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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. 

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.  

 

Ännu en Höst och redaktionen har börjat träffas igen efter 
alla online-möten. Så mycket trevligare att få se varandra 
på riktigt. Och man kan kosta på sig att prata om livet och 
skratta tillsammans runt kaffet. Det var lite torftigt på nätet.  
 

I detta nummer kan du läsa om två olika slags hundföre-
tag och om två olika begravningsbyråer, och om något så 
ovanligt som ett Kloster - allt i Kolmården. 
 

Sommarnumrets framsida var prytt av vackra syrener och 
ön Stenskär. Nu skriver vi om denna, för oss Kolmårdsbor, 
så speciella ö - då handlar det om Skarven.  
 

Friluftsfrämjandet har haft MTB-kurser för barn. Läs om 
vad barnen får vara med om. 
  

Serierna ”Gamla gårdar”, ”Konstnärer ”och ”Ordföringar” 
fortsätter, och nu presenterar vi ännu en fotograf -  
Camilla. Det lär bli en fortsättning… alltså ännu en serie. 
 

Kreativiteten är stor i Kolmården! Härligt! 
        

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

              Skön Höst  
        Margaretha Ericsson 

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! (från 5000 kr) 
 

SPONSORER  (från 1000 kr) 

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Ekmans Entreprenad AB,  
Kolmårdens Byggtjänst, Lions Kolmården, Lisa Webbdesign 
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kommer ut den 15/11 
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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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Krokekssonen 
och mästerskytten 
Jonas Jacobsson 
 
 
Under sommaren utkom en bok om vår 
mästerskytt Jonas Jacobsson. Den är skri-
ven av hans hustru Aja Lind. 
 
Hon berättar om hans liv från barndomen 
till nutiden. Den är lättläst och mycket väl-
skriven. Jonas har varit med om många 
spännande upplevelser under sin karriär. 
Boken kan varmt rekommenderas.  
 
Den finns hos våra bokhandlare och även 
på COOP i Krokek.  

 
    Text: Gunnar Kryger 

 
 

Ännu en Kolmårdsskytt ska skjuta i Landslaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM i Slovenien 
Ännu en Kolmårdsskytt i landslaget. 
Som fjärde skytt från Kolmården 
sällar sig nu Micke Fogelby till den 
skaran som skjutit i landslaget för 
Sverige. I slutet av augusti ska han 
bege sig till Slovenien och skjuta 
EM . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bågskytt 
Han är bågskytt och ska tävla i  en 
gren som heter Instinktivt skytte eller 
3D-skytte. Man skjuter på djur, som 
är placerade längs en bana ute i na-
turen. Pilbågen har inget sikte, vilket 
naturligtvis gör det svårare. Micke 
tillverkar själv sina bågar. Text: Gunnar Kryger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SM-tävling 
När denna artikel skrives förbereder 
sig Micke också för en SM-tävling, 
som ska skjutas på ringad tavla. Det 
har han aldrig gjort förut, men vi 
tror han lyckas även där. 
 
Vi önskar Micke all framgång i sitt 
tävlande. 
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Vilson- ett hundföretag till stor hjälp 
 
 
 
 
I Stavsjö finns ett företag, som trä-
nar hundar som hjälper till att hitta 
vägglöss, råttor och mögel. De 
åker runt i hela Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Stavsjögården 
Det är Tina Krulle Ringfoss och Ute 
Rüegg som driver företaget sedan 
2013 och namnet Vilson kommer 
från de första hundarna Vilja och 
Isone. De har sitt företag i Stavsjö-
gården. Där har de byggt upp som 
lägenheter med inredning i de gamla 
klassrummen, för att kunna träna 
hundar. 
 
De har två hundar som kan söka 
vägglöss, en jakt cockerspaniel och 
en korthårig vorsteh samt två valpar 
på träning, en korthårig vorsteh och 
en jakt labrador. De tar även emot 
andras hundar i Stavsjögården för 
träning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träning 
De börjar med att använda något 
som heter röd kong, en gummilik-
nande hundleksak med en speciell 
doft, innan man tränar in den 
”riktiga” doften, ex vägglöss. Först 
med hela leksaken sedan mindre och 

mindre bitar, som man gömmer. När 
hunden hittar leksaken får den be-
röm och en annan leksak, som den 
gillar. När hunden förstår vitsen 
med att leta börjar man t ex plantera 
ut små glasbehållare med levande 
vägglöss med nät för ändarna så att 
lukten känns. Dessa beställs från 
England.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vägglöss finns i hela Sverige och 
lämnar efter sig små svarta prickar 
och skal, så var försiktig.  
 
Tina och Ute varnar: Kolla under 
sängar och i skåp när ni är ute och 
reser, sätt aldrig väskor under eller 
på sängen. Vägglöss kan finnas 
överallt där man minst anar det. 
Köp aldrig något på second hand 
som inte kan tvättas. Vill man kan 
man frysa t ex böcker några veckor 
för att vara på den säkra sidan. 

Råtthund och mögelhundar 
Efter ett tag frågade Nomor, ett före-
tag som arbetar med skadedjursbe-
kämpning, som Vilson arbetar med, 
om de inte kunde träna någon hund 
för råttor. Nu har de en råtthund, en 
tysk jaktterrier, som de också använ-
der. Mögel finns i många olika vari-
anter och de har även två mögelhun-
dar, en jakt springerspaniel och en 
holländsk herdehund. Tidigare arbe-
tade de även med narkotikahundar 
och arenahundar för att söka benga-
liska eldar, men inte nu längre. 
 
Deras företag med hundar är speci-
ellt och mycket användbart och till 
stor hjälp för många. Det är också 
roligt för hundarna att få arbeta och 
göra nytta och något som verkligen 
behövs. Jag önskar dem lycka till nu 
när allt börjar rulla på igen efter 
pandemin. 
 
Text och bild: Monica Svensson samt 
företagsbilder 

 

Ute och Tina  

En vägglus 
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Jag finner inte skuggan av tvivel när 
det gäller Lotti Bjuvanders nya 
yrkesval. Efter att ha drivit Sollidens 
Pensionat och arbetat på Handels-
kammaren kände Lotti att det var på 
begravningsbyrå hon ville arbeta. 
Lottis ledstjärna är det goda mötet, 
omtanken och helhetsperspektivet 
på människan. Hon ser det som en 
ynnest att få ta del av de finaste och 
viktigaste stunderna i livet och dö-
den. 
 

Närhet på alla plan 
Det geografiska område Strandvä-
gens Begravningsbyrå täcker är 

Krokek med en radie på ca två mil. 
Vartefter kommer hon att ha en kon-
torsdel med samtalsrum i sitt eget 
hem. Hon tycker inte att man ska 
behöva åka in till stan till en begrav-
ningsbyrå. Närhet på alla plan är 
viktigt.  
 

Personligt 
Lotti ser arbetet som två skilda de-
lar, dels den juridiska delen som kan 
handla om dödsboet, banken, och 
mäklare mm. Där går andra in. Den 
andra delen, som är hennes hjärte-
fråga, handlar om själva avskedet, 
hur det ska utformas så personligt 
som möjligt. Lotti hjälper förstås till 
med samtalsstöd vid behov. Det 
estetiska ligger henne varmt om 
hjärtat. Hon omger sig alltid med 
fräscha blommor, som också är en 
del av en begravning, liksom den 
musik som ramar in och personifie-
rar den avlidne.   
 

  – Griftetalet tycker jag är så fint 
och viktigt. Där kan jag känna jaha, 
var det så han/hon var. Tänk att jag 
får vara med och dela det. När man 
arbetar med döden blir livet så 
mycket intensivare och viktigare i 
varje stund!  

Tungt när unga dör 
Lotti tycker det är bedrövligt med 
sådana som gör en slentrianmässig 
begravning och bara profiterar på 
människors sorg. Hon berättar vi-
dare att somliga begravningar kan 
bli väldigt påfrestande. När gamla 
vänner vänt någon ryggen och valt 
felaktiga inställningar till någon och 
plötsligt är personen död. Tungt är 
det när väldigt unga människor eller 
småbarnsföräldrar dör hastigt.  
 

– Det är så tydligt när jag tar hand 
om en kropp att det är ”ingen 
hemma längre”. Jag öppnar alltid 
fönstret så själen får frihet. Medan 
jag gör i ordning kroppen talar jag 
hela tiden med den döda om vad jag 
gör, det känns rätt för mig. De 
flesta begravs idag i sina favoritklä-
der.  
 

Aldrig slentrian 
Lotti vill att en begravning måste 
vara så personlig att man känner att 
det är just den personen allt handlar 
om. Det kan bli en ceremoni till 
sjöss för en seglare, eller på en äng 
eller i skogen för den med sådana 
intressen. En vanlig dag på kontoret 
eller slentrian får det aldrig bli. Då 
är det dags att byta arbete!  

Sällan blir allt rätt! 

Lotti på bryggan  

vid sin sjöbod 
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Vi måste våga tala om döden 
Det är med Fredrik Blomberg på 
Östgöta Begravningsbyrå jag har ett 
fint samtal. Han är glad att de får 
hyra in sig på Sjövikskyrkan, där 
även en minnesstund kan hållas. Jag 
ber helt enkelt Fredrik att berätta.  
     

Så här säger han.  

– Att arbeta på en begravningsbyrå 
handlar om förtroende. Man måste 
vara mycket lyhörd. Det här är nå-
got man gör tillsammans med den 
familj man möter. Mycket är fortfa-
rande tradition, men vi ser att det 
ändå ändras hela tiden. Idag är det 
vanligare med en ceremoni kring en 
urna än en kista. Kommer samma 
släkt tillbaka vid fler dödsfall är det 
ett gott betyg för oss.  

