fritids- och 
familjeaktiviteter.  
 
Samhällsengagemang 
Att engagera sig i samhället är vik-
tigt för Solveig. På CoderDojo 
Norrköping, där barnen kan lära sig 
att koda, sitter hon i styrelsen och är 
ansvarig för reklam och design. På 
vintern är hon med i Friluftsfräm-
jandet ute i Yxbacken som skidlä-
rare. 
 
Vi önskar vår aktiva, sociala, krea-
tiva företagare och Kolmårdsbo Sol-
veig Klingebiel lycka till med sitt 
företag! En proffsigare hemsida får 
man leta efter, måste jag, underteck-
nad, tillägga!  

 
   Text och bild: Monica Johansson  

 

https://www.friluftsframjandet.se/
https://www.friluftsframjandet.se/
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Under denna långa pandemi-period 
har nog fler kolmårdsbor än vanligt 
sökt sig till skogen. Vi är ju lyckligt 
lottade, som har så mycket fina 
marker nära oss. Här finns vand-
ringsleder, stigar och rastplatser. 
Och vi uppskattar särskilt gammal, 
orörd, mossig skog, eller hur? 
 
Granskogen tas ner 
Men skog måste skötas – och då 
förändras den. En sådan förändring 
görs nu av skogsmarken söder om 
Krokeks gård. Det mesta av den 
gamla granskogen tas ner. Den be-
ror på att det är fullväxt, mogen 
skog, men också på angrepp av 
granbarkborre. 

”Det började i 
förfjol”, säger 
Åke, brukare av 
Krokeks gård. 
Då såg vi ska-
dorna i topparna 
på de gamla gra-
narna. Till att 
börja med högg 
vi själva, men vi 
hann inte med. 
Så då fick vi ta in 
hjälp med maski-
ner. Nu i år har 
vi valt att göra 

ett stort uttag, medan timret har 
kvar sitt värde.” 
 
Flera steg 
Nutidens avverkningar sker i flera 
steg. Först görs en noggrann plane-
ring. En s.k. skördare fäller trädet, 
kvistar av stammen och kapar upp 
den i förutbestämda längder. Varje 
del får en märkning för att visa hur 
den ska sorteras efter kvalité. Detta 
tar mindre än en minut.  

Skog, jord och djur 
ett samtal med Inger och Åke Karlsson, Krokeks gård 

Därefter tar en skotare vid, och kör 
ut sockarna till bilväg. De läggs upp 
efter hur de ska användas: till tim-
mer av olika typ, till massa eller 
annat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterarbete 
När timret är utkört, kommer sedan 
under sommaren allt ris att samlas 
ihop och körs ut. Därefter ska mar-
ken beredas inför nyplantering. 
Dessutom ska, enligt lag, sedan sti-
garna återställas så att vi åter kan 
vandra där – och se den nya skogen 
växa upp. 

 

På den tiden hin-
ner jag inte ens 

starta motorsågen,      
...säger Åke 

” 

Frötallar 

Skotare 

Spår efter skogsmaskinerna 

Trave med timmer 
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F.d. gästgivaregård 
Krokeks gård är en av de äldsta i vår 
socken, upptagen i Gustav Vasas 
jordeböcker från 1550. Gården var 
under flera hundra år gästgivargård, 
där den låg intill dåvarande rikshu-
vudvägen söderut. Resande behövde 
mat, natthärbärge och vila för både 
sig själva och sina hästar. Gästgive-
riet upphörde omkring 1930. Men 
ännu ser man minnen från den tiden, 
som t.ex. Långa längan. 
 
Dröm att få vara bonde 
Hit till gården flyttade Inger och 
Åke på hösten 1975, med två skol-
barn och en helt nyfödd baby.  

Många var förvånade, för paret 
hade verkligen inte mycket vana av 
lantbruk. Åke var då verksam som 
murare och Inger var utbildad till 
frisör. 
 

”Det var ett himla vågspel”, säger 
Inger. ”Det blev en och annan 
sömnlös natt. Men Åke hade alltid 
haft en dröm om att få vara bonde.” 
 

Och visst hade han erfarenheter, för 
flera av hans släktingar i Småland 
drev jordbruk, och där hade han 
hjälpt till alla somrar. Men 
olyckskorparna kraxade…  
 

”Där uppe är så torrt…där har ing-
en blivit kvar länge..” 

 
Mjölkkor 
Men nu hade de 
bott där i mer än 
fyrtiofem år! De 
började genom att 
ta över de sista 
åren av ett tio-
årsarrende. Då 
ägdes gården av 
Norrköpings 

kyrkliga samfällighet, som tydligen 
vågade tro på det unga parets för-
måga. Gården hade anläggning för 
mjölkkor – och så fick det bli. Kvi-
gor skaffades in och de byggde upp 
en besättning på mellan 20 och 30 
mjölkkor. Åke skötte det mesta 
själv, men snart nog blev alla i fa-
miljen alltmer delaktiga. Första 
sommaren började Inger hjälpa till 
med korna, och sedan även mjölk-
ningen. ”Jag tycker om kor”, säger 
Inger. 
 
Köttdjur 
Gårdens marker gav foder, men de 
behövde också arrendera en del 
mark från granngårdar för att få 
tillräckligt. I mer än tjugo år fylldes 
mjölktanken dagligen, fram till 
midsommar 1996. Då hade Inger 
och Åke bytt inriktning, och kött-
djur blev gårdens nya bas. De har 
valt Aberdeen Angus, en ras som 
inte har horn. De får ganska små 
kalvar och kalvningen brukar gå 
lätt. 
 
Närodlat och slakteri 
Åke har ett starkt engagemang för 
det närodlade och har skaffat sig 
nya kunskaper både i Sverige och 
utomlands. Att få ordna ett eget 
gårdsslakteri var ett av hans mål. 
Det nådde han, men inte utan kamp. 
Han ser den växande byråkratin via 
EU som ”en mörk fläck. Allt är 
styrt i minsta detalj, varje kvadrat-
meter under kontroll”. Så Åke kom-
mer att fortsätta hålla diskussionen 
om svenskt jordbruk levande framö-
ver, det kan vi lita på. 
 

 

 

Krokeks gård i nutid 

Långa längan 

 

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. 
   

ÖPPET alla helger  
Lör-Sön: 11.00-15.00 

 

Gott om plats, lätt att hålla avstånd! 
 

SOMMARÖPPET 
 

1/7-22/8: Tors-Sön: 11.00 – 16.00 
 

VÄLKOMMEN! 
 

www.angbyull.snabber.se        
Tel: 070 2377796 

 

 

 

Stafsjö Bruksmuseum 
 

Visar ortens och brukets historia från  
grundandet 1666 till nutid. 

 

Guidad visning maj – september  
söndagar klockan 11.00 – 14.00. 
Visning vid annan tid bokas på  

011-39 31 69 eller 0708-43 43 71. 
 

Bli medlem och få fortlöpande information  
om museet i kvartalsrapporter. 

 

Medlemsavgift är 75 kronor  
till pg 166 75 36-5. 

 

 

 

  
 

vid  Kolmårdsanstalten 
på planen utanför snickeriet  
     

Torsdag den 27 maj kl. 16 - 19 
Torsdag den 10 juni kl. 16 - 19 
     

Försäljning av blommor,  
grönsaker och snickerier. 
     

Allt odlat och tillverkat  
inom anstalten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marmorbruksmuseet 
Här visas historien om Marmorbruket med föremål, foton  
och modeller. Verkstäder i bruk, kommunens natur- 
utställning öppen. 
 

Öppettider: 
• Tisdagar och torsdagar kl. 9 – 12 under hela året  

(med undantag för helgdagar) 
 

• Från 1/5 – 18/9  även lördagar 12 – 15 
 

• Under vecka 25 – 32 (26/6 – 14/8)  tisd och torsd 12 – 15. 
 

Ring gärna 0707 29 85 09 för att kolla öppettiderna! 
 

• Under Östgötadagarna 4-5 sept. öppet 11-15 
 

Vägbeskrivning: Följ Strandvägen i riktning Kolmårdens  
djurpark. Passera Hantverksbyn och First Camp. Efter ca  
700 m, ta till höger ”Marmorbruket”, kör 1 km till parkering. 
 

Välkommen! 

Krokeks Hembygdsförening 

http://www.angbyull.snabber.se
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Britses Hem & Trädgård 
Företaget Britses Hem & Träd-
gård startades av Anneli Britse 
sommaren 2016 och är således 
inne på sin femte säsong nu.  
 
Älskar vara aktiv 
Anneli är uppväxt i Åby och flyt-
tade till Kopparbo med sin familj 
för 11 år sen. Hennes yrkesbana 
startade efter gymnasiet med en ut-
bildning i ekonomi och marknadsfö-
ring, varav ett halvårs praktik i Hol-
land. Hon trivdes med att träffa 
människor, men insåg att det var ett 
för ”instängt” yrkesliv. Hon älskar 
att vara aktiv ute i naturen och 
kanske var det Holland som inspire-
rade henne att söka trädgårdsutbild-
ning på Himmelstalundsskolan, där 
hon tog examen  år 2004. 
 
Barnen kom - startade eget 
Anneli har arbetat i branschen i näs-
tan 20 år på olika handelsträdgårdar, 
varav över 10 år på Plantagen med 
både inköp av växter, rådgivning till 
kunder mm. När barnen kom var det 
arbetstiderna som kunde vara helger 
och kvällar efter schema, som fick 
Anneli att så småningom börja fun-
dera på att starta eget. Då kunde hon 
styra arbetstiderna själv som det 
passade alla i familjen. 
 
  ”Livspusslet gick ihop så mycket 
bättre och det blev faktiskt mindre 
stress”, säger Anneli. 
 
Många friluftsintressen 
Både hon och hennes man har ge-
nom åren prövat på många frilufts-
intressen bl a bergsklättring. Anneli 
älskar ett liv i rörelse, vilket hon får 
i sitt jobb och privat ägnar hon sig 
åt olika fysiska aktiviteter, bl a SUP 
(stand up paddelboard). Ett intresse 

är också yoga (för balans och sin-
nesro) och att läsa böcker.  
 
”Vad som är bra med jobbet är 
dessutom, att jag kan lyssna på ljud-
böcker även när jag arbetar!” säger 
Anneli och skrattar.  
 
Samarbetspartners 
Trädgårdsjobbet är säsongsbetonat, 
mest vår och sommar. Därför har 
hon sett till att ha ”ett andra ben att 

stå på” nämligen 
städjobb, som 
löper över hela 
året.  Anneli har 
fullt upp med 
jobb och har ett 
brett nätverk av 
samarbetspart-
ners, som hon vid 
behov kan anlita,  
bl a en barn-
domsväns städ-
firma, arborister 
vid större träd-
jobb.  
 

Trädgård och Städning 
Trädgårdsarbetet kan innehålla be-
skärning av träd, buskar och gräs-
klippning manuellt eller med åk-
gräsklippare, trimning, plantering, 
rådgivning, ja allt inom trädgårdsar-
bete. Hushållsstädning kan innebära 
urstädning i sommarstugor på hös-
ten eller vårstädning inför sommar-
säsongen, fönsterputsning, vecko-
städning och flyttstädning.  
 
