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Det är vi som gör tidningen

Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt obunden

tidning, som ges ut i fyra nummer per år till alla Kolmårdsbor. Ägare är en ideell förening och allt arbete utförs utan
ersättning. Utgivning och tryck finansieras via annonser,
frivilliga medlemsavgifter och sponsorer.
I skrivande stund viner det kring huset - det är full storm
ute. Då längtar man lite extra till Våren. ”Projekt Insekt”,
som startar upp i detta nummer, kan ge oss lite vår- och
sommarkänslor. Läs och var med!

Margaretha Ericsson Louise T Gustafsson
Vi fortsätter med Serierna ”Gamla gårdar”, ”Ordföringar”
Redaktionschef och Särskilt ansvar för
och ”Konstnärer”. Och nu får två konstnärer med helt olika ansvarig utgivare
kyrkor och äldre.
stil presentera sin konst. Förundras och njut!
Redigering och layout
Varken COOP, som var vinnare i Handelsgalan 2021, eller
Veteranmotorcykelklubben Östergyllen, som hade sin träff
i höstas, kom med i Höstnumret. Men bättre sent än
aldrig. Nu kan vi läsa om dem i Vårnumret.

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

Vi tappade några reportage i sent skede, så Vårnumret
har 44 sidor mot annars 48 - men här finns allt från Vindkraft, läget på bostadsfronten, företagande till recept…
Monica Svensson
Särskilt ansvar
för Stavsjö

Missa inte inbjudan till Kolmårdsnytts årsmöte! Bli medlem
i Föreningen Kolmårdsnytt, då har du rösträtt och dessutom stöttar du tidningen.

Gunnar Kryger
Särskilt ansvar
för sport och idrott

Korrekturläsare:
Katrin Bjuhr

Skön vårläsning
Margaretha Ericsson

Kontakta oss!

Inga-Britt Jernqvist
Bevakar Kvarsebo

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

Sista sidan
Halv sida
Fjärdedels sida

185 x 265 mm
185 x 130 mm
90 x 130 mm
90 x 60 mm
60 x 40 mm

2 000 kr
1 200 kr
600 kr
350 kr
200 kr

Nästa nummer

185 x 130 mm
90 x 130 mm

2 000 kr
1 200 kr

Manusstopp ca 3 1/2
vecka före utgivning.

Företagsguiden

600 kr/år

Föreningsguiden
Träningsmöjligheter

gratis
gratis

kommer ut den 9/5
Manusstopp 14/4

Utgivning 2022
21/2, 9/5, 5/9, 14/11

Får du inte tidningen kontakta redaktionen!

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

Utsocknes 200 kr/år för porto. Skriv namn och adress!
Plusgiro: 55 79 40-4 Bankgiro: 638-4325

HUVUDSPONSORER är välkomna! (från 5000 kr)
SPONSORER

Tryckeri:
Norrköpings
Liselotte Karlberg, Tryckeri/
Tellogruppen
Christer Johansson Boström
Webbredaktör
Teknik mm

Innehåll

Allt material granskas före tryck.

Hel sida
Halv sida
Fjärdedels sida
Åttondels sida
Sextondels sida

Olle Rosén
Allmänt, porträtt
Styrelseordförande:
Stig Fritzell

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

Annonspriser

Ulla Landqvist
Allmänt…

(från 1000 kr)

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Ekmans Entreprenad AB, Lions Kolmården,
Kolmårdens Byggtjänst, Lisa Webbdesign, Kolmårdens Psykologmottagning
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Veteranmotorcykelklubben Östergyllen
En gång om året arrangerar veteranmotorcykelklubben Östergyllen en
tur med äldre och några yngre motorcykelentusiaster. I september var
det dags igen. 18 st startade från
bensinmacken och gav sig ut i
Kolmårdsskogarna för att på grusvägar ta sig en liten tur på 7 mil.

Ansvarig tävlingsledare var
Mats Ringborg.

Frågor och skytte
Under vägen fanns det 6 kontroller.
5 st av dessa bestod av frågor som i
tipspromenad och 1 kontroll var det
luftgevärsskytte i. Efteråt samlades
man för fika och resultatredovisning
i Missionshuset.

Föreningen bildades 1981 och på
plats fanns också dess ordförande
Nils-Erik Olander.