Skriv ett brev och berätta 
Idag finns många som inte vill ha 
någon ceremoni alls. Fredrik undrar 
om inte en del ångrar det. Många 
vill ändå ha ett avslut, ta farväl. Det 
kan faktiskt vara nära vänner som 
har större behov än släkten. Det 
kanske man ska beakta. Fredrik vore 
glad om fler människor berättade 
eller skrev ett enkelt brev hur de 
ville ha det efter sin bortgång. En 
gåva i sig, som kan förhindra me-
ningsskiljaktigheter och osämja. 

 Fredrik berättar vidare att man fak-
tiskt inte behöver planera begrav-
ningen på begravningsbyrån.  

Bygg en egen kista 
– Vi kan komma hem och göra det. 
Det finns mer man kan och får göra. 
Man får bygga en egen kista. Den 
kan vara väldigt enkel. Man kan ha 
ett bårtäcke, kyrkans eller ett eget 

t.ex. favoritöverkast eller något som 
personen vävt. Somliga vill ha ett 
bårtäcke för att det ger ett mjukare 
intryck.  
 

Avdramatisera döden  
Fredrik talar om att avdramatisera 
döden, det enda som är säkert i våra 
liv. Barnen bör få delta och se. Det 
kan vara mer skrämmande och kus-
ligt med fantasier än verklighet.  

    

– Ett sätt att hantera sin sorg kan 
vara att familjen, en eller flera, 
hedrar den döde genom att själva 
klä fint och bädda ner i kistan. Barn 
kan stoppa ner en teckning eller 
annan personlig sak som känns rätt. 
 
Fredrik och jag skulle kunna tala 
mycket länge om detta ämne, det 
enda vi alla har gemensamt! 

 

Fredrik tar emot i samtalsrummet. 

Fredrik välkomnar vid Sjövikskyrkan. 

Text: Ulla Landqvist 
Bilder: Privata 

Exempel på urna 
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Vi finns på Kakelugnsvägen 5 D i Kolmården 
 

Öppetider:   Måndag - Fredag  10.00 - 18.00  

 Lördag och Söndag  11.00 - 14.00  
 

       011-16 04 00,  info@olssonsbil.com,  www.olssonsbil.com  
 

”DIN VÄGVISARE VID DITT NÄSTA BILKÖP!” 
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Ny bilfirma på Kakelugnsvägen 
Oscarshälls Motor AB har flyttat till 
Norrköping och ersatts av Olssons 
Bil AB. Firman etablerades här un-
der maj 2021 och ägs av Linus 
Dahlgren och Daniel Olsson. 
 
Begagnat i alla prisklasser 
Firman köper och säljer alla typer 
av fordon i alla prisklasser och man 
arbetar endast med begagnat. 
 
Toppmånad i juli! 
Starten har varit mycket bra och juli 
var en toppmånad med c:a 40 sålda 
fordon. Vi hoppas att Olssons Bil 
AB har kommit för att stanna. 
 
 

Några exempel på vad man kan finna hos Olssons Bil AB. 

  Daniel Olsson     Linus Dahlgren 

Text och bild på bilar: Gunnar Kryger 

  

Syltade nyponfrukter av t ex vresrosor  
Passar utmärkt som tillbehör till höstens viltgrytor: 
 
 

1 liter      nypon 
2 dl      vatten 
0,5 dl      ättiksprit (12%) 
3 dl      strösocker 
2 st      kanelstång, bitar (3-4 cm) 
5-6  st      nejlikor, hela 
 

• Ta bort skaft och blomfästen från nyponen. Dela dem och 
kärna ur med en liten sked.  

• Skölj väl. 
• Koka upp vatten, ättiksprit, socker, kanel och nejlikor. 
• Lägg i nyponen och låt dem småkoka under lock  

ca 30 min. 
• Häll upp i rengjorda, varma glasburkar. 

Ta tillvara säsongens skörd! 

Monica Johansson 
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   Dagny - med passion för ull   

Dagny Edberg är inte från Kolmår-
den, utan från Stora Mellösa i Ner-
ike. Som ung flyttade Dagny och 
hennes make Ragnar ner till Skåne 
där de arrenderade Ravlunda skjut-
fält. Intresset för får och avel väck-
tes och tvåhundrafemtio pälsfår, till 
att börja med, köptes in från Horns 
Kungsgård på norra Öland.  
 
När kom intresset för tovning?  
– Det var i Norrland på ett möte för 
fåravelsföreningen som en hemkon-
sulent visade tovning. Det var väl 
där det började ”klia i fingrarna” 
att göra något av all ull vi hade. 
 
 Dagny berättar om klippning av får.  
 
– Helst vill man klippa strax före 
midsommar för då har den nya fina 
ullen kommit och liksom skjuter på 
underifrån. I det skiktet klipper man. 
Till vår hjälp hade vi två kringre-
sande klipperskor från Gotland som 
tog hand om det digra arbetet. Då 
var det var med traditionell fårsax 
det klipptes! 
 
Vad blev ditt första alster? 
– Det blev en jätteful socka, säger 
Dagny och skrattar glatt. Inte be-
grep jag hur väl man måste karda 
och hur noga lagren av ull måste 
läggas!  
 
– Vartefter blev det hattar och jag 
kom på att dekorera dem med lite 
motiv. Det ledde förstås till växt-
färgning, syntetiska färger var inte 

accepterade fullt ut på den tiden. 
Somliga växtfärger kunde blekna 
med tiden och bli rätt tråkiga, men 
man fick testa! 

Maken gjorde skyltar till naturreser-
vat, han hade ett stort intresse för 
fåglar och växter. Dessa var det 
Dagny som illustrerade, vilket se-
nare födde tanken att brodera många 
av de blommor som fanns på skyl-
tarna. Det är DMC- garn hon oftast 
använder och någon gång silke. På 
vissa tavlor har Dagny arbetat med 
så kallad torrtovning och tovnings-
nål. Dagny har även ställt ut somliga 
av sina fina alster.  
 
Dagny har en dotter som arbetar i 
djurparken och bor i Krokek. Den 
andra dottern bor i Nyköping. Dagny 
har bott även i Kvillinge prästgård 
och i Kopparbo innan dottern i Kro-
kek hjälpte henne att hitta en lämplig 
lägenhet i byn. 
 
– Man vill ju helst bo nära sina 
närmsta.   
 
Jag skulle gärna själv äga en av Dag-
nys ulltavlor, men inget är till salu, 
för tillfället!  
 
 
 
 
 
 

Text: Ulla Landqvist 
 

Dagnys ull 

och kardor 

och det 

första alst-

ret - en 

”fulsocka”. 

Dagny Edberg visar upp ett av sina konstverk. 
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På ett fält öster om gården Halsbrå-
ten ligger ett ensamt, mäktigt flytt-
block med en genomgående spricka. 
Det har genom tiderna kallats Drott-
ningstenen. En sägen berättar att 
drottning Kristina, Gustav II Adolfs 

  Idag är Dagnys alster en fröjd för ögat…  

Ett gränsmärke 

dotter, en gång skulle ha rastat här 
för att äta sin frukost. 
 
Sedan äldsta tid har stenen utgjort 
ett gränsmärke mellan Östergötland 
och Södermanland. Först efter mit-

ten av 1800-talet förlades gränsen 
till nuvarande läge, en liten bäck 
strax öster om stenen. 
 
     Text och bild: Christina Folkeson 

 

Den mäktiga Drottningsstenen med sin djupa spricka 
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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,  

presenter och Loppis. 
 
   

ÖPPET alla helger 
fram till Jul!  

Lör-Sön: 11.00-15.00 
 

Gott om plats, lätt att hålla avstånd! 
 

VÄLKOMMEN! 
 

www.angbyull.snabber.se        
Tel: 070 2377796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Vi öppnar endast för bokningar eftersom vi ska renovera restaurangen.  
Kontaktuppgifter: Francisco Capdevila, 070 748 96 08, Fracap14@gmail.com  

http://www.angbyull.snabber.se
mailto:Fracap14@gmail.com
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Ny ägare 
Under sommaren har vi kunnat 
möta ett nytt ansikte i ledningen av 
Sjöstugan. Det är Francisco Capde-
vila. Han har varit platschef efter 
Johan och Hanna, som gått vidare 
till nya verksamheter. Från mitten 
av augusti kommer Francisco att 
vara ägare tillsammans med Morris 
Amasso och Faten Korkis, som dri-
ver en restaurang i Katrineholm och 
har lång erfarenhet i branschen. De 
har  sedan många år samarbetat med 
Francisco och har nu tillsammans 
format planer för framtiden.  
 
Uppväxt i Madrid 
Vem är då Francisco? Han är upp-
växt i Madrid, har skaffat sig högre 
ekonomisk utbildning vid Kings 
College och därefter i Schweiz. I 
familjen finns tio syskon, alla entre-
prenörer i olika branscher och på 
olika platser i världen. Själv har han 
arbetat både som språklärare och 
mäklare. 
 
Att han sökt sig till Sverige beror på 
en mycket vacker och trevlig flicka 
från Vingåker. De fann varandra när 

 

Fotograf:  
Totta Lindahl 

Ny ledning i Sjöstugan  

han var verksam inom turistnäringen 
på Kanarieöarna. De har nu vuxna 
döttrar och bor faktiskt just i Vingå-
ker. 
 
Mål - gynna bygden 
Francisco har länge varit verksam 
som företagskonsult, hjälpt till att 
starta verksamheter, skaffa lokaler 
och förmedla personal, även för re-
stauranger. Så fick han ögonen på 
Sjöstugan och fastnade för platsens 
karaktär och möjligheter. Och att 
gynna bygden har blivit ett mål för 
honom. 
 