Stärka kroppen 
För att orka det fysiskt tunga jobbet 
är det viktigt för Anneli att stärka 
kroppen med olika aktiviteter såsom 
styrketräning, kursen Vardagsstark 
(Livet i Krokarna) ”kan rekommen-
deras” säger Anneli, ”ledarna He-
len och Elin är jätteduktiga!” 
 
Nöjd! 
Anneli är riktigt nöjd med sitt val 
att starta eget och samtidigt få njuta 
av naturens skiftningar och även 
inspireras av sina trevliga kunder 
här i Kolmården med omnejd. 
 

        Text och bild: Monica Johansson 

Personlig service inom trädgård och städ! 

 
0734-16 98 01 
anneli@britses.se 

 

 

   

 

mailto:anneli@britses.se
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Grottor i Kolmårdsskogarna 
Rövargrottan vid gamla 
Kolmårdssjukhuset-
Fångvårdsanstalten 
 

Om du kommer från Oscars-
häll, parkera vid första hyres-
huset på höger sida. Ta den 
breda väl upptrampade stigen 
som finns i skogskanten på 
gavelsidan. Efter fem, sex 
minuters promenad ser du en 
avstickare till höger upp mot 
berget. Där uppe leder en 
passage rakt in i en grotta. 
Spännande promenad och 
lagom läskigt mål för de små 
barnen. Här ska både rövare 
och en bortrövad flicka bott i 
flera år enligt legenden. En 
legend som för övrigt delas 
av fler grottor. 
 

P 

Ta med ficklampa eller pannlampa. Då kan du får se läskiga  

spindlar och fina barnkammare som spindlarna vaktar…  
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 Sätergrottan 
Kör nästan ner till Skenäsfärjan vid Säter. Parkera där 
Båtbyggarvägen går in. Ovanför P-platsen går den 
breda stigen uppåt till höger. Vid varje vägval, håll 
vänster. Efter ungefär två kilometer ser du bergsform-
ationen som fotot visar. Ca femtio meter till vänster 
därom hittar du grottan. Ett rep hjälper dig upp till 
grottöppningen. Under stenåldern var grottan bebodd 
av både människor och kanske även boskap. Då var 
strandlinjen ungefär 25-30 m högre än idag och Vik-
bolandet bestod av små öar. Fin promenad på lätt-
gången stig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rövargrottan vid Kolmårdsbranten,  
från två håll 
Rövargrottan ligger vid Kolmårdsbrantens Naturreser-
vat utmed Sörmlandsleden, etapp 33 efter en knapp 
kilometers vandring. Goda parkeringsmöjligheter 
finns på höger sida (södra sidan) om Kvarsebovägen, 
där också en stor skylt med kartor om Sörmlandsleden 
står. Oömma kläder, ficklampa, matsäck och skor med 
hyggligt grepp rekommenderas. En pärla för barnfa-
miljer, men kanske inte de allra minsta.  

SÄTERGROTTA 

P 

P 

Alternativ två, samma grotta men annan P-plats och 
stig. Kör Kvarsebovägen till skyltarna Kolmårdsbran-
tens Naturreservat och Skvätta bryggväg. Kör in där 
och fortsätt rakt fram till P-plats. Gå stigen ner till Brå-
viken. Där finns rastplats, eldplats + dass. (Förr en vik-
tig fiskehamn).  Fortsätt mot öster uppför backen och 
du finner skylten upp till rövargrottan. Det är en brant 
stig på 200 m, men ingen klättring. Däruppe möter du 
Sörmlandsleden. Cirka 30 meter åt vänster syns grottan 
med skylten nära öppningen. För den som inte vill vara 
grottforskare, och som hellre fixar brasan, finns en helt 
betagande utsikt från ett vindskydd ett kort stycke upp-
för backen. En höjdare i alla bemärkelser! 

Text och bild: Ulla Landqvist 
Barn– och spindelbilder: Margaretha Ericsson  
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            Välkommen som medlem i  
    SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården 

 

• Vi är en politiskt och religiöst obunden 

 pensionärsförening med 209 medlemmar.  
 

• Som medlem får du förutom gemenskap och  

aktiviteter en hel del förmåner, samt vårt tidning Senioren.  
 

• IT-Café, canasta, linedans, stavgång, vinprovning,  

sommarcafé med utflykter samt resor är några av  
våra aktiviteter. Vi har trevliga månadsmöten med  
underhållning och/eller nyttig information. 

 

 
 

 

 

Vill Du veta mera om SPF och vad vi har för oss, gå in på vår   
hemsida: www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden,  
eller ring: Ordförande Per Adler 070-646 42 78  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

All offentlig verksamhet är inställd tills vidare.  
Vi får vänta ännu en tid innan vi kan fira Gudstjänst  
i Sjövikskyrkan igen och starta upp våra övriga verk-
samheter. Ta gärna del i Gudstjänster från olika  
kyrkor på TV, i radio eller på nätet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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   

 

     http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan   

 

              Munkvägen 7, Krokek 

Gud är inte långt borta 
från någon enda av oss 

Apg: 17:27 

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan
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Per är en social, entusiastisk före-
ningsmänniska som flyttade till 
Kolmården tillsammans med sin 
livskamrat Berit år 2013 för att 
komma närmare sina barn och barn-
barn. Familjen är viktig, men det är 
också det sociala i föreningslivet. 
 
Per, din bakgrund? 
- Jag är född och uppvuxen i Hus-
kvarna, som enda barnet. Min barn-
dom upplevde jag som mycket trygg 
och bra och på fritiden åkte jag ski-
dor och sprang orientering. 
 
- Efter studenten blev det lumpen på 
I 12 i Eksjö, där jag var gruppchef 
på en spaningspluton.   Jag trivdes i 
lumpen och kände mig trygg med att 
vara chef och leda en grupp. Efter 
lumpen blev det studier på filoso-
fiska fakulteten i Lund och en fil 
kand examen 1974. Tanken var att 
jag skulle bli lärare, men eftersom 
jag och min fru Berit, som jag träf-
fade 1971, hade fått vårt första barn 
Henrik, ville jag snabbt ut och tjäna 
pengar och inte plugga vidare till 
lärare. 
 
- Mitt första jobb var som utredare 
på Försäkringskassan i Gamleby 
med arbetsuppgiften att jobba med 
arbetslivsinriktad rehabilitering In-
om socialförsäkringen har jag sedan 
arbetat under hela mitt arbetsliv. 
1977 föddes vårt andra barn Anna-
Karin och vi byggde också ett hus i 
Gamleby detta år. Jag ville vidare 
och år 1979 sökte jag och fick jobb 
som kontorschef på Försäkringskas-
san i Valdemarsvik. Jag trivdes i 
rollen som kontorschef och när jag 
34 år gammal blev erbjuden jobbet 

som kontorschef med 60 anställda 
på Försäkringskassan i Västervik 
nappade jag direkt. Vid denna tid 
arbetade min fru Berit som chef 
inom hemsjukvård och äldreomsor-
gen i Västerviks kommun. Vårt 
tredje barn Kristin föddes 1984. 
Mitt jobb på försäkringskassan i 
Västervik varade i hela 24 år, då jag 
valde att trappa ner och utan perso-
nalansvar bli verkställande tjänste-
man i samordningsförbundet i Kal-
mar Län. Min uppgift här var att 
sätta upp olika projekt för att få till-
baka människor i arbete och se till 
att projekten levererade.  
 
Varför Kolmården? 
- När vi gick i pension år 2013 ville 
vi komma närmare våra barn och 
barnbarn och då var Kolmården den 
optimala platsen. Dessutom är ju 
Kolmården en fantastisk plats att bo 
på med sin natur och sitt förenings-
liv. Vi hittade snabbt ett radhus och 
tack vare goda grannar fick vi även 
snabbt kontakt med SPF och hem-
bygdsföreningen. 
 
SPF Bråviken? 
- Vi har idag 205 medlemmar och är 
en politisk och religiös obunden 
förening. Vårt mål är att motverka 
ensamhet och utanförskap och ak-
tivt arbeta för trivsel och samhörig-
het. Vi vill att SPF skall vara en 
guldkant på tillvaron genom den 
sociala samvaron. 

Vad erbjuder ni era  
medlemmar? 
- Många olika aktiviteter. Många 
kommer med för att kunna delta på 
vinprovning, spela boule, vandra 
och resa tillsammans, spela canasta, 
dansa Linedance, släktforskning,  
bokcirklar, stavgång mm. En upp-
skattad aktivitet är våra månadsmö-
ten då vi bjuder in en föreläsare el-
ler en artist, som underhåller under 
tiden som vi umgås över en kopp 
kaffe. 
 
IT– support? 
- Våra dataexperter hjälper medlem-
marna kostnadsfritt med problem 
med mobiler och datorer. Denna 
support sker även digitalt i dessa 
tider. 
 
Vad är på gång? 
- Utifrån gällande restriktioner sat-
sar vi på uteaktiviteter såsom vand-
ringar, stavgång och boule. Efter 
sommaren hoppas vi kunna starta 
upp ordinarie aktiviteter som vi in-
leder med en folkhälsovecka.  
 
Per har jobbat med rehabilitering i 
hela sitt arbetsliv och det känns 
tryggt att han styr SPF-skutan att få 
pensionärer tillbaka till ett bra och 
aktivt liv efter covid 19- pandemin.  
 
   Text: Olle Rosén 

Per Adler - ordförande i SPF Bråviken 

Månadsmöte 2019.12.09 

IT-supportstugan 

Kjell  Mats Janne 

Kent Lasse Skepparn 
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  Per-Erik Ellner - Kaffe och konst 

”Ta-med-fika” 

Per-Erik Ellner står och fyller på 
vatten i bilen när jag kommer på 
besök. Jag bjuds in i hans och Elisa-
beths rara sommarcafé i Marmorbru-
ket, som i år kommer hålla serve-
ringen öppen på ett alternativt sett. Gästen erbjuds ”ta-
med-fika” som kan njutas i trädgården eller var man så 
önskar.  
 
Intresse sedan barndomen 

Medan jag betraktar alla fina tavlor som hänger på väg-
garna i caféet, berättar Per-Erik om sin långa konstnärs-
bana, som började med ett stort intresse redan i barndo-

men. Som ung fortsatte intresset för att utvecklas inom 
måleri då han deltog i många kurser med olika tekni-
ker bl.a. kroki och akvarell. 
 
Konstfack och utställningar…  

Efter sexton år som anställd på SJ fick Per-Erik chan-
sen att söka in på Lunnevads Folkhögskola, Bildlinjen. 
Året efter sökte han in på Konstfack i Stockholm där 
han blev antagen efter första försöket, vilket öppnade 
en väg framåt i konstnärskapet. Kreativiteten tog fart 
vilket gav resultat till många utställningar på olika gal-
lerier och konsthallar både i Norrköping och i Stock-
holm. Han har även haft utställning på Kulturnatten 
och i Kanalmagasinet i Söderköping. Utbildningen på 
Konstfack ledde även till bildlärartjänster bl.a. på Ma-
rieborgs Folkhögskola där han och en kollega startade 
en kurs i skrivande och bildande. Per-Erik stod för den 
bildande delen, som var mycket omtyckt av eleverna. 
 