Veteranmotorcykelklubben skulle
gärna vilja ha fler medlemmar. Det
är inte nödvändigt att ha en äldre
motorcykel.

Motorcyklarna
De flesta motorcyklarna var av äldre modell, men det fanns även några nya. En riktig pärla fanns bland dem. Det var
en 1000-kubikare, vinröd Huskvarna 130 från 1934, dvs den var 87 år gammal. Den såg ut så här:

Fler bilder på några motorcyklar som fanns på plats.

Text och bild: Gunnar Kryger
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Välkn tl

COOP KROKEK
Nu är vi igång med vår utbyggnad!
Vi gör mer plats för vårt sortiment samt utökar
vår kassalinje med självutcheckningskassor.

Krt r vå n 2022!

Vi är bud för:
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Jubel!

Fotofabriken i Norrköping AB

Stor glädje på scenen i Flygeln
Årets matbutik
COOP i Kolmården har just utsetts
till Årets matbutik av juryn för Handelsgalan i Norrköping. En gång
varje höst anordnas en stor fest då 8
pristagare i olika klasser hyllas bland
18 utvalda finalister. De har tidigare
nominerats av allmänheten.

Ombyggnad
Just nu pågår ju en ombyggnad av
butiken. Den kommer att få ytterligare 150 kvm golvyta. Husets framsida kommer att vara rak. Entrén
blir på samma plats som tidigare
och kundvagnarna placeras åter
utomhus. Bankomaten flyttar till
hörnet av huset.

Den som föreslog vår lokala COOPbutik skrev denna motivering:

”

Jonny - glad butikschef

- Vi som jobbar här är ett gäng som
trivs ihop, ett bra lag. Mitt motto
är att det vi gör och säger ska
vara äkta. Det ska vara ordning
och reda, fräscht och välfyllt.

”

Inte första gången
Det är faktiskt inte första gången vår
lokala butik utses till vinnare. Så var
det också 2014.

- Men det var före min tid, säger
Jonny, butikschefen. Det var väldigt roligt att det hände nu, trots
pandemi och allt. Och alla våra 13
anställda kunde vara med och fira
på festen i Flygeln. Vi har duktiga
extrajobbare som klarade att sköta
butiken den kvällen.

Det
bjöds på
tårta i
butiken!
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Omsättningen har ökat
Inne i butiken blir mera plats för
både kunder och varor. Omsättningen har ökat och det blir nu lättare att ge utrymme för sådant som
kunder önskar. Ekologiska varor
efterfrågas alltmer och begreppet
”handla hållbart” blir viktigare.
Självutcheckning
Kassorna kommer att bli flera, fem
stycken, faktiskt. Två kommer alltid
vara bemannade, men tre blir av
typen självutcheckning. Där scannar
man själv sina varor och betalar
med kort. Det kommer att ge möjlighet till snabbare inköp och
mindre köbildning. Men de som vill
kommer att kunna göra som förut
och betala på valfritt sätt.
Nypremiär i vår
Under våren ska ombyggnaden bli
klar och Jonny utlovar redan nu
festligheter vid nypremiären.
Text: Christina Folkeson
Bilder: Christina F, Fotofabriken,
och Margaretha Ericsson
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Isabel Cantzler -

Konstnär uti fingerspetsarna

Foto: Laura Cantzler

En rödhårig lurvig katt smiter ut
samtidigt som jag välkomnas in till
Isabel Cantzler. Vi sitter vid köksbordet och talar om konst, måleri,
arbete och mycket mer…
- När började du måla?
- Det var på Lunnevads folkhögskola.
- Du måste väl ha ritat massor som
barn?
Isabel berättar att hennes favoritsysselsättning hemma i Mjölby, där hon
är född, redan som liten var att rita
med alla vaxkritorna. De fyllde en
hel balja! Där kunde hon sitta i timmar och teckna.

Flera sidor. Olja på duk från 2015

Skolor och utställningar
Att skriva upp alla skolor och utställningar som hon gått i, och visat
sin konst på, finns absolut inte utrymme för här. Utställningarna har
varit på många skilda ställen i Sve-

rige som t.ex. Liljevalchs men även i
Paris, Warszawa, Venedig, Oslo, St.
Petersburg...
- Nu måste jag få höra om anledningen till att jag faktiskt sitter
här?
- Jag fick uppdraget att måla av
kommunstyrelsens
ordförande
Olle Vikmång efter hans tid som
ordförande i kommunfullmäktige!
Olika tekniker
Mest målar Isabel i olja. Gärna lager
på lager för att sedan ”sudda fram”
det önskade motivet. En lite annorlunda teknik. När hon målar med
akvarell arbetar hon främst abstrakt.
Där kan hon släppa taget och låta
färgerna leka och leva sitt eget liv.
Andra tekniker hon gärna arbetar
med är skulptur och textil.
- Jag har ingen utbildning alls i texstila material.