Tillbyggnadsplaner 
Sommaren har varit en mycket bra 
period, men också visat på behovet 
av mera platser inomhus vid osäkert 
väder. Man vill renovera, förbättra 
och fräscha upp. Köket behöver en 
totalrenovering. Francisco och Mor-
ris plan är att uppföra en tillbyggnad 
av typ vinterträdgård och därmed få 

Francisco Capdevila 

mera gästplatser. Beroende på vilket 
intresse som kommer att finnas, kan 
man tänka sig att fortsätta säsongen 
med Dagens lunch under veckorna 
och helgmenyer inriktade mot fa-
miljer. 
 
- Mat är att vara social, säger 
Francisco. Det globala tänkandet 
har ett pris. Jag vill värna det lo-
kala och ha ett socialt entreprenör-
skap. Jag vill bevara och utveckla 
köket med goda lokala produkter. 
Strömmingen är en av favoriträtter-
na vi har, och den kommer från en 
fiskare i Norrköping. Vi vill ha ett 
kök med övervägande svenska rätter 
och en del inspiration från medel-
havsköket.  
 

Vi ser med intresse fram mot vad 
som kommer att utveckla sig här i 
vår närhet. 
 
 
 

Francisco 
Capdevila 
med hustrun 
Marlene 
 
 
Morris 
Amasso med 
hustru  
Faten Korkis 

Text: Christina Folkeson 
Bilder: Privata 
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Camilla - söker närhet till naturen 
Denna tidnings omslagsbild är 
tagen av Camilla Åström Karls-
son, som även tagit bilderna på 
denna sida. 
 
Och vem är då Camilla? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Nyss 50-åring, mamma till två 
vuxna barn, undersköterska, bosatt 
på Syrénvägen, gift med Thomas 
Karlsson… 
 
Närhet till naturen 
De delar intresset för fotografering 
och är ofta ute i naturen samtidigt, 
men har lite olika inriktning. Tho-
mas är mera dokumenterande, 
”jagar med kameran”, medan Ca-
milla söker en särskild närhet till 
naturen. Hon riktar kameran mot 
vackra och intressanta detaljer. Det 
kan vara blommor, fjärilar eller 
trollsländor som hon kan fånga i ett 
ögonblick av stillhet. Man behöver 
både tur och tålamod. 

Sin femte kamera 
Intresse för foto fick Camilla redan 
som liten, då hon fick hjälpa pappa 
Lars-Erik att framkalla bilder nere i 
radhuskällaren. Men den första egna 
kameran av kvalité köpte hon på 
Mallorca för att kunna ta lite se-
mesterbilder. Sedan växte nyfiken-
heten på vad man kan åstadkomma 
med en bra kamera, och nu är hon 
inne på sin femte. 

Utställningar 
Camilla har deltagit i utställningar 
lokalt och på en del äldreboenden. 
Hon arbetar inom äldreomsorgen 
och trivas bra med det. Hon är öp-
pen för nytänkande och sätter stort 
värde på att lyssna på och umgås 
med gamla. Att hitta sätt att förgylla 
vardagen är viktigt. 
 
Mitt i livet, mitt i naturen….där har 
vi Camilla. 
  Text: Christina Folkeson 
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Sångsvan Ormvråk 

Rödhake 

Rävunge 
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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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Simskolan i Kvarsebo - i år igen! 

Instruktörerna 

Nova övar på”fjärilskickar” med 
instruktören Hanna 

Nybörjargrupp 

Nybörjargrupp 

Övning på längddykning, allt från 2 meter till 
16 meter beroende på märke 

Barnen laddar för att simma sina olika distanser 
för att uppnå de olika märken de håller på att 
ta, allt från Brons, Hajen till Magistermärken. Avslutningsdag med Festis på stranden 

Viggo och Rosa-Maria laddar 
för att köra livräddning. 

  Text: Inga-Britt Jernqvist 
  Bild: Jonas Rydberg 
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Från Trondheim över Sylarna till Skogsby i Stavsjö 
Jag har träffat Hans Jörgen Sundli och han berät-
tar om sin pappa Steinar Sundli. 
 
Steinar Sundli var 21 år 1942 och 
han arbetade på en rörfirma i 
Trondheim. Norge var i krig med 
Tyskland och fler och fler norr-
män avrättades i Trondheim, 
bland annat en av familjens bästa 
vänner. De blev skjutna på Kris-
tianstens fästning som låg några 
hundra meter från hans hem.  
 
Steinar berättar i brev:  
– Jag gick med i motståndsrörelsen, liksom många av 
mina kamrater. En dag i mars 1943 blev jag tvångsin-
kallad till den tyska arbetsorganisationen. Där var ca 
150 norska medborgare och över 250 ryska krigs-
fångar.  Vi norrmän fick bo kvar hemma, men arbeta 
med ett tunnelbygge med tyska vakter omkring oss hela 
tiden. 
 
– En dag kom en ledare från motståndsrörelsen fram 
till mig och sa att vår grupp hade ”sprängts” av tys-
karna och vi var tvungna att försöka fly över till Sve-
rige. Jag fick inte  ens gå hem först och ta farväl av 
min mor, det var för farligt och jag kunde inte ringa, 
för hon hade ingen telefon, men de lovade kontakta 
henne. Jag gav mig iväg direkt med ett smörgåspaket 
och cigaretter, som jag fick av en bror till min chef som 
bodde i Meråker, nära svenska gränsen. Jag skulle 
skida rakt över fjällen vid Sylarna och där fanns ingen 
skog, så jag såg inte var gränsen gick till Sverige.  
 
– På andra sidan fjällen kom jag fram till en sjö, Ren-
sjön, den verkade väldigt lång men smal. Jag beslutade 
gå tvärs över sjön, men efter 10-15 meter brast isen 
och jag sjönk, jag trodde jag skulle drunkna, men när 
vattnet nått knäna sjönk jag inte längre, det var en sk 
överis. Jag såg två fiskare långt ut på isen och de kom 
emot mig. Jag kunde inte springa med vatten i stövlar-
na utan jag bara hoppades, att det var svenskar och det 
var det. Jag fick hjälp med pjäxor och mat och fick vila 
hos dem. Det var 13 timmar efter det att jag åkte från 
Meråker. Jag fick sedan anmäla mig hos militären i 
Storlien. Där blev jag förhörd av en officer, om var jag 
kom ifrån osv. Jag fick bo i en manskapsvagn vid järn-
vägen tillsammans med min vaktare i väntan på vidare 
transport med tåg. När jag var där, kom ett tåg fullas-
tat med flera hundra tyska soldater. Då var jag inte 
glad åt svenskarna. Jag fick senare åka med tåg till 
Kjesäters slott i Vingåker och det var början på en 
rundfärd i Sverige. Den första platsen blev Öreryd i 
Småland där vi registrerades och delades upp och jag 
kom med i en grupp på 10 personer.  
 
Till Skogsby i Stavsjö 
Den gruppen förflyttades sedan till Skogsby och de 
fick bo i en barack vid Ängstugan i ca sju månader. 
Där fick de sedan arbeta med att hugga massaved för 
Holmens Bruk och Isak Karlsson i Svanstad var deras 

arbetsledare. De var väl inte några skogsarbetare pre-
cis. De fick också vara drevkarlar under älgjakten och 
det gick väl bättre. De byggde också till huset vid 
Åklohult. 
 

Isak 

Baracken vid Ängstugan där Steinar bodde i 7 månader. 

Norrmännen vid Ängstugan med den kvinnliga kocken 

Norrmännen med sin arbetsledare Isak Karlsson  

Steinar 
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   Stavsjö Horisont 

Ny byggnation på gång 
Nu ska husen börja byggas på Stav-
sjögårdens tomt. All sprängning är 
klar och husen beräknas bli klara i 
juli 2022. 
 
Nya hus börjar också uppföras i 
Engelska parken. 
 
Cykling och boule 
Det har varit bra anslutning till både 
cykling på tisdagskvällar och boule 
på söndagsförmiddagar. 
 
En tragisk olycka har hänt 
En ung man drunknade i Stavsjön i 
juni. 

Föreningshusföreningens  
teatergrupp i Stavsjö 
De hade premiär i början av juli på 
folklustspelet ”Här dansar Kalle 
Karlsson” av Sigge Ficher. Kalle 
Karlsson spelades av LarsOla Fred-
man, som även tränat detta glada 
amatörgäng, så det blev en rolig 
upplevelse för publiken.  
 
 
   

Under fritiden gick de till Stavsjö Föreningshus på 
dans, där de inte var så välkomna av stavsjögrabbarna. 
Steinar skrev och satte upp en revy i Föreningshuset. 
Den handlade om händelser i trakten, bl a tjuvjakt och 
det var inte så populärt. En snygg flicka målade kulis-
serna, Kerstin Halldén, som var dotter till Hildur och 
Werner Halldén i Stavsjö. W Halldén var kamrer vid 
Stafsjö Bruk. Steinar och Kerstin blev kära i varandra. 
 
Tyskarna har kapitulerat! 
Nästa plats efter Stavsjö blev Mauritsbergs slott och 
där fick de veta att de skulle få militärutbildning. Där-
efter fick de åka till Gottröra, Eckersta, Färna, Bro och 
Övertorneå. Det var övningar och utbildning hela tiden, 
men den 9 maj 1945 kom orden: Gör er klara för hem-
resa. Tyskarna hade kapitulerat.  Efter en lång och be-
svärlig resa kom de till Norge och blev beordrade att 
vakta över 800 tyska soldater.  
 
I Krokek under sommaren…  
Efter en tid i Norge återvände Steinar till sin käresta 
Kerstin i Stavsjö och de bosatte sig sedan i Norrköping, 
där han startade Sundli konstruktionsbyrå. De fick två 
barn. Under många år bodde de i Krokek under som-
maren. 
 