Olika blandtekniker 

Per-Erik arbetar i olika blandtekniker, akvarell, akryl 
och olja på både stora och mindre dukar och pannåer. 
Om jag ska beskriva hans konst så är den fantasieg-
gande, inte alltid föreställande, varm, lätt att ta till sig 
och suggestiv! 
 
Som en parallell fick jag även veta att namnet Ellner 
härstammar från ett båtsmansnamn i Ellne socken i 
Hälsingland.  
 
 
 
 
 
 

Namnlös tavla som får flera att tänka på Edvard Munch och Skriet 

Blandteknik på akvarellpapper 

Text: Ulla Landqvist 

 

”När pandemin släpper sitt tag om oss, så är alla 
välkomna att titta in på tavlorna som visas på cafét!”  
 

Hälsningar Elisabeth o Per-Erik Ellner 
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Afrikansk kvinna Innergård i Visby 

            

       Det här glömmer jag aldrig - Minnen från  
    Kolmårdssjukhusets tid 

Hans Thornell berättar:  
En ur personalen skulle gifta sig, 
men försökte smyga med det. Men 
så hängde plötsligt ett lakan med 
stora röda bokstäver över entrén om 
tilldragelsen. Det uppskattades inte! 
  
Nyanställda utsattes förstås för 
lite bus. På snabbtelefonen ombads 
de att gå och hämta en tårta i köket 
på en annan avdelning. Men någon 
tårta fanns ju inte… 
 
1:e vaktmästaren och tillika ord-
ningsman för hela sjukhuset hade till 
och med tjänstevapen. Unga damer 
ansågs sig hedrade genom att han 
hälsat på dem när de mötts ute i det 
fria! 
 
En personal gick och mötte vad 
hon trodde var en nyanställd som 
skulle komma på introduktion. Innan 
damen som gick av bussen hann pre-
sentera sig ifrågasatte sköterskan 
hennes skodon. 

 – Det går inte att arbeta i sådana 
skor på det här stället!  
Men damen i de högklackade 
skorna kom från Thapperska Skolan 
och skulle se till att en av hennes 
elever hade det bra på sin praktik-
plats! Det slutade med ett gott 
skratt! 
 
Hasse satte kaffet i halsen 
Hans Thornell berättar om ett natt-
pass när en patient avlidit på en an-

nan avdelning. Han skulle ta lite av 
deras arbete medan de gick upp och 
tog hand om den döde. Efter ett tag 
smög Hasse upp, personalen var i 
sköljrummet. Då smet han in på 
rummet där den avlidne låg och 
ringde på larmet. Inget hände då, 
men på morgonen satte Hasse kaffet 
i halsen, det var ettersalt!  

Text: Ulla Landqvist 

Arkivbild 
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Är ett företag som kan hjälpa dig med  

• Snöskottning 

• Fönsterputsning 

• Städning 

• Gräsklippning 

• Träd & buskklippning 
 

    Vi hjälper dig…    Företag som privat 

Mattias Berghorn 070-508 21 15 

berghorns@hotmail.com 

• Montering 

• Trädgård 

• Röjning 

• Bud 

   Med mera 

 

   

 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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jonas@kvarseboplat.se 
kvarsebo_plat_byggnationer 

Nytt företag i Kvarsebo 
Sedan i höstas finns ytterligare 
ett enmansföretag i Kvarsebo. 
 
Jonas Rydberg, en välkänd profil 
i Kvarsebo, då speciellt inom sats-
ningar på barn och ungdom t.ex 
Simskolan varje sommar, har startat 
eget företag. 
 
Under ca 20 år har Jonas jobbat 
som anställd plåtslagare. Efter att 
funderat länge på eget företag star-
tades hösten 2020 ”Kvarsebo 
Plåtslageri & Byggnationer”. Det 
som lockade var friheten och att få 
jobba lokalt och få vara ute. 
 
Målgruppen är villaägare, privat-
personer och byggföretag. På de 
flesta projekt samarbetar Jonas med 
andra lokala aktörer som t.ex med 
Krokeksföretaget ”Tak och bygg-
nadsplåtslagarn” med Rickard 
Samuelsson. Detta ger möjlighet att 
kunna erbjuda kompletta taklös-
ningar med både snickeri, plåtarbe-
ten samt byggnation. 
 
Marknadsföring sker framförallt 
genom sociala medier som insta-
gram mm. Genom lokala kontakter 
kommer också förfrågningarna ge-
nom den så kallade ”mun mot 
mun”- metoden. 
 
I framtidsplanerna ligger att fort-
sätta arbeta lokalt, småskaligt med 
hopp om att kunna bygga upp en 

egen verkstad i Kvarsebo. Möjlig-
heten att kunna fortsätta arbeta ide-
ellt samt skjutsa barnen och ta hand 

om familjen ligger också högt på 
önskelistan.  
  

Text och bild: Inga-Britt Jernqvist 
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Ring/SMS:a för att boka tid 
011-392200, 0705-505992 
Rågvägen 6 -Välkommen! 

Patric Stubbe  
dipl.massör 

Massage  
Laserbehandlingar  
Företags massage  
Idrottsskador 
Rygg & Nack besvär 

        

 

 

 

 

 

 

073-417 27 26 

  

  

   
 

Fillers och Botox-behandling 
Trådlyft med V-softlift 

alternativ till kirurgisk ansiktslyft 
                                             

Certifierad klinik 
 

Välkommen! 
Överläkare Dr Christian Vojin 

 

Bokning tel 0705-52 33 63 
Krickavägen 14, Kolmården 
E-post - ambuso@telia.com 

 

Kvarsebo-Säters Vägförening 
 
Medlemmar  i Kvarsebo – Säters Vägförening 

kallas till årsstämma: 
  

Lördagen den 5 juni 2021, klockan 10.00  
på Klintvallen, med distans, utomhus.  

 
     
 
 
 
 
 

 
   

 
 

Handlingar utsändes till medlemmarna,  
14 dagar före stämmodagen.  

    

     

Välkomna!  
Styrelsen 

Kolmårdens 
Privatklinik 

  

Om coronaviruset skulle medföra  
ytterligare restriktioner kommer  annan 
tid för årsmötet att annonseras genom  
anslag på anslagstavlorna i Kvarsebo, 

samt på Kvarsebo hemsida.  

 

 

 

 

 

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

presentartiklar. 
 

Strandvägen 277, 070-6832378 
lena.kuntze@telia.com 
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Det spännande namnet först! Det 
står för Simple & Sustainable Food 
Solutions, vilket på svenska blir 
ungefär, Enkla och hållbara matlös-
ningar. Företagets motto är: Vege-
tabiliskt ska vara billigare än kött! 
 
Tre ägare 
Jag träffar två av de tre ägarna till 
företaget inne på Rejmes restaurang 
i Norrköping, där tillverkningen av 
produkterna sker.  Basen har de i 
Krokek på Sjöviksvägen 28, där de 
har kontor, lager och utveckling. 
Samtliga bor också i Krokek. And-
reas Gundberg, med utmärkelsen 
hedersdoktor vid Borås Högskola i 
resursåtervinning, är initiativtagaren 
till företaget. Övriga delar av företa-

get är And-
reas syster 
Anna med 
bl.a. utbild-
ning inom 
proteinkemi 
och process-
industri. På 
företaget 
arbetar hon 
med kvali-
tetsfrågor 

och hälsoaspekten av företagets 
produkter och koncept. Sist men 
inte minst har vi den välmeriterade 
krögaren nobelkocken Niklas 
Helsing, en alltigenom vitter trio! 
 
Start 2019 
Det hela tar avstamp i det faktum att 
köttsubstitut alltid är dyrare än kött. 
Tillsammans med Andreas kun-
skaper i kemi och hur mat från 
växtriket produceras föddes idén 
om företaget och Simsufoods starta-
des 2019. Året därpå anslöt Anna 
Gunberg och Niklas Helsing. Att 
kombinera kompetensen inom mat-
lagning med erfarenheten från pro-
duktutveckling, affärsutveckling 
och produktionsindustri samt att 
våga utmana lyfts fram som några 
av bolagets styrkor. Målgrupp är 
företag och framförallt offentlig 
sektor och skolbespisningar. Nu till 
de spännande produkterna!  
 
Närproducerat 
Med framförallt närproducerade 
råvaror tillverkar de olika pulverba-
ser som t.ex. storkök och skolbe-
spisningar kan använda för att 

själva med relativt enkla medel göra 
en maträtt som är vegansk. Genom 
att tillsätta vatten, olja och kryddor 
kan man erhålla goda, prisvärda, 
näringsriktiga och klimatsmarta 
maträtter.   
 
Liknar kött 
Att tillverka en produkt som har 
tuggmotstånd och som liknar kött är 
den ”heliga graalen” i samman-
hanget, samt att hitta bra bindeme-
del utan att använda något från djur-
riket som till exempel ägg. Fre-
kventa råvaror som de använder är 
olika produkter från åkerbönor, är-
tor, potatis, havre och vete men man 
testar också användning av exem-
pelvis raps, linser, lupin och olika 
sorters alger. Palmolja och sojabö-
nor förekommer inte i produkterna. 
 
Jag undrar om inte grönsaker duger 
som de är? Här säger Andreas att 
visst är det så, men att folk vill 

SimSuFoodS - Ny matproducent 

känna igen sig i kända rätter som 
korv, kebab och andra färsrätter.  
 
Glutamat? 
Jag läser på den tunga påsen med 
torrvara och ser att glutamat ingår. 
Som kemist förklarar Andreas att 
glutamat bildar glutaminsyra som 
finns naturligt i nästan alla grönsa-
ker och i kött. Tidvis har det stormat 
en del kring detta ämne men vi är 
överens att det är som med salt. 
Små mängder måste vi ha och för 
höga doser mår vi inte bra av. Alla 
produkter företaget tillverkar inne-
håller inte heller glutamat. 
 
Jag känner att det är bäst killarna får 
fortsätta jobba nu. Idag ska de till-
verka 130 kg torr basvara som blir 
till 3000 portioner. Jag har inte 
provsmakat ännu, men skulle gärna 
göra det!  

 

Simsubullar med brunsås  
gjord på Simsus havregrädde 

Kebab med tillbehör 

Niklas Helsing och Andreas Gundberg med en påse Torr SimSubas 

Text och stora bilden: Ulla Landqvist 
Övriga bilder: Privat 
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Bil - service mm 
 

KROKEKS BILVERKSTAD  
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården 
Tel  011-39 21 50   krokeksbil@gmail.com 
Fullständig bilverkstad, däckservice 
Service nya bilar enligt servicedator 
   

KROKEKS KIOSKEN (Bilistenmacken) 
Sjöviksvägen 93, Tel: 011-39 14 64 
krokekskiosken@outlook.com  
Full verkstad, tvätthall, däckhotell, släpvagns- 
uthyrning, div. biltillbehör, present o leksaksbutik, 
kiosk, korv, glass o mjukglass 
   

Bygg Snickeri Måleri Industri Entrepenad 
 

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

ANPROS AB 
Polisvägen 7, 618 30 Kolmården 
Tel: 011-39 19 75  www.anpros.se 
Försäljn., skärpning, specialtillv.  
av skärande verktyg; borr, fräsar  
försänkare mm för industrin 
     

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

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

BYGGTEKNIK I KOLMÅRDEN 
Ankarvägen 1, 011-39 10 81 btik@telia.com 
Allt inom renovering, om- och tillbyggnad 
Bostadsanpassning (handikappanpassn.) 
Vi utför entreprenadarbeten och 
Entreprenadtransporter 
 

EKMANS ENTREPRENAD AB 
Syrenvägen 5 Kolm. 070-605 72 82 
Grävning, schaktning, planering 
Leverans av grus & jord   
 

HENNING JANSSON EMBALLAGE 
Marmorbruket, 618 92 Kolmården 
Tel 011-36 86 86, fax 011-39 16 66 
www.janssonemballage.se 
Emballagetillverkning – specialitet: 
Förpackningar i wellpapp och kartong  
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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. 
     