En vacker kärlekshistoria.           Text: Monica Svensson 
                Bilder: Privata  

Första spadtaget för etapp 2 vid Stavsjögården.      Salut vid det högtidliga tillfället! 

Stavsjö växer!  
Här byggs det ännu fler hus... 

Text: Monica Svensson 

 

Steinar med sin Kerstin 
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    Tottas 
HÅRMODE 

Välkommen!  
Totta Lindahl och Kristin Rask! 

SANDVIKSVÄGEN 12, 618 34 KOLMÅRDEN Tel: 011—39 26 58 
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Lär känna myran. 

Teknikkunskap 

Illustration över resan genom Sverige 

Här lär vi oss hur blomman är uppbyggd. 

Vi använder stapeldiagram och meterlängder. 

Genom att läsa Pojken och Tigern  
följer vi resan genom Sverige. 

Familjen Lannerstedt i skolan för att titta på 
äldste sonens arbete - med skolans personal 

Olika är bra. 
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Affe är en snäll, idérik Krokekspro-
fil, som enligt Ulf Svensson även är 
en riktig vän och som alltid är be-
redd att utveckla Kolmården. Nu 
senast har Affe stora visioner om att 
bygga moderna och energisnåla hy-
reslägenheter med låga hyror i cen-
trala Krokek.  
 
Affe – född och uppväxt på  
Älgstorp Krokek?  
– Absolut. Min far var uppväxt på 
Älgstorp och min mor kom från 
Krokeks gård. Efter giftermålet 
bodde de på Älgstorp och de blev 
mjölkbönder med totalt 14 kor. Hela 
min barndom kom att präglas av 
livet på gården med traktorkörning, 
skogsarbete och djurskötsel. På 40- 
talet fanns det totalt i Krokek 43 
mjölkgårdar. Idag finns det inga 
kvar. 
 
Skolor? 
– Jag gick först i skola på Marmor-
bruket, sedan på Råssla, 3 år på real-
skolan och slutligen 3 år på biolo-
gisk linje på gymnasiet. Efter stu-
denten blev det lumpen på Ing 1 i 15 
månader och titeln sergeant. På 
Stockholms universitet läste jag se-
dan matematik, fysik och pedagogik. 
Samtidigt som jag studerade var jag 
anställd av studentkåren som utbild-
ningssekreterare och även ett år på 
Sveriges Radio. Min uppgift som 
utbildningssekreterare var att bevaka 
studenternas intresse. Jag fick lön 
för att läsa statliga utredningar och 
skriva remissvar.  
 
Socialdemokrat! 
– Jag har alltid varit politiskt intres-
serad, men på universitetet blev jag 
även aktiv bl.a. som ledamot för sos-
sarna i studentkårsfullmäktige. Ett 
starkt minne är hur jag var med och 
organiserade en uppvaktning på uni-
versitetskanslersämbetet med syfte 
att studenterna skulle få inflytande 
på institutionerna och även hur ut-
bildningsvägarna skulle utformas. 
Vi var ca 80 personer som uppvak-
tade UKÄ och uppvaktningen gav 
ett gott resultat.  

När började Du arbeta  
som lärare? 
– Jag blev klar med min lärarexa-
men i NO ämnena och matematik 
1976 och strax därefter flyttade jag 
och min dåvarande fru Lena och 
våra 2 barn till Upplands Väsby, där 
jag fick arbete på Väsby skola först 
som lärare i NO ämnena och senare 
som studierektor. Efter några år på 
Väsby skola tog jag jobbet som fort-
bildningskonsulent på Länsskol-
nämnden och höll i studiedagar för 
NO lärare.  
 
Dröm att bli bonde! 
– 1980 träffade jag min nuvarande 
fru och livskamrat Louise och 1984 
köpte vi tillsammans Lundby Gård i 
Sigtuna och jag blev mjölkbonde på 
heltid med 32 kor. Det var tufft att 
vara bonde och därför bestämde vi 
oss efter några år att återvända till 
Älgstorp och Kolmården, där jag år 
1991 fick arbete på Råssla som NO-
Ma lärare. Detta jobb hade jag kvar 
till 2007 då jag åter blev bonde. 

Sosse-politikern Affe 
– I Upplands Väsby var jag Arbe-
tarkommunens ordförande ett antal 
år och i Norrköping har jag varit 
aktiv fritidspolitiker i över 20 år 
bl.a. som ledamot i byggnadsnämn-
den och kommunfullmäktige.  Jag 
har också varit landstingsman i 
Region Östergötland i 4 år. 
 
Kolmårdens Utveckling AB 
– I Kolmården bor de flesta i villor 
och marknadsundersökningar har 
visat att många äldre skulle kunna 
tänka sig att sälja sin alldeles för 
stora villa och flytta till en centralt 
belägen hyreslägenhet. För 2 år se-
dan startades aktiebolaget Kolmår-
dens Utveckling AB (svb) KOLAB, 
som kommer att vara byggherre och 
äga och förvalta hyreshusen.  
 
Kolmårdens Byggemenskap 
– För något år sedan bildades 
Kolmårdens Byggemenskap, som 
idag har 18 familjer, som var och en 
har betalat 10.000:- för att få en 
köplats vid kommande lägenhets-
bygge. Byggemenskapen har också 
redan fått 400.000:- av Boverket för 
planarbete och ritningar.  
 

Affe Gustafsson-  
ordförande i Kolmårdens Byggemenskap 

Affe vid Odenvägen. Här ska det byggas hyreshus! 
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Lägg inte ner bussen i Kvarsebo!!  

– Idag finns flera förslag på centralt 
belägna platser där det skulle vara 
perfekt att bygga billiga energisnåla 
hyreslägenheter. Förhoppningen är 
att vår vision om hyresfastigheter 
blir verklighet inom 2 år. Du som 
tycker detta verkar intressant och 
som vill veta mer… kontakta Affe 
på tele 070-5779320. 
  
Enligt en gammal skolledare var 
Affe en uppskattad lärare av både 
kollegor och elever. Han hade idéer 
och visioner hela tiden och var 
mycket framtidsinriktad.  Affe har 
ett stort miljöintresse och i före-
ningen  Kolmårdsvind har han i 
många år kämpat för förnyelsebar 
energi i form av sol och vind.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Text och bild: Olle Rosén 

I Regionens Trafiknämnds beslut 
i juli 2020 står det bland annat 
följande: ”…490 invånare utmed 
Strandvägen och 372 boenden efter 
Djurparken får endast Närtrafik…  
 
Kvarsebo Byaråd har tagit strid med 
Östgötatrafiken om reguljära buss-
turer till Kvarsebo. De säger;  

- Ca 450 personer bor permanent i 
Kvarsebo idag, varav hälften i 
själva tätorten och andra hälften i 
närmaste omgivningarna. Trycket 
på att folk vill flytta ut märks på att 
fastighetspriserna ökar. En av för-
utsättningarna för att flytta ut är att 
det finns kollektivtrafik som passar 
för arbetspendlare och gymnasi-
eungdomar.  
 

Byarådet för en dialog med Östgö-
tatrafiken och med Norrköpings 
kommun, med målet att det även i 
framtiden ska kunna gå att åka buss 
till Kvarsebo.  
 
- Det är ju ändå våra skattepengar 
som finansierar kollektivtrafiken... 

Busshållsplatsen vid badplatsen i Kvarsebo 

Text: Louise T Gustafsson 

Planeringsmöte hemma hos Affe med en arbetsgrupp i Kolmårdens Byggemenskap 
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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 
abyggkolmardenab_0123@blarkiv.se 
www.a-byggab.se  
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 

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. 
 

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 
buss.roger@hotmail.com,  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, affisch,  
broschyr, foldrar, utställning & mässa, hemsida 
   

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

 

Finns plats för fler företag!

Välkommen att höra av er! 

https://maps.google.com/?q=Tintomaras+v%C3%A4g+12,+618+95+STAVSJ%C3%96&entry=gmail&source=g
mailto:thomas.rodestrand@telia.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 tisdagar 18-19 
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    
 

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

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

 
 
 

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 
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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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MTB - kurser 

Friluftsfrämjandet i Kolmården har 
startat MTB-kurser för unga. MTB 
är en förkortning för Mountain Bike. 
Kurserna startade under våren och 
initiativtagare och ledare är Martin 
Fransson och  Magnus Carreman. 
Kurserna har varit i 2 grupper, en 
för förskole- och åk 1-barn och en 
för åk 2- till åk 4-barn. Den yngre 
gruppen samlade 8 barn och den 
äldre 12 stycken. 
 
Var har man varit?                                                                                                                                                                     
Man har hållit till på stigarna i sko-
gen vid grusgropen, i Andersbosko-
gen, vid Lilla Älgsjön och vid de 

Utrustning                                                                                                                             
Deltagarna ska ha en cykel, som är 
anpassad för skogskörning och som 
har dubbla handbromsar. Dessutom 
ska naturligtvis hjälm användas. 
 
Ska man fortsätta? 
Ja, det ska man och man har redan 
startat nya grupper. Ett önskemål 
från Martin är att få fler föräldrar, 
som skulle vilja vara med och 
hjälpa till. Ni kan nå Martin på telnr 
011 265777.  

skogsnära områdena runt Ekbacken 
(ovanför Nannavägen). Man är ute 
c:a 1 timme per grupp. Mountain 
Bike innebär att man har en massa 
väldigt svåra hinder att forcera, men 
så har inte varit fallet här. Hinder 
har funnits på stigarna, men av 
ganska lätt karaktär. Inga skador har 
uppkommit på deltagarna. Visst har 
det skett incidenter som omkullkör-
ningar och en tjej rapporterade att 
hon krockat med ett träd, men hon 
sade att det inte alls var allvarligt. 
Sträckan man cyklar varje gång är 
för de yngre 3-5 km och för de äldre 
5-6 km. 

Martin Fransson 

Den yngre gruppen - förskolebarn och årskurs 1-barn 

Den äldre gruppen - årskurs 2 - till årskurs 4-barn 

Text och bild: Gunnar Kryger 
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Gården Halsbråten ligger i Övre Svintunadalen, alltså 
norr om sjön Gullvagnen och till höger om vägen mot 
Skinnarbo.  Den finns upptecknad i Gustaf Wasas jor-
deböcker redan år 1550. Gården brukades från 1970 
och framåt av Johan Gustafsson och hustrun Gun-Britt. 
Han var faktiskt den femte generationen av samma 
familj på samma gård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektricitet installerades 1948 
Johan är född 1944. Han kan minnas när elektricitet 
blev installerad vid gården 1948. Det underlättade ar-
betet på gården på många sätt, bl.a. mjölkningen. Föru-
tom att sköta djur och marker körde Johans far i sko-
gen, både i den egna och Holmens och Lösings hä-
radsallmännings skogar. 
 

 
 
 

Glimtar från Halsbråten 

Så här såg gården Halsbråten ut i äldre tid. 

Gun-Britt och Johan 

Här ser vi Johans far och mor Birger och Maria med hästen Kajsa. 

Man byggde även ett nytt bostadshus 1948. 
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Johan tog över 1970 
När Johan tog över skötseln av går-
den 1970 hade de ca 15 mjölkkor 
och en tjur. De hade en viss spann-
målsodling och det fanns betesmark 
och mark för vallväxter, så man 
hade eget grovfoder. Vid sin sida 
hade Johan redan då Gun-Britt, som 
bott vid Mauritzberg som barn. Hon 
hade alltså en hel del vana vid livet 
på ett jordbruk. De kom att bo på 
övre våningen av huset och Johans 
föräldrar i den nedre. 
 
Arvid - till hjälp i alla tider 
Till hjälp på gården fanns i alla tider 
Arvid, som var Johans morbror. 
Han höll alltid fint överallt, sopade 
och spolade. Gun-Britt och han gil-
lade att spela kort tillsammans, men 
ibland valde han att ta sig över till 
Raggan för att i stället spela med 
sina tre bröder, som bodde där. Jo-
hans morfar drev Raggans gård. 
 
1982 -  rörmjölkanläggning  
Under 70-talet var det först ganska 
goda år för mjölkbönder. Nu hade 
man ett 30-tal kor, en medelstor 
besättning. En ko kunde ge uppåt 30 
liter mjölk på ett dygn. De mjölkade 
bra under 6-7 år och födde en kalv 
om året. Från början av maj gick de 
på bete utomhus. Under 1982 instal-
lerade Johan en modern rörmjölkan-
läggning med kyltank för 600 liter. 

Katastrof - en brand! 
Men i september 1982 inträffade en 
katastrof, en stor brand, som öde-
lade ladugården. Korna var lyckligt-
vis ute i hage, men ett antal kvigor 
fanns inne och dessutom kalvar i en 
stängd box. I största hast lyckades 
Johan få dem ut i det fria, och även 
kvigorna tog sig ut. Så inga djur 
kom lyckligtvis till skada, men ändå 
var situationen mycket allvarlig. 
Allt hö och nästan all halm gick upp 
i lågor, liksom hela torkanläggning-
en och utrustningen för mjölkning. 
Vad gör man då, i all hast, med 15 
kor, som snart måste mjölkas? 
 
Flyttade till Skinnarbo 
Hustrun Gun-Britt, som var den 
som först sett att det rök från ladu-
gårdstaket, lyckades få kontakt med 
en man från Alfa Laval som lovade 
komma med en portabel spann-
mjölkutrustning. Korna fick man 
leda den långa vägen upp till 
Skinnarbo, där det gick att röja plats 
i en tillgänglig ladugård. Trofasta 
vänner och kompetenta grannar 
ställde upp och hjälpte dem på 
många olika sätt. För Johans far och 
hans hjärta blev det dessutom alltför 
påfrestande att se allt han byggt upp 
och skapat brinna, så han avled ef-
ter några dagar. Det var en svår tid 
på alla sätt. Trots försäkringar blev 

förlusten minst en miljon, som 
måste lånas upp, till den tidens höga 
ränta. Ändå valde Gun-Britt och 
Johan att fortsätta och familjen, 
med sönerna Mikael och Niklas, 
flyttade upp till Skinnarbo, där de 
sedan kom att bo i 11 år. De köpte 
in marken där, som totalt omfattar 
48 ha. 
 
1993 - tillbaka till Halsbråten 
Men 1993 valde paret Gustafsson 
att sälja sina kor och flytta tillbaka 
till Halsbråten. Vid den tiden fick 
man jobba gratis, säger Johan. Att 
odla spannmål var inte längre möj-
ligt, eftersom hjortarna ställde till 
med så stora skador. 
 
Sedan 8 år - villa i Strömsfors 
Nu är det åtta år sedan Gun-Britt 
och Johan flyttade ner till villa i 
Strömsfors. Vi talar om framtiden 
för svenskt jordbruk.  ”Det är svår-
bedömt. Sydeuropa kan producera 
billigare. Men nu när vi har en 
självförsörjningsgrad på kanske 
10%, är det dags att tänka om. Vi 
behöver producera mera. Ett omtag 
krävs för mjölkproduktion”, avslu-
tar Johan. 
 
  Text: Christina Folkeson 
  Bilder: Privat 

Nya gården Halsbråten 
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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 

 

 

 

 

 

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

presentartiklar. 
 

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

 Hej!  
Jag heter Marina och är utbildad  

friskvårdsmassör och spaterapeut på 
Bergqvists i Linköping. Jag har startat 
min egen salong i mitt hem i centrala 

Krokek där jag kommer jobba  
utöver mitt andra jobb.   

 

Använd friskvårdsbidraget till en  
massage, eller varför inte en  

skön ansiktsbehandling!  
 

Hos mig ska det kännas avslappnat, 
professionellt och en väl förunnad  

lyxig egentid just för dig!  

Välkommen! 

M's spa & friskvård finns på Facebook. 

msspaochfriskvard@gmail.com 
0706-402735 

 

kolmårdstipset       okkolmarden.com  

Kolmårdstipset                      
OK KOLMÅRDENS TIPSPROMENAD  

 

Hela hösten vid MARMORBRUKET  
Under vintern i STRÖMSFORS              

Vi ger mervärde åt din promenad !  

SÖNDAGAR 8-16 
Även söndag-lördag med lottade vinster   

Ta med penna  

 

 

   

Personlig service inom trädgård och städ! 

 
0734-16 98 01 
anneli@britses.se 

 

mailto:anneli@britses.se
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Kolmårdens Hundtrim 
Emelie Aneskär i Krokek driver 
företaget Kolmårdens Hundtrim 
sedan 2009. Intresset för djur och 
människor hade hon erfarenhet av 
dels med egna husdjur och dels 
genom sitt tidigare yrke inom han-
del.  
 
Hundtrim -  en slump 
Att Emelie började intresserade sig 
för hundtrim var en slump. Genom 
att familjens mycket långhåriga 
hund, en PON, började bli svårhan-
terlig och behövde trimmas, sökte 
Emelie efter hundfrisörer  i närhet-
en. Det fanns inte mycket att välja 
på i Norrköpingsområdet och resul-
tatet av ett besök, som inte blev sär-
skilt lyckat, gjorde att Emelie kon-
taktade en hundfrisör i Linköping, 
där ägaren också utbildade blivande 
hundfrisörer. Det ledde till att Eme-
lie startade en ettårig utbildning på 
heltid där, inklusive praktik.  Lära-
ren var mycket kunnig och omtyckt 
och Emilie trivdes mycket med att 
lära sig yrket och inte ens resorna 
avskräckte. Hon fick dessutom utbil-
daren som handledare en tid, när hon 
startat sin firma, vilket var värde-
fullt. 
 
Lokal - hus på tomten 
Då det inte fanns lämpliga lokaler i 
Krokek stod valet att hitta en lösning 
hemma i bostaden tills vidare. Det 
var inte det ultimata att ha jobb och 
småbarn under samma tak, så snart 
nog tillkom ett litet hus på tomten 
som inreddes efter Emilies önske-
mål. Det fungerar alldeles utmärkt 
och alla i familjen blev nöjda.  

Lugnar känsliga hundägare 
Yrket kräver också social kompe-
tens, för alla djur och djurägare är 
olika och alla hussar och mattar är 
inte helt bekväma med att lämna sin 
älskling utan att de själva får vara 
med, för så är det.  ”Utan ägarna 
går det mycket lättare att ta hand 
om hunden men”, som Emelie sä-
ger, ”så får man ta hänsyn till käns-
liga ägare första gången. Då kan 
jag skicka bilder på hur vi har det 
under behandlingen, så att de blir 
lugnade”. 
 
Tungt arbete 
Hundtrimning är ofta ett tungt ar-
bete och efter tretton år kan Emelie 
börja känna av rygg och fingrar 
ibland, men hon vill ju inte lämna 
sina gamla trogna kunder i sticket 
och nya kunder har tillkommit, även 
från långväga orter. Det har hänt att 
hon fått säga nej till någon enstaka, 

särskilt sommartid, då trycket är 
som störst. En fullständig behand-
ling kan ta ca två timmar, så det går 
inte att pressa in så många på en 
arbetsdag.  Pandemin har ju gjort 
att många skaffat sig hund som 
också kan behöva omvårdnad, 
såsom klippning med eller utan 
bad, kloklippning mm.   
 