Djur och djurvård 
      

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

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

KOLMÅRDENS HUNDTRIM 
Emelie Aneskär, Tel. 0702-54 55 12 
Liljevägen 7, Kolmården  
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.  
 
 

El, Data, mm 
 

ANDERSSONS ELTEKNIK AB 

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

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

KOLMÅRDENS DATASTUGA 
Björn Malmström 011-39 123 2, 076-839 12 32 
bjorn@seniordata.se   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  
Helena Lind, Frisör, tel. 011-39 14 54 
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
   

KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK 
Krickavägen 14, 618 35 Kolmården 
ambuso@telia.com  Tel. 070-552 33 63  
Certifierad klinik samt läkarutförd 
”Fillers och Botoxbehandling”, ”Trådlyft med V-softlift” 
    

LIVETIKROKARNA 

Elin och Helen erbjuder: 
Löpträning och funktionell styrketräning  
för företag, i grupp och individuellt.   
För mer info maila: livetikrokarna@outlook.com 
alt Facebooksida : Livetikrokarna 
     

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. 

http://www.bravikensmaleri.se
mailto:elochfastighetsteknik@telia.com
http://www.elochfastighetsteknik.se
mailto:livetikrokarna@outlook.com
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Glasmästeri, Bruksglas 
 

ANDERS APPELQVIST GLASMÄSTERI     
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.      
 

Hotell, restauranger, caféer  
 

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

OSCARSHÄLL  

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

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

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

SOCKERBAGARNAS DELIKATESSER 

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

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

STAVSJÖ KROG & KAFÉ 

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

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

  QVARSEBO KAFFE 
Kvarsebovägen 159, 618 93 Kolmården 
Telefon: 070-342 56 68 www.qvarsebokaffe 
Cafe & Kafferosteri vid Bråviken. Smörgåsar,  
sallader och godbitar. Allt hembakat.  
Köp hem en påse rostade kaffebönor.    
    

Livsmedel  
 

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

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

ÖSTGÖTA SENAP 
Polisvägen 5B, 618 30 Kolmården 
Herbert Forster, Tel. 076-810 63 00 
info@ostgotasenap.se   www.ostgotasenap.se 
I Fabriksshopen: Gourmetsenap och såser,  
tryffeldelikatesser och lokala specialiteter 
   

VVS - Miljö, Miljövård, Trädgård 
    

ASPLUNDEN MASKIN/TRÄDGÅRD 

Nyköpingsvägen 590, 618 30 Kolmården 
070-575 34 76, 070-269 20 19 
helena@asplunden.nu   www.asplunden.nu 
Gårdsbutik - Allt för din trädgård 
Hyr maskiner - både privat och företag 
         

JAGR Diplomerad avloppsanläggare 
Jan Andersson Tel: 070-513 69 73 
Kvarsebo Blomsätter 1, 61893 Kolmården 
janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 
Projektering, installation, försäkringsskydd.  
Tomtplanering, Poler, Vägdiken, Småvägar  
   
KOLMÅRDENS TRÄDTJÄNST 
Kristin Jonsson 072-993 07 02 
kristin@kolmardenstradtjanst.se 
www.kolmardenstradtjanst.se 
Trädfällning, trädbeskärning,  
trädgårdsvård, gräsklippning 
 

KOVE MILJÖKONSULT 

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

 SVENNE´S VVS 

info@svennesvvs.com     
076-257 01 56 
   

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

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

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

 Övrigt 
   

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

BRÅVIKSBUSS 

Tel: 011-39 60 15, 070-218 28 88 
braviksbuss@telie2.se  www.braviksbuss.se 
Klimatsmart busstransport! Vi gör din resa  
enligt dina önskemål till humant pris.  
Alltid gratis offert. Wifi, toa, 220 volt osv. 
     

ERA BRÅVIKENS MÄKLARBYRÅ  
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset 
618 30 Kolmården, Tel 011-39 25 30 
www.bramak.se, kolmarden@erasweden.com 
Förmedling av villor, radhus,  
fritidshus och bostadsrätter   
   

HEMMA I STAVSJÖ Butik & webbutik 

Stavsjö trafikplats 2, 618 95 Stavsjö 
Tel: 011-39 30 50 www.hemmaistavsjo.se 
Present -& inredningsbutik  
Öppet alla dagar 7-21.  
Lantlig inredning, mycket ekologiskt.  
   

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

NATUR & KAJAK I KOLMÅRDEN 
Eva Söderström 072-626 41 58 
Magnus Johnsson 070-312 87 99 
Kajakuthyrning, guidade turer  
och naturupplevelser 
 

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

UTERM UGNAR AB 
Flädervägen 9, 61833 Kolmården Sweden 
info@uterm.se 
www.uterm.se 
Tel. +4611368550 
    
 

 

https://maps.google.com/?q=Tintomaras+v%C3%A4g+12,+618+95+STAVSJ%C3%96&entry=gmail&source=g
mailto:thomas.rodestrand@telia.com
http://www.sandviksgarden.com
https://maps.google.com/?q=St%C3%B6rnings+v%C3%A4g+7,+618+95+STAVSJ%C3%96&entry=gmail&source=g
mailto:info@stavsjoherrgardsflygel.se
http://www.stavsjokrog.se
http://www.qvarsebokaffe
mailto:kristin@kolmardenstradtjanst.se
http://www.kolmardenstradtjanst.se
mailto:info@svennesvvs.com
mailto:anders.olsson@hertzmansvvs.se
mailto:berghorns@hotmail.com
http://www.hemmaistavsjo.se
mailto:info@rundkantig.se
http://www.rundkantig.se
mailto:info@uterm.se
http://www.uterm.se
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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 
Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10 
618 95 Stavsjö 
011-39 31 17, 0705-45 93 15 
info@krokeks-skf.se  www.krokeks-skf.se 
   

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

Krokeks IF 
Kullavägen 3, 618 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 
 

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

       

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

  

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

Vikbolandets Biodlareförening 
Lars-Göran Arvidsson,  Ö Stenby  
Körsbärsbacken   610 32 Vikbolandet 
011-34 40 28, 073-323 62 70 
kontakt@vikbolandets-biodlare.se  
http://www.vikbolandets-biodlare.se/ 
   

Personalkooperativet  Kolmårdstrollen 

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

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

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

SPF Bråviken Kolmården 
Ordf. Per Adler 070-646 42 78 
Idunvägen 148, 618 30 Kolmården 
www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden 
 

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

 

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

Röda Korset Kolmårdskretsen 

Ordförande 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  
 

Stenbäcken-Torskärs vägförening 
Ordförande: Lennart Käll,073-338 88 28 
lennart.kall@telia.com    www.stvf.info 
 

Ådalahagens Vägsamfällighet 
Ordförande Kjell Andersson,   
Kassör Kjell Asperud, Vägfogde Ingvar Jonsson 

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

Stafsjö Bruksmuseum 
Störnings väg 3B, 618 95 Stavsjö, 011-39 32 17    
museet@stavsjo.se     www.museum.stavsjo.se 
 

Stavsjö Samfällighetsförening 
Ordf. Bo Ohlsson 070-545 93 15 
bosse@stavsjo.se  
   

Kila Hembygdsförening                                                                                                        
Ordf Börje Eriksson,  070 872 12 70 
Ändtorpsvägen 3, 611 90 Ålberga                                                                                    
erikssonalberga@gmail.com  www.hembygd.se/kila/ 
 

Gambia Öst - en grupp inom  
Gambiagrupperna 

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

Kolmårdens Tennisklubb 

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

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

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

Verdandi 
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 

mailto:erikssonalberga@gmail.com
mailto:andersbeckman@hotmail.com
http://www.gambiagrupperna.org
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Basket varje onsdag kl 21 i Uttersbergshallen 
Barry Broman 070-839 29 37 eller  
Anders Wiklund  070-294 81 20 
Vi markerar närvaro med hjälp av internettjänsten DOODLE. 
Är vi är 6 eller fler så kör vi, mer än 8 så blir det avbytare. 
       
Friluftsfrämjandet  
Gymnastik i Uttersbergshallen måndagar 19 
Kontakt: Marita Fager tel. 070-714 34 68 
      
Krokeks Gymnastikförening - Uttersbergshallen  
Pilates (med boll) måndagar 18 - 19    
Cirkelfys (Medelgympa m stationsträning) måndagar  20 - 21  
Box onsdagar 19 - 20   
Core (Funktionell träning för bålstabilitet, styrka och rörlighet)  
torsdagar  20 - 21 Startar vecka 36 
Mer information tel. 070-729 85 09 eller Facebook. 
     
Livetikrokarna 
Löpargrupper, PT-löpning, gruppträning (vardagsstark) 
och Mammaute.  Ansv. Helen Lindberg och Elin Johansson 
För mer info  ang gruppstarter: livetikrokarna@outlook.com 
alt Facebooksiada: Livetikrokarna 
    
Orienteringsklubben Kolmården 
Träning för orienteringslöpning.  
Info på www.okkolmarden.com  
      
Strömsforsstugan 
Motionsspår för löpning 2½  km och 5 km 
Elljusspår 2½ km med tryckknapp för ljus, kvällar t.o.m. 22 

Lilla Älgsjön 
Terrängspår för löpning 3 km, 7 km och 12 km 
     
Rehab Öst - Vårdcentralen  
Möjlighet att träna varje vardag. Tillgång till 2 sjukgymnaster! 
   
"Rosa Rundan" 3 km kuperat löpspår  
Start/stopp vid Villa Fridhem's parkering 
Alexander Fogel  
   
Råsslaskolan 
Motionssim på badet. Öppettider och bokning se 
www.rasslafritidsgard.se 
   
Styrketräning på gymmet Råsslaskolan 
Öppettider och bokning se  
www.rasslafritidsgard.se 
 

 

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 
   

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  
 

Zumba Toning - Dans till medryckande musik  
samtidigt som vi ökar muskelträningen och tonar  
kroppen med hjälp av Toningsticks (Zumbahantlar).  
Prova på första gången gratis! 
Zumba Toning i Krokek (Scoutgården)  
Tjejernas Athena, söndagar kl 18.00, Tel: 011-18 22 60 

   

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

Träningsredskap med instruktioner  
finns vid Ventilvallen.  
 