Ägare och hundar nöjda 
Undertecknad måste få säga att vår 
familj har haft Emelie som vår 
hundfrisör och alltid varit mycket 
nöjd med resultatet! PS. även hun-
den!  ;-) Det har också varit skönt 
att ha en hundfrisör i närheten, så 
att man inte behöver åka till stan 
och måsta vänta i två timmar på att 
få hämta hunden, utan istället 
kunna åka hem under tiden.  
 
Kolmårdsnytt önskar Emelie och 
Kolmårdens Hundtrim lycka till i 
framtiden! 
 

  Text Monica Johansson 
  Bilder: Privat 
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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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Korsets Kloster i Kiladalen 

Ett kloster har tillkommit i byggna-
den, som förr i tiden var Sveriges 
första motell, Ålberga Motell. En 
ovanlig kombination kan tyckas, 
men intrycket nu är, att detta är ett 
kloster. 
 
Vacker byggnad 
Jag träffar föreståndaren för klostret 
munken Charbel Rizk, som visar 
mig runt i byggnaden, som är väl-
digt vacker med kök och vardags-
rum med ikoner på väggarna och ett 
mindre kyrkorum. I undervåningen 
är det sovrum m m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fem munkar 
Klostret tillhör den kristna syrisk- 
ortodoxa kyrkan. Syrien avser inte 
här det Syrien som finns idag utan 
avser ett mycket större område som 
består av Libanon, Syrien, Irak och 
delar av Iran. Det gamla Mesopota-

nien. Språket är syriska en dialekt 
av arameiska. Här finns nu fem 
munkar som bor i klostret. Munken 
Stefan och novisen Gabriel  är med 
vid samtalet. Novis är en person 
som prövar på munklivet innan han 
bestämmer sig för att bli munk. 
 
Mycket bön 
De tror på Jesus Kristus och hans 
kärleksbudskap. Älska Din nästa 
såsom Dig själv. En munks vardag 
består mycket av bön, som sker till-
sammans morgon, lunch, kväll och 
före sänggående. De tror mycket på 
bönens kraft. 
 
Bokförlag och forskning 
De har ett bokförlag, Korsets klos-
ter, som ger ut böcker på svenska, 
som översätts av Charbel Rizk från 
syriska. Alla munkarna är födda i 
Sverige, men kan flera språk. Han 
undervisar 
även i sy-
riska språ-
ket vid Upp-
sala univer-
sitet, myck-
et på nätet. 
Han forskar 
även i Tysk-
land vid 
Paderborn 
universitet i 
syrisk tros-
lära. 
 
Delar på 
allt arbete 
För övrigt 
delar de på 

allt arbete med restaurering av huset 
och matlagning och städning och 
trädgård. De har bla a gjort en fin 
köksträdgård och ett stort kors som 
står i trädgården. De arbetar i trä 
och gör kors i olika modeller. Hem-
sidan sköts av novisen Gabriel, som 
även har hand om administrationen. 
 
Musik och sång 
Musik och sång är en stor del av det 
gemensamma intresset. 
 
Tar emot besök 
Munkarna bedyrar gemensamt att 
alla som vill, kan komma och be-
söka klostret och jag tackar för gäst-
vänligheten. Munkarna gör detta, 
för att bli en hel människa på ett 
djupare plan. 
 
 Text och bild: Monica Svensson 

 

Munken Charbel och novisen Gabriel 

Novisen Gabriel och munken Charbel 
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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 

        

 

 

 

 

 

 

073-417 27 26 
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Stenskär - grön ö och fri från mellanskarv 
 - tack vare Strandvägens Byalag och skyttarna Pettersson 

1991 bildades Strandvägens Byalag 
med syfte att bl.a. bevara och vårda 
den unika miljö som den norra Brå-
viksstranden utgör. Birger Anders-
son som ägde stranden och även ön 
Stenskär var mycket positiv till 
bildandet av föreningen som inne-
bar en arrendator istället för ca 70st. 
Arrendeavtal tecknades mellan par-
terna. Det då gällande avtalet gäller 
fortfarande trots att Råssla 1:77 
övertogs av Norrköpings Kommun 
1988. 
 
År 1994 invaderades Stenskär av 
mellanskarv och risken var uppen-
bar att ön skulle bli en kloakluk-

tande ö med trädskelett. Stig Hagan-
der, aktiv i Strandvägens Byalag, 
insåg faran och ansökte om skydds-
jakt under kommande år. Kontakt 
togs med jägaren Åke Pettersson, 
som tillsammans med sina söner 
Niklas och Sune under åren 1994 
ända fram till 2014 dvs i 20 år aktivt 
sköt och störde skarven på ön.  
 
Niklas hur många skarvar  
sköt ni? 
År 1995 sköt vi något 10-tal, sedan 
p.g.a is under några år i april fick vi 
göra uppehåll med skjutandet. År 
2000 sköt vi säkert minst 100 st och 
därefter fram till 2014 mellan 4 -10 

varje år. År 2013 invaderades ön av 
2 havsörnar, som även aktivt såg till 
att skarven försvann. Stig var ofta 
ute och skrämde skarven på olika 
sätt och han konstruerade också en 
boj, som förde oväsen. På ön häng-
de vi också upp en massa overaller 
för att skrämma skarven. 
 
Vad hade hänt om ni inte gjort 
något? 
Vi ser vad som har hänt på Vargrun-
det utanför Ållonö, Fågelskär utan-
för Ållonö och Knutsgrundet nedan-
för Villa Fridhem. Alla dessa öar är 
helt kala med endast renfana på 
stränderna. Samma sak hade hänt 
med Stenskär. 
 
Stig har berättat att ni varje år 
kom med skarvgryta till ho-
nom. Receptet? 
2 skarvar, dvs 4 bröst, som skärs i 
tärningar 1 x 1 cm. Tärningarna 
bryns i stekgryta och kokas sedan i 
ca 1 timme med salt och peppar tills 
de blivit mjuka. Fyll på med moröt-
ter, majskorn och slutligen redning. 
En god maträtt enligt Niklas! 

Skytten Niklas Pettersson i full mundering 

Text och bild: Olle Rosén 

Skarv 

Döda träd efter skarvinvasion…  



TRÄDGÅRD

SKOTTKÄRRA REK. PRIS 449:-
Ekeby 21:an 70 L Enkel och lätthanterlig skottkärra med galvad 
plåt och punkteringsfritt hjul. Passar bra för lättare trädgårdsarbete. 
Levereras omonterad. 700108205

299:-
 

SKOTTKÄRRA 1 590:-
Ekeby 110 L Hörby Bruks mest välbalanserade skottkärra med 
luftgummihjul och ett riktigt stabilt, galvaniserat underrede med 
lång hållbarhet. Den ergonomiska kärran är utformad så att du bara 
behöver lyfta 15-20% av vikten du lastat. Levereras omonterad. 
Tillverkad i Sverige. 700171156 

SKOTTKÄRRA REK. PRIS 990:-
Ekeby 90 L En smidig och stabil skottkärra med träskalmar. Skott-
kärran är pulverlackerad med en underbehandling som ger lång 
hållbarhet. Levereras omonterad. Tillverkad i Sverige. 700108151

699:-
spara 291:-

TRÄSKAFT FR. 3490
Runt träskaft i ask för t.ex. piasavakvastar och borstar. 24x1400 mm 700131702, 22x1500 mm 700176502.

TRÄSKAFT 6290
24x1800 mm Runt lackat träskaft i asp för t.ex. piasavakvastar och borstar. 700174843

PIASAVAHUVUD 3690
30 cm Propenplast. Styv borst lämp-
lig för sopning av medelgrov smuts 
på släta, grova och torra ytor. 700174306

PIASAVAHUVUD 5990
30 cm Naturborst basina. 700131680

RÄFSHUVUD 2590
30 cm Plast. 700131687

RÄFSHUVUD 4590
43 cm Solfjäder. Plast. 700174308

RÄFSHUVUD 5990
59 cm Plast. 700174307

GROVSÄCK K2 BLÅ/SVART FR. 4990
För arbeten som kräver en starkare säck. 160 L 10 st 700174956. 240 L 10 st 700174957.

TRÄDGÅRDSSÄCK FR. 9890
Kraftig säck som kan stå av sig själv. Praktisk till 
löv och övrigt trädgårdsavfall. 118 L 700173317, 
272 L 700173318.

välj rätt
sopsäck! 

KOMPOSTBEHÅLLARE 1 590:-
Master 375 Thermotec™ tekniken ger en snabb 
kompostering av avfall, även under kalla perio-
der (ner till -15 grader). 375 L. 
5 års garanti. 700162839

VEDKLYV REK. PRIS 4 690:-
LSH 520/5 Ergonomisk och solid vedklyv med 5 
ton klyvtryck. Maximalt 520 mm klyvlängd. Stora 
hjul för bästa transport. Överbelastningsskydd. 
Luftningsventil för hydralolja. 700174512

3 590:-
 

HÄCKSAX  

HT 2000 Batterihäcksax från AL-KO i EasyFlex-
batteriserien. 45 cm skärlängd. Inkl. säkerhets-
skydd för svärdet samt batteri och laddare. 
Batteripå 20 V / 2,5 Ah. Drifttid ca 45 minuter. 
Svärdlängd: 45 cm. Max klipptjocklek: 14 mm. 
Vikt: 2 kg inkl. batteri. 700171321

1 090:-
 

KEDJESÅG 1 390:-
EKI 2200/40 Elkedjesåg med längsgående
motor för bästa ergonomi och komfort. 
Verktygsfri justering av kedjan. 2200W. 230V. 
Svärdlängd: 400 mm. Vikt: 5,4 kg. 700096385

MOTORSÅG REK. PRIS 1 890:- 

BKS 3835 Välbalanserad bensinmotorsåg med 
kraftfull Easy Start motor på 37,2 ccm. Levereras 
med original Oregon-svärd och kedja.
Svärdlängd: 350 mm. Vikt: 5,25 kg. 700151963

1 590:-
 

VÄLJ RÄTT
SOPSÄCK!
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SOPSÄCK K1 SVART KNYT 4490
Passar bra för städ- och trädgårdsrens. 125 L 10 st 700174955. 
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Sjöviken Qigong & Hälsa 

Lars Lidman Nyström tar emot mig 
i det luftiga poolrummet där han 
annars har grupper med medicinsk 
qigong. Lars är från Stockholm och 
1961 började han som lärling hos en 
optiker. 
 

– Jag hade tur, säger Lars. Mäster 
var oerhört skicklig och stod för 
förstklassig kvalitet. När jag inte 
fick springa och köpa wienerbröd 
och liknande kunde jag få en bit 
glasögonglas att öva på. 
      

– Gör så här och nu kan du göra så 
här, sa mäster. 
   

 – Ja mäster! Javisst mäster! 
 

Optiker 
Så var det på den tiden. Inalles tog 
det sju år innan han var färdig opti-
ker. I det ligger högskoleutbildning 
med optikerutbildning och mycket 
lärlingstid.  

Massage 
Det enda Lars utövar som självlärd 
är massage. Det har han gjort i ett 
halvt sekel nu! 1988 började han 
med akupunktur som på sätt och vis 
överlappar massagearbetet.  
 

– Jag hade en engelsk lärare, han 
var fantastisk. På sina föreläsningar 
hade han inte ett papper. Han hade 
allt i huvudet. Sina kunskaper hade 
han från studier i Beijing, berättar 
Lars.   
  

– I Upplands Väsby hade Margit och 
jag optikerbutik i sju tuffa år. Vi 
hade kunder som kom från Kolmår-
den, bland annat. Det var de som 
”lurade ner” oss hit. Vi tog en ledig 
dag, bara som en utflykt, och med-
detsamma när jag kom in i det här 
huset, var det mentalt klart. Det är 
här vi ska bo!  Jag har alltid velat 
ha närheten till vatten, så det här 
blev ju perfekt! Det var 1995 vi kom 
hit. 

Doktor 
Verksamheten de öppnade här hette 
Sjövikens naturmedicin med specia-
litet ögon. Då hade Lars även läst 
fem år till doktor i traditionell kine-
sisk medicin (TCM). I de fem åren 
ingick två år skolmedicin som van-
liga läkare läser.  
 

Lars berättar att han med dessa kun-
skaper botat folk med ”kronisk 
hosta” efter Covid och ”kronisk” 
KOL,  och personer med svår urin-
vägsinfektion har mått bra efter hans 
behandling på bara några timmar.  
 

Qigong 
För närvarande är det huvudsakligen 
medicinsk qigong som Lars har för 
kvinnor med många övergångsbe-
svär. Klassisk qigong är något som 
utövas tidigt på morgon i Kinas alla 
parker.  
 

Jag tackar efter en trevlig stund och 
Lars skrattar glatt och ser ut som 
hälsan själv! 

Lars Lidman Nyström 

Exempel på litte-

ratur man hittar 

hemma hos Lars.  

Text och bild: Ulla Landqvist 

  

Får man för mycket av det goda, t ex squash, kan man med 
fördel laga falsk ostkaka och även frysa in. 
Här är ett recept, som jag gillar: 
 

Falsk ostkaka 
9 dl (1 kg) mosad squash  
4      ägg 
4 msk      vetemjöl 
½ liter      gräddmjölk (hälften av varje) 
3 - 4 st      bittermandlar (males) 
25 st      sötmandlar (males, ev ½ och ½ finhackas) 
1 d      strösocker 
 
• Skala och kärna ur squashen, skär den i bitar  

och koka i saltat vatten tills den är mjuk. 
• Mosa med gaffel. 

• Allt blandas i en ugnsform (eller 3 aluminiumformar). 
• Gräddas i 200 grader i ca 45 minuter (kortare tid med  

aluminiumformar). 
 

• Serveras med fördel med jordgubbssylt och vispgrädde. 
 

           

Ta tillvara säsongens skörd! 

Smaklig måltid!  Monica Johansson 
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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 DU BEHOV AV EN LÄGENHET I KROKEK  
INOM DE NÄRMASTE ÅREN? 

 
I så fall skall du höra av dig till Kolmårdens Byggemenskap (ekonomisk förening). 
 
Under septembersammanträdet i Samhällsbyggnadsnämnden förväntar vi oss att få  
beslut om ett markanvisningsavtal på en bit mark vid Odenvägen bakom Konsum. 
Kommunen tar fram en detaljplan, tillsammans med oss, som gör det möjligt att bygga ett 
antal miljövänliga lägenheter i tvåvåningsträhus. Lägenheterna kommer att fördelas till 
medlemmarna i Byggemenskapen enligt vår lokala kölista. 
 
 
Den marknadsundersökning, som finns beskriven i 
KOLMÅRDSMAGASINET (som du fick i din brevlåda i 
april), visar att det finns ett stort behov av hyreslägenheter 
i Krokek. Många äldre vill på sikt sälja sina hus och då kan 
barnfamiljer flytta in. Då skapas det positiva flyttkedjor. 
 
Därför undersöker vi fler områden där vårt lokala utveck-
lingsbolag, Kolmårdens Utveckling AB (svb), kan vara 
byggherre och på sikt bygga fler miljövänliga och billiga 
lägenheter i trä. 
 
En tänkbar fastighet för om- och tillbyggnad är 
”Missionshuset”, som ägaren (Sjövikskyrkans församling) 
har för avsikt att avyttra. Ägaren har tillsammans med  
Kolmårdens Byggemenskap skrivit till kommunen och ansökt om ett planbesked. 
 

En tredje plats är den stora, obebyggda tomten i korsningen  Anemonvägen/ Hyttavägen. 
Även här har ägaren och Kolmårdens Byggemenskap skrivit till kommunen. 
 
 
ÄR DU ELLER KANSKE DINA TONÅRSBARN PÅ SIKT, I BEHOV AV EN LÄGENHET  
I KROKEK SÅ SKICKA EN E-POST MED NAMN OCH TELEFONNUMMER TILL: 
 

Kassör i Kolmårdens Byggemenskap Anders Beckman, andersbeckman@hotmail.com 
eller ordförande i Kolmårdens Byggemenskap Affe Gustafsson, algstorp@telia.com  

 
Hör av dig till någon av oss om du vill ha fler exemplar av KOLMÅRDSMAGASINET! 
Där kan du läsa mer om framtida byggplaner i Kolmården.  

 

Den marknadsundersökning, som finns beskriven i 
KOLMÅRDSMAGASINET (som du fick i din brev-
låda i april), visar att det finns ett stort behov av hy-
reslägenheter i Krokek. Många äldre vill på sikt sälja 
sina hus och då kan barnfamiljer flytta in. Då skapas 
det positiva flyttkedjor. 
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Dagens ros till Kvarsebo kyrkas fina 
musikanter som gjorde musikandakten 
på kyrkbacken i solnedgången så fin 
och stämningsfull den 18 juli! Det efter-
följande och efterlängtade kyrkkaffet 
smakade underbart. 
 

                    En som var där 

     

Många rosor till personalen på COOP 
som med stort tålamod och fint bemö-
tande klarade den kämpiga perioden! 
 

   Nöjd kund 

                                   

               Ett kap/boktips  

I dessa olympiska tider kommer vår 
egen Jonas Jacobsson livsberättelse ut 
i bokform skriven av hans fru Aja Lind. 
Finns på COOP att köpa. Gör det! 

 

   Glad läsare 

 
 

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

Dagens Rosor 

 

Äntligen! 
Många har varit ledsna på den plan som 
varit vid Returpunkten vid Kolmårdens 
station. Den har varit ojämn och full av 
hål och andra ojämnheter. NU är det 
åtgärdat. Planen är asfalterad.  

 

    TACK!  

 

 

Rosor till ICA-personalen! Tack för att 
ni orkat och alltid visat vänlighet mot 
oss kunder, trots stor press! 

En kund 

Välkommen till Årsmöte 2020 och 2021  

för Föreningen 

Torsdag den 23 september kl. 18.30  
Lokal Sjövikskyrkan, Munkvägen 7 

Program: 
 

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar, men det  
hölls inget årsmöte 2020 p.g.a. pandemin, så  
det blir två årsmöten direkt efter varandra. 

 

 Framför dina synpunkter och kom med  
förslag/motioner före den 15 september till 

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

 Enkelt fika - 20 kr  
 
 

ALLA KOLMÅRDSBOR   
är välkomna på Årsmötet! 
 

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

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

Styrelsen 
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Hjälp oss rädda Kolmårdens dricksvatten! 
Tekniska Verken i Linköping planerar att upp-
föra en stor vindkraftsindustri i Kolmården i 
närheten av den kommunala grundvattentäk-
ten Stubbetorp/Halsbråten, varifrån vattnet 
kommer till er alla som bor i Kolmården och 
som får sitt vatten ifrån Nodra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Området som Tekniska Verken planerar för 
ligger ifrån Lilla Älgsjön förbi Gullvagnen ge-
nom Övre Svintunadalen och upp till Sörm-
landsgränsen  över Sörmlandsleden och Öst-
götaleden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ny tilltänkt väg, det lila sträcket, fram till  
       området för vindkraftsindustrin.  