Boule, Lillängen, söndagar maj-september kl. 10-12 
Ansvarig Björn Nilsson tel. 070-583 85 82 
 

Cykling, tisdagar maj-augusti kl. 18 
Samling vid Kanontorget vid Stavsjö Bruk 
Ansvarig Eva Pettersson 070-218 10 18 
 
 
 
Löpargrupp i Kolmårdsrundans spår 
Christer Tollén 070-391 73 09 och  
Johan Connman tel: 076-766 66 79 
    

Löpträning söndagar ojämn vecka 10.30  
på Klintvallen. Stefan Franzén tel: 070-982 25 03 
    

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

 

 

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 



 

 28 

KOLMÅRDSNYTT   nr 2, 2021  

 

 

Vi reserverar oss mot tryckfel, uteblivna leveranser, valutaförändringar, slutförsäljning och andra förändringar utanför vår kontroll. Alla priser är rekommenderade maxpriser inklusive moms och gäller under aktuell kampanjperiod. Lokalt kan lägre priser och variationer i sortimentet förekomma. 
Vissa varor kan vara beställningsvaror och frakt kan tillkomma.

Handla säkert hos Bolist!
Våra lokala butiker följer givetvis Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Kontakta din närmaste butik för att få en 

närmare beskrivning av de åtgärder vi gör för att skydda dig som kund. Kontaktuppgifter och din närmaste butik hittar du på

bolist.se/butiker

599:-
SPARA 391:-

Årets högtrycks-
tvättar finns nu  

på lager!

ROBOTGRÄSKLIPPARE REK. PRIS 11 490:-
Robolinho 1150 W 700174504

 

9 990:-
HÖGTRYCKS- 
TVÄTT REK. PRIS 3 990:-
E 145 4-9 X-TRA 700175449

KOMPOSTGALLER
450 L 700175402

119:-
TRÄDGÅRDSREDSKAP
Lövräfsa 22-tandad trä 168 cm 700175410, kratta 12-tandad ask 160 cm 700175413, spade spetsig ask 114 cm 700175412

119:-/st

  

HÖRSELKÅPA REK. PRIS 990:-
Aktiv Sync Radio 700165244

TRÄOLJA REK. PRIS 299:-
V Premium 3 L 700174126

129:-
SPARA 170:-

SKOTTKÄRRA REK. PRIS 990:-
Ekeby 90L 700108151

699:-
SPARA 291:-

MARKPOSTLÅDA REK. PRIS 990:-
M1500 svart Berglund 700175472

699:-
SPARA 291:-

2 990:-
SPARA 1 000:-
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Så är det färdigt! 
Så är det då färdigt, det nya, fina E-
huset vid Råssla. Ljust, rymligt, 
praktiskt och välutrustat…Innanför 
entrén finns skåp där man låser in 
sina ytterskor. I mitten av huset 
finns en ljusgård under tak. Ljud-
miljön inomhus är behagligt däm-
pad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bästa tänkbara skolmiljö 
Där har nu årskurserna 5, 7, 8 och 9 
sina lokaler. Från nästa år kommer 
det att vara årskurs 6 och äldre. Års-
kurserna 4 och 5 har sina klassrum i 
D-byggnaden, det äldre skolhuset. 
Där ska viss upprustning också ske. 
Så blir det också med A-huset, där 
matsalen ska förbättras och bli be-
tydligt större. Där utformas också 
två salar för bild och två salar för 
musik. När också utemiljön blivit 
färdigställd, kommer Kolmårdens 
unga att ha bästa tänkbara skol-
miljö! 

 

Fotograf:  
Totta Lindahl 

Nyinflyttade 

Ingångsdörrar 

Entré 

Korridor 

Sko-skåp 

Toa Sal med utsikt För grupp 

Claes vid fönster 
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Välkomna! 

 

 

 

  Öppettider 
Månd-Fred  10.00-18.00 

Lunchstängt  13.00-13.30 

Lördag  10.00-14.00 

 

 Söndagar  Stängt 

 

 

  

En grupp scouter jobbar för att delta  
i Jamboree i Sydkorea 2023 

 

   Säljer: Jord, naturgödsel, täckbark och toppdress. 

   Betalning: Swish. Hemkörning kan ordnas! 
 

   Även butik: Finns handskar, blompinnar, tråd m.m. 
 

Syrénvägen 35 
 

 Välkommen att handla! 

Stöd Krokeks Scoutkår! 
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Intervjuer i Coronatider 
                    COOP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Det är ju delvis samma läge, säger 
Jonny. Folkhälsomyndigheten re-
kommenderar avstånd och kraven 
har blivit högre.  
 
Digital räknare 
- Vi har en begränsning för hur 
många som får vara i butiken samti-
digt. Därför har vi installerat en di-
gital räknare i entrén. Om antalet 
personer närmar sig maxtalet får 
personalen ett meddelande via tele-
fonerna, så att vi kan vara beredda 
att be folk vänta. Vi kan också sätta 
på oss västar för att markera extra 
att vi håller koll på avstånden i buti-
ken. Vi försöker säga till, även om 
det inte alltid är så enkelt. 
 
Värt för kundernas skull 
- Fortfarande finns möjlighet att 
ringa och boka tid för inköp mellan 
7.15 och 8, d.v.s. före öppningstid. 
Det kräver lite extra arbetstid, men 
det är värt det för våra kunders 
skull. Ett alternativ för riskgrupper 
som behöver den hjälpen är att 
maila in beställning och hämta vid 
kaj dagen efter. Två dagar i veckan 
finns denna service. Men man har 
börjat märka ett minskande behov 
nu. Det beror nog på att vaccinering-
arna ökar. 
 
- Salladsbaren är öppen igen, med 
handskar och handsprit tillgängligt. 
Där skulle ju kunna vara risk för 
trängsel, men vi verkar ha lärt oss 
nya vanor. Jonny har intrycket att vi 
nu handlar mera sällan och samtidigt 
mer vid samma tillfälle. 
 
Vårt bästa för Kolmårdsborna 
- Många av våra äldre kunder har vi 
inte sett till på länge nu. De har fått 
hjälp med inköpen av sina barn. 

Han har nu 14 medarbetare och led-
ningsansvaret för dem, för myndig-
hetskraven och för att kunderna ska 
hitta det de vill ha och bli nöjda. Så 
vi förstår att det bakom leendet 
finns en hög arbetskapacitet. 

 
 Hur är läget för apoteket? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi frågar Aurelia, apotekare och 
chef för vårt lokala apotek. 
 
- Nu börjar det förändras. Det kom-
mer fler kunder och många är äldre 
som fått vaccin och berättar om det. 
De är glada när de kommer in igen. 
 
Försökt lösa allt! 
- Vi har haft mycket att göra under 
hela det här året. Vi har försökt lösa 
allt. Det har handlat om att ge ser-
vice till dem som ringt, skickat sms, 
mailat eller använt sig av ombud. Vi 
har t.o.m. gjort en del hemleveran-
ser när inget annat varit möjligt. 
Fler och fler verkar ha lärt sig att 
använda ny teknik. Betalning via 
Swish har blivit vanligare. E-
handeln har också ökat. 
 
- Vi har mycket att göra och kom-
mer att ta in en ny medarbetare till 
sommaren, berättar Aurelia. 
 
Erbjuder antikroppstest 
Apoteket kan nu även erbjuda anti-
kroppstest. En sjuksköterska finns 
tillgänglig vissa dagar för att ta 
blodprov. Svaret kommer via sms 
redan efter ca 20 minuter. Man hop-
pas också kunna erbjuda TBE-
vaccinering under våren. 
 
        Text och bild: Christina Folkeson 

Vi ser fram mot att de kan komma 
tillbaka. Det ska bli spännande att se 
hur det fortsätter. Vi har försökt 
göra vårt bästa för kolmårdsborna.  

 
                     ICA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petter på ICA Delfinen: Det har 
fortsatt att vara en intensiv tid. 
 
Till hjälp för dem som behöver 
- Butiken har under hela året tagit 
emot beställningar per mail eller 
telefon, packat påsar, tagit betalt och 
lämnat ut på baksidan. Och alla i 
riskgrupperna har inte tekniska möj-
ligheter, utan man har också kunnat 
lämna in en vanlig, skriven lista. Det 
har butiken också fixat – för man 
vill vara till hjälp för dem som behö-
ver det. Även personer från Norrkö-
ping har tacksamt tagit del av den 
servicen. 
 
Pakethanteringen ökar…  
- Posthanteringen är också ett viktigt 
uppdrag. Den har ökat markant och 
det är ju begränsat med utrymme. 
Det har märkts, särskilt vid jul och 
Black Friday. Hela tiden ökar paket-
hanteringen och det märks att även 
äldre personer handlar alltmer via 
nätet. 
 
Trängselvärd 
- Under coronatiden har ju regler 
och restriktioner förändrats, ibland 
med kort varsel. Då har det gällt att 
anpassa rutinerna. En särskild 
”trängselvärd” inom personalen har 
ansvaret för att inte för många sam-
tidigt befinner sig inne i butiken. Att 
snabbt öppna en extra kassa eller 
förstärka posthanteringen underlät-
tar flödet. Kunderna visar förståelse 
och får gott betyg av Petter. 
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www.kolmardenssnickeri.se 
     
  

• KÖK: tillverkade i Kolmården med  
skräddar- sydda lösningar. 
  

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

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

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

• OMLACKERING: av möbler och  
köksluckor. 
 

• BÅTSNICKERIER 
       

    Välkommen att kontakta oss  
            i stort som smått. 
 

     - vi hittar alltid en lösning.  
 

  
 

 
 

 

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

 

 

 ”Du vet väl att du 
kan göra det  

enkelt för dig och 
beställa matkassar 

hos oss!” 
 

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

 

 

Ombud för: 
Öppet alla dagar 8-21 

011 – 39 11 00 

http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/matkasse
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Har Armén kunnat fungera under 
denna svåra tid? Kolmårdsnytt kon-
taktade Leif Fredriksson, som bär 
upp arbetet för Frälsningsarmén 
här i Kolmården. 
 
Scouter och brass igång 
Scouterna har varit igång hela tiden 
med träffar 1 gång per vecka. Där är 
de flesta barn i 7-årsåldern. 20-talet 
barn har varit med under detta år. 
Brassorkestern har troget övat en 
gång per vecka, vilket varit tillåtet ur 
Corona-perspektiv. När man spelar 
åker ju bakterierna rakt in i instru-
mentet, och stannar där, i stället för 
ut i luften. Att sjunga är helt klart 
mycket mer smittspridande. 
 
Gudstjänster har ju, som i alla andra 
församlingar, ej kunnat firas. Kon-
takt med församlingsmedlemmar har 
endast kunnat upprätthållas via tele-
fon.  
 
Den berömda Loppisen 
Den berömda inkomstbringande lop-
pisen som varit i Frälsningsarméns 
lokaler varje sommar, är i skrivande 
stund inte klart om den går att ge-
nomföra. Tillsvidare säljs diverse, 
både kläder och inredning, via Fa-
cebook. 
 
Vi önskar Göran, Sigrid och Leif 
och alla deras medarbetare lycka till 
i deras arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett samtal med prästen Sigrid Wes-
sén gav  några inblickar i hur arbe-
tet har varit och är i Kyrkan. Det 
speciella är ju även här att alla olika 
gudstjänster eller samlingar som 
brukar vara i Kyrkan, Krokek och 
Kvarsebo, eller i församlingshem-
men, Orrekullagården och Christi-
nagården, inte kunnat äga rum. De 
gudstjänster som genomförts är 
dop, vigslar och begravningsguds-
tjänster med max 8 deltagare. Dessa 
begränsningar har gjort att själva 
sorgearbetet vid tex ett dödsfall 
blivit mycket svårt och långdraget 
när minnesstund efter begravnings-
gudstjänsten inte kunnat genomfö-
ras. Det är ju det tillfället när man 
kan sitta och prata minnen och re-
flektera sin nya situation.  
 