För att kunna bygga en vindkraftsindustri där 
så behöver man  plana ut Kolmårdsskogarnas 
många berg och dalar, torrlägga myrar och 
tjärnar som aldrig kommer att kunna återskap-
as. Vägar behöver breddas och en ny minst 5 
meter bred väg med hög bärighet kommer 
byggas ifrån Gamla Stockholmsvägen in i 
skogen till det tilltänkta området vid Lilla Älg-
sjön och till alla tilltänkta vindkraftverk upp mot 
Sörmlandsgränsen. Ett förslag ifrån det förbe-
redande samrådet är att man tar sprängsten 
(som är förorenat) ifrån bygget av Ostlänken 
och planar ut området, där även en del av 
grundvattentäktens tillrinning ligger. Bygger 
man där en vindkraftsindustri kommer det 
troligen leda till att vattentäkten sinar eller blir 
förstörd.  Vårt älskade Kolmården kommer 
aldrig mer bli sig likt.  
 
Det finns säkert de som är för vindkraftsindu-
strier, men man kan inte placera dem vid re-
kreationsområden, unika skogsmiljöer som 
man skövlar och förstör, och framförallt inte vid 
tillrinningen för grundvattentäkten Krokek/
Stubbetorp som förser vatten till Kolmårdens 
Djurpark under vintern, företag och alla hushåll 
i Kolmården som får sitt kommunala vatten 
året om ifrån Nodra.  
 
Tänk dig att inte kunna spola toaletten, du-
scha, laga mat, diska, driva företag eller ens 
kunna dricka vatten när du är törstig. Det räck-
er att pröva detta en dag så inser man hur 
viktigt vårt grundvatten är.  
 
I närheten av detta område ligger även Jung-
frukällan som är ett populärt utflyktsmål. Frå-
gan är om även den källan riskerar att bli torr-
lagd ?? 
 
Vindkraftsverken kommer bli över 260 m höga 
och kommer synas med blinkande ljus över 
allas vårt Kolmården ända ner till Norrköping 
dygnet runt varje dag året om och ljudet kom-
mer höras och störa tusentals personer.   
 
Detta i kombination med att även Ostlänken 
planeras i detta område, gör att all rekreation 
försvinner och alla djur vilda som tama blir 
störda och stressade. Risk finns att reproduk-
tionen kommer påverkas så överlevnaden för 
framför allt alla rovfåglar kommer påverkas 
negativt. 
 
Om vi hjälps åt med fakta och kunskap om 
vindkraftsverk och hur unik Kolmårdens natur 
är, kan vi rädda och bevara rekreationsområde 
men framför allt vårt viktiga vatten.   
 
Tekniska Verken kommer i höst bjuda in till 
samråd (där svarstiderna ofta brukar vara 
korta) så därför måste vi agera nu och behöver 
då starta upp en förening.  

Vi bjuder med anledning av detta in till ett 
första möte tisdagen den 21 september 
kl.18.00 i Ridhuset på Stubbetorps gård. 
(Se röda punkten på kartan.)  
 

För mer information eller om ni vill vara med i 
styrelsen eller någon arbetsgrupp, får ni gärna 
ringa Marie Morgård från  Stubbetorps Vatten-
förening på tel.nr 0708-91 98 04.  
 

Representanter ifrån Rättvisa Vindar norra 
Östergötland kommer att närvara och ge in-
formation om deras arbete kring Holmens 
planerade vindkraftsindustri i Åby och Fin-
spång. Även Stubbetorps Vattenförening kom-
mer informera om grundvattentäkten och de 
problem som följde under dess tillkomst, och 
som visar på hur riskabelt detta projekt är för 
vårt vatten.  
   

Varmt välkomna önskar; 
Stubbetorps Vattenförening och boenden i 
Övre Svintuna Dalen där grundvattentäkten 
ligger.  
 

Då vi fortfarande befinner oss i en pandemi 
tänk på att hålla avstånd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vid pennan Marie ifrån Stubbetorps Vattenförening 
på promenad med, en i mitt tycke, söt hund i en 
ännu så länge orörd unik Kolmårdsskog.  
 
 

Här pumpas vattnet upp. 

Här renas vattnet innan det går till konsumenterna. 

I denna typ av Kolmårdsskog är tillrinningen till 
vattentäkten och där vill man plana ut och bygga 
minst 5 meter breda vägar och 2.500 kvm plan  
mark med hög bärighet runt om varje vindkraftsverk. 
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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  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Välkommen! Sjövikskyrkan är öppen igen!  
Under september inbjuder vi till Gudstjänst i olika for-
mer kl.16.00 varje söndag. Alltid sång och musik, enkel 
servering och program för barnen. Mer information på 
affischer, predikoturer och Facebook.  
 

 
 
  

 
 
 

Varje onsdag kl. 19.00 inbjuder vi till Bön för Kolmården 
och vår värld. 
 

Från oktober månad finns ännu ingen färdig planering.  
Se predikoturer i Norrköpings Tidningar, affischer  
eller Facebook.   
 

Kristen tro - något för dig? Vill du samtala med någon? 
Kom till någon av våra samlingar eller hör av dig till  
Göran Skoog 070-2391463 eller Katrin Bjuhr 073-1411562   

 
         http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan   

 

              Munkvägen 7, Krokek 

Kom till Barnens Dag 
lördagen den 11 september mellan 11 - 14! 

Kiosk, fika, backklättring, hoppborg, lekar mm 

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan
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En augustisöndag träffar vi Torbjörn 
Folkesson och Siv Karlsson som har 
upptäckt sommarens tipspromenader 
vid Marmorbruket. Det har för fa-
miljen blivit en värdefull uteaktivitet 
att göra tillsammans. ”Vi försöker 
att vara på plats varje söndag och 
med en funktionshindrad son passar 
det här oss perfekt. Det blir en la-
gom lång promenad med några 
stopp vid frågorna. De är oftast inte 
alltför svåra, men det är sällan som 
vi får alla rätt eller vinner något på 
våra tipsresultat. Att få fundera lite 
och se hur många rätt det blev är 
ändå givande. Det blir en trevlig 
promenad och ibland har vi fått en 
lottad vinst”.   
 
Kolmårdstipset  arrangeras av ori-
enteringsklubben. Robert Håkansson 
i OK Kolmården konstaterar att det 
tyvärr är få som har hittat till Mar-
morbrukets tipspromenad under 
sommaren, men att det blir fortsätt-

På tipspromenad vid Marmorbruket 

ning där under hösten som är nor-
mal tipspromenadsäsong. I novem-
ber flyttar man tillbaka till klubbens 
stuga i Strömsfors. Pandemiårets 
restriktioner har inneburit nya for-
mer med längre öppettider och 
självservering av tipslappar som på 
söndagskvällarna samlas in för re-
sultat och vinstutlottning.  

OK Kolmården får ofta beröm för 
sin tipspromenad. Lennart Eriksson 
har erfarenhet från andra och menar 
att Kolmårdstipset är bäst. Många 
verkar sätta värde på att tipsprome-
naden finns, så det finns kanske en 
gnutta hopp om en framtid med fler 
deltagare. 
  okkolmarden.com 
  Facebook Kolmårdstipset    

Susanne går och Ann kommer 
Omvårdnad i förvandling 
Suzanne Svärd träffade jag första 
gången när vi båda jobbade på 
Torsgården (gamla Sanatoriet). 
Mycket har hänt inom äldreomsor-
gen sen dess. Från att ha varit 
"kolli" på fyra-salar på långvården 
har utvecklingen gått mot eget rum, 
självbestämmande och egen omgiv-
ning. Det senaste året har däremot 
varit en prövning för alla, både 
inom och utom vården.  
 
- Att som ansvarig chef följa och 
verkställa nya regler och rekom-
mendationer under pandemin har 
varit svårt. Att förmedla till anhö-
riga, barn och barnbarn att de re-
kommenderas inte hälsa på är inte 
lätt. 
 
- Att leda och fördela arbetet har 
varit och är en viktig arbetsuppgift. 
Med målsättning att alla, boende, 
personal och anhöriga ska vara 
nöjda, med trivsamt boende och 
arbetsplats som resultat.  
 
Covidsituation 
 Alla blev tidigt vaccinerade så 
smittspridningen och vården av co-
vidsmitta klingade av. Både boende 
och personal blev sjuka. Nu mår 

alla bra och allt blir mer och mer 
normalt. Tyvärr har Dagcentralen 
inte kommit igång så mycket. End-
ast måndagseftermiddagar är det 
något som händer där. Då kan man 
samlas ute, vilket ju är viktigt i pan-
demitider. 
 
Ny enhetschef 
Ann Rickhammar tar över en enhet 
i äldrevården som är mycket 
välskött och med en stabil personal. 
Ann har en lång erfarenhet inom 
äldreomsorg och hemtjänst. Perso-
nalen kommer att märka att Ann 
kommer att bli en närvarande 
chef,  genomföra medarbetarsamtal 
med alla, bl a för att lära känna per-
sonalen och ta vara på idéer. 
 
Anhöriga 
Många anhöriga har lösningar som 
personalen inte ser och känner ju 
den boende allra bäst. Ett gott be-
mötande och en hög delaktighet är 
en förutsättning för nöjda brukare 
och deras familjer. Så småningom 
kommer anhörigträffar och boende-
möten att komma igång. Träffpunk-
ten är väsentlig i trivseln vare sig 
man bor på Valhallavägen eller i 
eget boende i samhället.  
 

Uppdraget 
I botten på äldreomsorgsvården 
ligger ju kommunens uppdrag som 
är viktigt att man följer. Har givet-
vis med ekonomin att göra. 
 
Ann ska känna sig välkommen och 
vi önskar Susanne lycka till med 
det hon företar sig! 
 

 Text: Louise T Gustafsson 
 Bild: Margaretha Ericsson 

       Några deltagare från 15/8  

 

Ann Rickhammar 
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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:  
Måndag: 14-16 

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

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

Fritidsgård: 011-39 25 80 
Råsslavägen 20 
 

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

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

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! 
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