Diakonalt arbete 
Det som också fungerat är barn-, 
ungdoms- och konfirmandarbetet.  
skolan har en del aktiviteter genom-
förts, tex Allhelgonavandring för 
9:orna, klassvisa Påskvandringar  
m m. En skolplan har arbetats fram. 
Det diakonala arbetet har bestått av 
att flera församlingsbor fått hjälp 
med att handla och hämta medici-
ner på apoteket. Hembesök har ju 
inte gått att göra. Det inre arbetet i 
personalgruppen passar man på att 
jobba med. En av grupperna har tex 
jobbat med hur man kan ta tillvara 
på det frivilliga arbetet inom kyr-
kan. 
 
Största tomheten 
Största tomheten är ju andaktslivet, 
körsången, olika samlingar, inter-
nationella arbetet med bla loppis, 
våffelcafé och kyrklunch. Det är ju 
saknaden både i den sociala gemen-
skapen och i gudstjänstens gemen-
skap. Vi hoppas verkligen att vi ska 
få ett slut på detta snart! 

Hur har det gått för kyrkorna i pandemitider? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En liten pratstund med Göran 
Skoog, församlingsföreståndare  i 
Sjövikskyrkan, blev det i Stilla 
Veckan, för att utröna hur han upp-
levt aktiviteterna i församlingen 
under denna tid. 
 
Gudstjänster med anmälan  
Efter november förra året har det ju 
bara varit tillåtet med 8 deltagare i 
gudstjänstlokalerna. Det har då varit 
små gudstjänster ett par gånger i 
månaden, tex bönesamlingar och 
nattvardssamlingar. Man har då fått 
anmäla sig, och oftast har vi fått ha 
dubbla och någon gång tredubbla 
samlingar. Inget offentligt och inga 
annonser.  
 
För våra barn- och ungdomar har vi 
haft några samlingar utomhus med 
grillning mm. 
 
Månadsbrev och telefon 
Att hålla kontakt med församlings-
medlemmar har upprätthållits med 
månadsbrev via mail och telefon-
samtal. Den viktiga bönegemen-
skapen har hela tiden varit aktiv, 
och en mindre grupp har träffats i 
kyrkan varje vecka för bön. Alla 
längtar dock efter att allt ska bli som 
vanligt igen, så vi alla får vara till-
sammans med alla vänner igen! 

Hur går det i Svenska kyrkan? 

Text: Louise T Gustafsson 
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VÅRKAMPANJ

Kolmården | Kakelugnsvägen 5 | Tel: 011-696 63 | bad-varme.se  

Telefontider
Mån-sön:

6.00-20.00

Gör livet en gnutta enklare

FÖRHINDRA VATTENSKADOR 
MED VATTENFELSBRYTARE
Vatette vattenfelsbrytare övervakar hela tappvattensystemet

FAMILJ UNDVEK  
VATTENSKADA! 

 
KONTAKTA OSS!

AUTOMATISK & 
SJÄLVLÄRANDE 
ÖVERVAKNING!

A MEMBER OF THE 
VILLEROY & BOCH GROUP

9 800:-
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”ALLSÅNGEN”  

på kajen i Kvarsebo 
  

är på grund av rådande omständigheter 
inställd även i år.  

 
 
Det är inte enbart tekniska apparater, datorer och internet-
relaterade frågor som gör oss förvirrade. I Kolmården 
råder någon slags djungelns lag när det gäller skyltar. 
Själv vet jag inte ens med säkerhet var jag bor? 
 
 ”Nu har den människan blivit helt nipprig”, tänker du käre 
läsare. Ja kanske? 
 
Läs och begrunda. Om jag varit i Norrköping och åker 
utmed Bråviken, tar jag höger till Strandvägen. Ja, det är 
rakt fram, men blinka 
höger måste jag. Jag 
tar ju av från huvudvä-
gen! Nog om detta. 
Där står direkt en skylt 
med texten Krokek! 
Hoppsan då! Den skyl-
ten har lurat många! 
Men samhället här 
heter faktiskt Torskär, 
även om det gamla stationsnamnet Porsgata gärna 
hänger med.  
 
Om jag har varit i centrum och åker mot sjön och utmed 
Bråviken möts jag av skylten Kolmården strax efter den 
s.k. sandgropen med 
glasskiosken. 
 
Nu blir det ännu snurri-
gare, för om jag åker från 
Djurparken mot samhället då 
står en skylt med Krokek i 
Fridsäterskurvan!  Råkar jag 
sedan stanna till nere vid 
fotbollsplanen vid camping-
en, då bor jag varken i Kro-
kek eller i Kolmården, nej då 
bor jag i Sandviken för så 
står det på busshållplatsen! 
 
Vill jag sedan röra till det 
fullständigt beställer jag 
biljetter ända hemifrån för 
en längre resa där först 
lokalbuss, sedan tåg ingår. 
Då rekommenderas jag ta 
bussen från Krokek till 
Kolmården för att där ta 
tåget! Alltså kontrakurs! 
 
Okej, då har vi lärt oss att Krokek sålunda sträcker sig 
från surfstranden vid järnvägsundergången mot Oscars-
häll och till Fridsäterskurvan och någonstans där emellan 
ligger en liten diffus plats som nog heter Kolmården och 
för övrigt kan jag inte ta tåget hemifrån för rälsen och tå-
gen på Nunnebanan är historia! 
 

     Ulla Landqvist 

Total förvirring 

 

Vad gäller vid nedskräpning? 
 

Redaktionen har vid ett flertal tillfällen fått in insändare med  
beskrivande bilder om klagomål på nerskräpning i naturen.  
 
Vi informerar här om vad som gäller, enligt Samhällsbyggnads-
kontoret Miljö och hälsa, Norrköpings kommuns hemsida. 
 
Är marken privatägd ska du tala med fastighetsägaren först.  
Om du påtalat problemet för fastighetsägaren utan att åtgärd 
gjorts kan du lämna in ett klagomål till Miljö– och hälsoskydd.  
 
Blankett hittar du på länken nedan: 
https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/434 
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  Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! 
   Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla 
   åtgärder under sommaren, hösten och även vintern kan rädda liv.  
 

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

  

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

 

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

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

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

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

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

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde. 

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

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

 

Ordf.  Jan Åberg   070-58 91 213 aberg.jan@telia.com 
V. ordf. Inger Negendanck 076-10 79 405 negendanck@yahoo.se 
Vägansvarig  Gert Erixon 072-51 48 785 gert.erixon@gmail.com 
Kassör Ola Lindgren 070-39 13 911 ola.lindgren@moretime.se 
Sekr. Henrik Sköld  henrik.skld@gmail.com 
Ledamot Henri Johansson, Berglund henri_jb@live.se   
Suppleant Peter Jonsson 070-227 91 37     vikboik@hotmail.com 

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

För mera information, se hemsidan  
www.kolmardensvagforening.se 

  

OBS!    
Bilist! 

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

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att barnen ska synas! 

mailto:henrik.skd@gmail.com
http://www.kolmardensvägförening.se
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Liten obemannad butik i Kvarsebo 
Under flera år har Kvarsebo IK lagt ner mycket arbete 
och många idéer för att kunna starta utrymme för en 
digital handel. Arbete med att hitta lämplig lokal pågår 
och förhandlingar med Östkinds Häradsallmänning 
fortsätter. 
 

Closebuy 
Då kom en ny möjlighet genom medlemmen Emil Lan-
nerstedt vars arbetsgivare startat en företagskedja un-
der namnet closebuy. Deras affärsidé är:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Closebuy finns idag på ca 40 ställen varav Kvarsebo 
blev en. 
 

Obemannad butik 
Lokal färdigställdes i KIKs fastighet. Där finns nu en 
obemannad butik. Detta ger föreningen en möjlighet att 
erbjuda samhället en service utan att riskera något eko-
nomiskt. 
 
Blandat sortiment 
Idag består sortimentet,  förutom av 40 l jord  i olika 
kvaliteter utomhus, även av varor inomhus. I kylen 
finns mjölk, gräddfil, margarin och dricka och bland 
torrvarorna hittar man kaffe, spagetti, färdigrätter, ka-
kor och godis mm. Ketchup och matolja finns också. 
 

Syftet är möjligheten att slippa åka långt när man 
glömt något. 
 
Allt betalas med Swish 

Utökar... 
Efter en enkät bland ortsborna om önskat innehåll kom-
mer sortimentet att utökas under våren med bland annat 
sanitetsprodukter, socker, salt, mjöl, diskmedelstablet-
ter mm. Samarbete med lokala leverantörer ska också 
förstärkas 
 

      Text och bild: Inga-Britt Jernqvist 

 

”Butiken som jobbar för föreningen. 
Produkter som säljer sig själva  
och 10 % av försäljningen går  

direkt till föreningen.”  
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Björkviks Marktjänst AB  
är ett entreprenadföretag som utför  

de flesta förekommande markarbeten,  

t.ex. anläggning av husgrunder,  

avloppssystem, skogsdikning osv. 

Vi har även en grustäkt med både  

naturgrus och bergkross med de  

flesta förekommande grusfraktioner,  

samt matjord.  

Vill ni ha hjälp med transport  

så ordnar vi det med någon av  

våra lastbilar eller dumper. 

JAGR  
Janne Anderssons  

grävmaskiner 
 

Kvarsebo   Kolmården   
0705136973 

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 

mailto:janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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Volvo, som en gång föddes och ut-
vecklades i folkhemmet Sverige, 
hade inga stora problem med att 
sälja bilar inrikes. Man sålde på lo-
jalitet, märket och kvalité (även om 
det senare ibland kunde diskuteras!). 
Men Volvo förstod på ett tidigt 
skede att den inhemska marknaden 
var för liten för att företaget skulle 
kunna utvecklas. 
 
Drömmar om USA…   
Redan på 50-talet hade Volvo dröm-
mar om den omättliga USA-mark-
naden. På 1960-talet exporterades  
bl a ”sportbilen” Volvo P1800, 
Volvo PV 544 samt Amazon 121 till 
USA-marknaden. Volvo P1800 gick 
bra att marknadsföra och sälja. 
Mycket pga sin tilltalande design. 
 
V8-motorer på modet 
Men få amerikaner var intresserade 
av övriga Volvoprodukter. Då hade 
man betydligt billigare och rymli-
gare bilar att tillgå på hemmaplan! 
Bensinförbrukningen var det ingen 
som ifrågasatte i USA på 1950-talet. 
Stora bränsleslukande V8-motorer 
var på modet. 
 
Lite lagom svenskt 
Volvo startade därför 1958 ett pro-
jekt som slutligen kom att kallas för 
Volvo 164 - och skulle vara Volvos 
svar på konkurrenter som Mercedes, 
Jaguar och de tre USA-jättarna. Från 
början fick denna urmoder till 
164:an både en jänke-inspirerad de-
sign och en stor V8-motor. Volvo-
folket sansade sig dock snart och ett 
par år senare var konceptet därför 
lite lagom svenskt. 
 
Redo att möta världen 
Utvecklingen fortsatte med en lite 
blygsammare men lyxigare modifie-
ring av den befintliga 144-modellen. 
Motorn blev en rak sexa som ut-

Volvos lyxbil 164 

vecklades ur Volvos B20 motor och 
döptes till B30 (en otroligt bränsle-
törstig maskin i sitt första utfö-
rande). Bilen var dock ändå inte 
mogen att ta steget in bland de rik-
tiga lyxbilarna år 1969. Året  därpå 
satsade därför Volvo på läderkläd-
sel, nackstöd och tonade rutor. Med 
blanklister runt hjulhusen, påkostad 
inredning och en tio cm förlängd 
kaross var Volvo 164 redo att möta 
världen 1969-70. 
 
Personligt minne 
Mina personliga minnen av den ny-
utvecklade elektroniska modellen 
av 164 är följande: 
 

Vid den tiden, tidigt 1975, var un-
dertecknad nyanställd vid Sjöfarts-
verket i Stockholm. På den fyr-
tekniska avdelning som jag då arbe-
tade på, hade vi en väldigt kunnig 
och teknikorienterad chef. Han var 
en verklig auktoritet i vår bransch 
både inom landet och internation-

ellt.  
 
Ville ligga i frontlinjen 
På den tiden var AGA Lidingö, 
Stockholm, en stor leverantör av 
fyrmateriel till Sjöfartsverket. 
Vår chef, som alltid hade en 
ambition att ligga i frontlinjen 
när det gällde teknik, beställde 
därför en sprillans ny Volvo 164 
av senaste modell med elektro-
nisk bränsleinsprutning, el-
hissar, elmanövrerad taklucka, 

luftkonditionering och allt övrigt 
man kan önska sig.  
 
Tänkte imponera 
För att imponera på vår leverantör 
från Lidingö, bjöd han därför en dag 
några av cheferna från AGA på 
lunch inne i Stockholm. Han erbjöd 
sig att hämta dem i sitt nyförvärv. 
Det började bra och alla var impone-
rande nöjda. Men mitt på Lidingö-
bron tvärstannade bilen och gav inte 
från sig ett pip. Den var helt sten-
död! Det fick bli taxi från bron! 
 
Nöjd Volvoägare till slut 
Det var inte så vanligt med mobilte-
lefoner 1975, så telefonsamtal ge-
nomfördes med fast telefoni. På 
kontoret råkade jag vara vittne till 
min chefs samtal med leverantören 
Volvo i Stockholm. Någon sekretess 
var det här inte tal om. Hans röst 
genomträngde ett antal kontors-
väggar där vi häpna medarbetare sög 
i oss. (Eftersom Kolmårdsnytt även 
kan läsas av minderåriga, vill jag 
härmed ordagrant i skrift inte återge 
ordväxlingen.) Han lär senare ha fått 
ordning på sin bil, och blev slutligen 
en nöjd Volvoägare. 
 
Volvo 164 utvecklades kontinuerligt 
under sin livstid. Det sista modell- 
året blev 1975. Efterträdaren 264 
hade då redan börjat tillverkas. 
 

 Text och bild Christer Johansson 
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Glad sommar önskar vi på Krokeks Bibliotek. 
 

Under sommaren kommer tyvärr biblioteket att vara 
helt stängt då bland annat bibliotekets entré ska bygg-
gas om. Mellan 1 juni-1 september kommer vi därför 
erbjuda långlån av vårt biblioteks medier. Vi hoppas 
kunna öppna upp helt i slutet av augusti igen. För 
fortlöpande information följ oss gärna på Facebook 
och Instagram. 
 
Fram till sommaren har vi fortsatt ”annorlunda öppet” 
dvs vi i personalen är på plats alla vardagar mellan 10
-12, 13-15. Under dessa tider kan man hämta och 
lämna medier i dörren till biblioteket om man har avta-
lat en tid med personalen om detta. Inbokning av tid 
sker via mail (krokeks.bibliotek@norrkoping.se) eller 
telefon (011-157700) till biblioteket under våra öppetti-
der. Vi har numera en ringklocka på vår ytterdörr och 
när du kommer förbi, glöm inte ditt bibliotekskort alt id-
kort. 
 
Det finns som vanligt även möjlighet att låna e-böcker 
via gotabiblioteken.se. Du som låntagare kan även 
använda appen Biblio, där kan du låna både e-
ljudböcker och e-böcker elektroniskt och lyssna/läsa 
strömmande eller ladda ner till offline-läge! Det enda 
du behöver är en smart apparat och ett lånekort med 
tillhörande PIN-kod. 
 
Som vanligt avslutar vi med några härliga boktips! 
 

Fanny & Malin, 
Krokeks bibliotek 

   . . .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information från Krokeks Bibliotek

Första delen i en ny pusseldeck-
arserie skriven av författarduon 
Måns Nilsson och Anders de la 
Motte utkommer i början av juni. 
Morden på Österlen – Döden 
går på visning handlar om kom-
missarie Peter Vinston som till-
sammans med den oerfarne po-
lisassistenten Tove Esping ska 
utreda mordet av stjärnmäklaren 
Jessie Andersson. Kollegorna 
formar en motvillig vänskap när 
de tillsammans söker efter en 
mördare bland Skåneslättens 
idylliska byar. 

Äntligen kommer sjunde delen i 
Lucinda Rileys serie om de sju 
systrarna. Den saknade systern 
handlar om den sista systern som 
ingen vet vart de ska finna. Maia 
och Ally hittar bara en adress till 
en vingård i Nya Zeeland och en 
teckning som föreställer en ovan-
lig, stjärnformad smaragdring. 
Alla involveras i jakten på att finna 
den sista systern, innan den kom-
mande minnesceremonin för  
adoptivfadern Pa Salt ska hållas. 
 
 
Faktabok: 
 

Friluftsliv och äventyr i Sve-
rige: Med utflyktsmål för hela 
familjen ger dig många tips på 
olika vandringsleder i skogen, 
glittrande skärgårdsturer, char-
miga bondgårdar, hisnande även-
tyrsbanor, dundrande forsar och 
spännande övernattningar i vild-
marken. Från Lappland till Skåne 
finner du här förslag på inspire-
rande friluftsliv och roliga dagsut-
flykter för er som vill ge er ut i 
naturen. 
 
 
 
 
Ungdomsbok 
 

Efter succén med serien The 
Mortal Instruments är Cassandra 
Clare tillbaka med The Last 
Hours – En kedja av guld. 
Boken utspelar sig i samma uni-
versum som hennes tidigare 
böcker men handlar om helt 
andra personer.  
 
Cordelia Carstairs är en 
Shadowhunter – en krigare som 
slåss mot demoner. När hennes 
far anklagas för ett hemskt brott 
bestämmer hon sig att för att 
försöka förhindra att familjen går 
under. Hon reser till London där 
hon träffar sina barndomsvänner 
James och Lucie och dras in i en 
värld av glittrande balsalar och 
hemliga uppdrag, full av vampy-
rer, trollkarlar och sjöjungfrur.  
 

Tips på nya vuxenböcker: 

Tips på nya barn– och ungdomsböcker: 
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9-12 
 

I sommar kommer Ingelin 
Angerborn ut med den tredje 
delen i sin Hjärtserie – Hjärta av 
mörker. I den här boken är det 
Hilding som står i centrum. Hil-
ding och hans kompisar har fått 
världens bästa sommarjobb. De 
ska vara med i Hildings pappas 
pjäs som ska spelas vid Korpa 
Gruva. En ödslig plats  
med tät skog, branta stup och  
en spännande historia. Enligt 
sägnen vakar gruvfrun över  
gruvan och varnar besökare för 
olyckor och ras. Men det gäller att 
följa hennes tre regler, annars vet 
man aldrig vad som kan hända ... 

     

 

6-9 
 

I juni kommer den sjätte delen 
med Musse & Helium, vilken är 
starten på ett helt nytt äventyr 
med de båda mössen. I Den 
hemlighetsfulla världen försöker 
Musse & Helium hitta sina för-
svunna föräldrar. Doftspåren efter 
föräldrarna är snart borta men det 
verkar som om dessa leder till 
Människovärlden. Ännu en gång 
ger sig Musse & Helium ut på en 
farlig resa. Böckerna om Musse & 
Helium är skrivna av Camilla 
Brinck. 

Forts: Barn– och ungdomsböcker: 

     Ett minnenas smidesräcke i Stavsjö       
Olle Rüdow, som arbetade som 
kontruktör och verkstadschef vid 
Stafsjö Bruk, ritade ett minnenas 
räcke i mitten av 1980-talet. Gjute-
riet hade lagts ner och verkstaden 
byggdes om och man byggde då en 
passage mellan verkstaden och 
gamla kraftstationen över vatten-
rännan. Utmed den gången sattes 
ett räcke i järn, som tillverkades 
efter hans ritning och illustrerar 
brukets historia. 
 

Vattenhjulet och kanonen 
Från vänster: Ett stort vattenhjul, 
som påminner om tiden när (GS) 
Gert Störning startade bruket 1666. 
Då var vattenkraften det viktigaste. 
Sedan en kanon, som var syftet 
med att starta bruket. Efterfrågan 
från kungen var stor på fler och fler 
kanoner. Sverige skulle bli en stor-
makt. 
 

Nunnefjärilen 
År 1898 svärmade nunnefjärilen i 
Stavsjö och Wirå skogar och dess 
larver började knapra på främst gra-
narnas barr. Skogen skulle bli för-
störd och Nunnebanans järnväg 
byggdes i  rekordfart ( klar 1902). 
Detta för att kunna leverera timret 
ner mot Sandviken och Bråviken 
för vidare transport. Skogsarbetare 

och även militären arbetade i sko-
garna och banarbetare (rallare) 
byggde järnväg. 
 

Granen 
Baron Ridderstolpe, tidigare ägare 
till bruket, värnade om den gamla 
vackra skogen och fina träd. Det var 
särskilt en stor gran, som kallades 
Barons gran. Man sa, att om granen 
skulle blåsa omkull skulle en olycka 
hända. Den blåste omkull 1914 och 
första världskriget bröt ut 1914 och 
herrgården brann ner 1915. 
 

Masugnspipan 
Gjuteriet med sin masugnspipa blev 
ett kännetecken för Stavsjö. Den var 
en förutsättning för gjutning av 
krossad järnmalm, som smältes i 
masugnen med hjälp av träkol. Trä-
kolet levererades av kolare från sko-

garna omkring Stavsjö, som arbe-
tade vid sina kolmilor runt omkring. 
Det gick åt mängder av kol för att 
gjuta en kanon.  
 

Stafsjö Bruk 
Stafsjö Bruk AB bildades 1949 och 
(CL) Curt Lindström blev dess vd. 
 

Ventilen 
Stafsjö Bruk började tillverka 
skjutspjällsventiler. Detta blev en 
framgångssaga. Ventilerna fick ett 
mycket gott rykte och levererades 
till hela världen. Detta görs än i dag 
och Stafsjö Bruk är ett av de få 
gamla bruk, som varit i kontinuerlig 
drift i Sverige sedan 1600-talet.  
 
 Text och bild : Monica Svensson 
      Bilden på räcket: Fred Öresjö 
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Festlokal i Kolmården 
 

 

 

 

Stavsjö Föreningshus för  
bröllop, dop; 50, 60–årskalas, mm  
För information och priser:  
       

www.stavsjö.se  
För bokning, telefon: 073-042 5383 

 

Möten i en klassisk historisk miljö med  

moderna faciliteter. Dagkonferenser och  

familjemöten. 6 härliga dubbelrum och stor 

Lounge.  Frukostbuffé ingår i rumspris.   

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

                            (konferenser och möten är f.n. 

begränsat till 8 pers  pga Covid 19) 

http://www.stavsjö.se
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Ny byggnation på gång 
Nu i maj börjar sprängningsarbete 
norr om Stavsjögården där den 
gamla ishockeyrinken låg. Kilada-
lens Utveckling AB  ska bygga 12 
hyresbostäder: 1 etta, 2 tvåor och 9 
treor i markplan. Intresserade kan 
redan nu teckna sig. 
 

Det finns även byggbara tomter för 
bostadshus vid Almqvists väg och 
vid Hjorthagen i Stavsjö. 
 

Ny ordförande 
Samfällighetsföreningen för vägar 
och grönområden m m i Stavsjö har 
fått en ny ordförande vid årsmötet: 
Bosse Ohlsson.  

Från Stavsjö horisont 
Jubileum på Sörmanlands 
högsta punkt 
Sörmlandsledens Eva Friedmann 
ordnade 20-årsjubileum för tornet 
på Vensbrinksberget i Skogsby, 
som är 123 möh, torsdagen den 8 
april. En mindre skara av vandrare 
deltog och skålade i  ”champagne” i 
det härliga vårvädret. 

Föreningshusföreningens tea-
tergrupp tränar för fullt 
De hoppas kunna ha premiär i som-
mar på folklustspelet ”Här dansar 
Kalle Karlsson” av Sigge Fischer. 
 

  Text: Monica Svensson 
  Bild: Eva Friedmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Open Water simning   
Anordna träning 
Öppetvattensimmerskan Margareth 
Timossi Brink från Stavsjö är trä-
nare. Hon vill anordna träning för 
nybörjare och även för avancerade 
simmare för träning till Vansbro-
simningen, Ironman och klassiker. 
En eller två ggr/veckan från mitten 
av maj, eller enligt önskemål. 
 

Anmäl till Maggie  
070-166 63 91, sms eller  
margarettbrink@gmail.com  
 
Erfarenhet 
Margareth är Masters och Open 
water simmare. Hon har genomfört 
ett 60 tal öppetvattentävlingar sedan 
2010. Bland annat;  Alcatraz cros-
sing i 12 gradigt vatten 2012 USA. 

Texas Highland Monster Challenge 
5 lakes in 5 days 25-30 km 2015 
USA. Lucky´s Lake swim Florida 
(enter the food chain swim). Hon 
blev nordisk mästarinna OW Mas-
ters 2015 2,5 km och har klarat 7 st 
Head Open Water Trophy. Marga-
reth har också deltagit i Sveriges 
längsta lopp + 21 km 5 ggr. I sim-
ning har hon satsat hårt och stort och 
det har lett till 65 medaljer och 10 
Öppetvattenpokaler av Svenska 
Simförbundet. 
 
Stavsjö har en mästarinna i simning!  
 
Text: Monica Svensson 
Bilder: Privat 

Sörmlands högsta punkt Här skålas det bredvid foten av tornet 

Margareth i full aktion 
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        Jag tycker nog att vi alla är 
värda en ros som ”håller i” och 
”håller ut” i all isolering. Vi läng-
tar alla till slutet på detta! 
 

                    Snart sommar 

  

Dagens ros till all vårdpersonal 
som rycker ut extra för att vi alla 
skall få vårt vaccin mot Covid 
19. Utan er skulle detta extra-
jobb inte fungera. 
 

  Tacksam 75-åring 

 

            En ros till våra eldsjälar i 
Kolmården, som jobbat fram det 
mycket informativa KOLMÅRDS-
MAGASINET som ger oss 
Kolmårdsbor en god överblick av 
planer och tankar om utveckling 
av vår bygd! 
 

   Imponerade Kolmårdsbor 

 

        TACK! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ett fång rosor till alla generösa 
givare till Hjärta till Hjärtas in-
samling i Kolmården! 
 

Det var överväldigande!  
 

I maj kommer undertecknad att 
delta på resan till Lettland, och har 
då koll på att gåvorna når målet, 
de behövande där. 
 

Anita Wallstedt  
Volontär för 

Hjärta till Hjärta i Linköping 

 
 

Tyck till! Ge ris och ros!  
    

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. Margaretha Ericsson

I förra numret av Kolmårdsnytt (mars 2021) 
redogjorde jag för ett initiativ angående tra-
fiksäkerhet i vårt närområde.  Det kan inte 
anses acceptabelt att vi har tunga bussar 
och timmerbilar höga som hus dundrande 
genom samhället med alltför hög hastighet, 
inte i ett område med oskyddade människor.  
 

Arbetsgrupp 
Efter lite sökande har vi nu format en arbets-
grupp och avsikten är att påverka företag, 
organisationer och enskilda människor till en 
mer sansad trafikrytm.  Vi är just nu fyra 
personer men vi behöver vara fler. Vi har 
börjat sätta ihop en hemsida (trafik.ing-
stat.se) men vill utvidga till sociala medier. 
Därför behöver vi någon eller några som kan 
hantera detta område med sammanhäng-
ande aktiviteter. 
 

Krokeks bibliotek   
Biblioteket hade vänligheten att låta oss 
hålla ett första möte i bibliotekets lokaler.  Vi 
har även frågat om inte biblioteket kan ordna 
en utställning eller dylikt i ämnet trafiksäker-
het. Det finns ju fler aspekter än hastighet, 
var och en som tar en promenad på sen 
eftermiddag eller kväll i november ser stora 
brister i användning av reflexer, både cyklis-
ter och gående. 
 
(Jag hade en arbetskamrat på Ericsson som 
hade fickorna fulla av reflexbrickor som han 
delade ut på sina kvällspromenader.) 

Skolan 
Trots en månads kontaktförsök med 
Råsslaskolan har vi inte lyckats intressera 
skolan för vårt initiativ.  Det är ju olyckligt 
eftersom skolan har god kontakt med elever, 
föräldrar, skolskjutsar m.m. Kanske vi se-
nare kan få med även skolan i arbetet. 
 

Viltolyckor 
 En kväll i vintras åkte jag mellan djurparken 
och Sandviken.  I en kurva i den slingrande 
delen stod det plötsligt ett stort silverskim-
rande hjortdjur mitt på vägen.  Det gick bra...  
I fredags (16 mars) hann jag i ögonvrån se 
ett större rådjur som i full fart korsade vägen 
framför oss.  Det gick bra... 
 

Vad är 4 sekunder värt?  
Vad kostar 4 sekunder?  En månadslön på 
20000 kr/mån blir 3 öre per arbetad sekund. 
4 sekunder är alltså värt 12 öre, vilket du 
kan bjuda på, ingen större förlust.  Men 
varje bilförare kommer, förr eller senare, att 
hamna i en situation där hen hade gett vad 
som helst för 4 sekunder, som hade räckt att 
reda upp en situation.  Se till att du har 4 
sekunder i reserv för varje upptänkligt farligt 
läge, du kan behöva dem… 
 
Vill du medverka i initiativet?  Hör av dig! 
 
Ingemar Sjöström, för arbetsgruppen 
ingemar.sjostrom@telia.com 
070 593 7505 

Trafiken genom Kolmården 

Trafikverket planerar stora massupplag bla. 
vid Torsjön och Örsta och på flera platser 
längs sträckan Torsjön-Strömsfors-Örsta-
Stavsjö. Beslut tas inom en snar framtid. 
 

Massupplag 
Massupplagen vid Torsjön och Örsta som är 
mycket stora, ca 150 000 m2 och minst 15 
m höga, kommer att få stora konsekvenser 
för alla boende vid Torsjön och Strömsfors 
med omnejd under minst 10-15 år. Vissa 
områden kommer aldrig att återhämta sig. 
Våtmarkerna vid Torsjön kommer att torrläg-
gas vilket innebär att vattentillförseln till sjön 
stängs av och sjön börjar torka ur. Torsjön 
kommer att sänkas flera meter och på sikt 
växa igen.  
 

Boende drabbas hårt 
Stora kväveutsläpp kommer att innebära 
risker för boende med egna brunnar. Ekolo-
giskt jordbruk vid Örsta hotas. Stenkrossar-
na som kommer att placeras ut kommer att 
innebära mycket höga ljudnivåer. Boende 
längs Nyköpingsvägen kommer att drabbas 
mycket hårt vad gäller trafikmiljön hela 
vägen från Örsta förbi Strömsfors mot Tor-

sjön. Detta pga. tung trafik som kommer att 
gå i skytteltrafik för att transportera spräng-
sten från tunnelbygget till massupplagen 
vilket i sin tur innebär buller, damm och 
höga halter dieselavgaser. Detta på vägar 
där bla. barn har sin väg till skolan och 
många utfarter finns längs sträckan.  
 

Vill vi ha denna boendemiljö?  
Kan vi hjälpas åt för att få Trafikverket att 
tänka om och hitta andra lösningar gäl-
lande platser för massupplag? 
 

                                   Boende vid Torsjön  
   

(Källa: Information från möte med Trafikverket) 

Rädda boendemiljön och våra rekreationsområden 

Dagens Rosor 
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Samhällsinformation 
 

Vårdcentral: 010-105 92 40 
Munkvägen 13, 618 30 Kolmården 

 
Distriktssköterska: 010-105 92 40 

 
Hemsjukvård: 011-15 68 00 

 
Apoteksgruppen Kolmården:  
011– 39 29 20 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Öppet vardagar 09.00-17.00  

 
Tandvård, jour: 1177 eller 011-10 76 00  
 
Vårdguiden: 1177 

 
Giftinformation: 08-331231 

 
Polis 
Polisen (icke brådskande fall): 114 14 

 
SOS Alarm: 112  (vid fara för liv) 

 
113 13  (om du vill ha eller lämna information  
om allvarlig olycka eller kris) 

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

www.krokeksveterinar.se  

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

 
Bankomat:  
Utanför COOP Krokek och inne på ICA  

 
Krokeks bibliotek: 011-15 77 00 
Råsslavägen 20 
Öppettider: Se information på sid 40! 
E-post: krokeks.bibliotek@norrkoping.se   

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

 
Fritidsgård: 011-39 25 80 
Råsslavägen 20 

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

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

 

Här hittar du Hjärtstartare! 
 

 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 

 

OBS!  
Ny hjärtstartare tillgäng-
lig dygnet runt på Ektorp!  
Finns i korsningen Ane-
monvägen/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   

 

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! 



 

 48 

KOLMÅRDSNYTT   nr 2, 2021  

 

 

 

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

Följ oss �å Facebook 

011-622 20

Efter min tid med Villa Solliden, följt av några år på 

Östsvenska Handelskammaren, öppnar vi nu vår 

efterlängtade begravningsbyrå. 

Med personlig omtanke och omsorg om helheten ser vi 

fram emot att bistå i en tid i livet då värme och 

trygghet är som viktigast. 

Välkommen till Strandvägens begravningsbyrå med 

hjärtat i Kolmården. 

/Lotti Bjuvander

Med hjärtat  

i Kolmården