Porträtt av Olle Vikmång efter hans tid som ordförande i kommunfullmäktige. Uppförd på beställning av Norrköpings kommun. Hänger i Rådhuset. Olja på duk 2021
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Vi är båda överens om att utbildning
både kan hjälpa och hindra i den
konstnärliga processen.
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Undersköterska
Isabel har bott i Kolmården sedan
2008. Jag vet att hon arbetar som
undersköterska på ett vårdboende i
Kolmården. Jag undrar varför, när
hon har sådan passion och fantastiskt sätt att uttrycka sig inom konsten. Hon berättar att vårdarbetet ger
henne trygghet. Pressen att producera skulle kunna ta kål på fantasi
och inspiration.
- Var håller du till när du målar och
är så här kreativ.

Ett av Isabels närmaste projekt är en
utställning i Uppsala. Platsen har ett
udda namn. Den heter Köttinspektionen! Det är en konstnärsdriven
kulturell mötesplats och inget annat!
Kedjebrev
Isabel är bred och orädd i sitt sätt att
tackla och ge sig i kast med olika
konstyttringar. Hon har ett samarbete på gång med en graffittimålare i

Malmö, Pärra Andreasson. De målar på samma målning växelvis, ungefär som ett kedjebrev. Deadline är
december 2022. Var, när och hur det
ska visas står i nuläget skrivet i
stjärnorna!
Text: Ulla Landqvist

- Här, säger hon och pekar runt, men
jag skulle gärna ha en ateljé i närheten med mer rymd och bra ljus!
Men sådant kostar.

Tillsammans, utsmyckning på Mjärdevi förskola, Linköpings kommun, 2013
Familj, akvarell, 2018

Tyst signal, olja på duk, 2019

Förbindelse, olja på duk, 2019
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Hanna - Genuint företagsam
-

Jo, det stämmer nog, säger
Hanna. Visst har jag jobbat för
andra, men jag gillar att röra
mig fritt, att utmana mig själv
och andra, att se att det växer.
Jag vill att min energi ska leda
någonstans.

Att leva som företagare har varit en
familjetradition. När Hanna var liten drev hennes föräldrar Skogsvikens pensionat, sedan Sandviksbagarn. Därefter tog de hand om Bodavikens camping, med både butik
och
vattenrutschbana.
Hannas
mamma är ekonom och till stöd
även nu, när Hanna driver sin städfirma Renasevice.
Drev Sjöstugan i 16 år…
Som yngre säsongsjobbade Hanna i
fjällen och på Västkusten. Men när
hon bildade familj blev Kolmården
den fasta punkten. Redan 2005 öppnade hon och dåvarande sambon
Jonas restaurang i Sjöstugan. Den
har Hanna fortsatt att driva ända till
i somras, men de sista fyra åren i
samarbete med Johan Doverhjelm.
Renaservice i 10 år
Det handlar ju då mycket om kvällsarbete. Att kunna förlägga arbetet
till dagtid är en fördel, särskilt när
livet också inrymmer en familj med
fyra barn. Så för tio år sedan satsade
Hanna på att öppna ett städföretag.
Det s.k. rutavdraget har gjort att det
blivit mera vanligt att köpa in tjänster i hemmet. Att få sitt hem städat
kan underlätta och förbättra tillvaron för många. Småbarnsföräldrar
kan få helgerna fria för annat, äldre
kan få hjälp med det de inte orkar.

Vill utveckla företaget
Hanna berättar att hennes företag nu
har sju fast anställda och tre vikarier. Hon går också gärna själv in
och jobbar. De har mest hemstädkunder, men utför också städning på
förskolor och dessutom både byggoch flyttstädning. En hemstädning
brukar ta mellan två och fyra timmar
och omfattar dammtorkning, dammsugning, golvmoppning och storstädning av kök och badrum. Även
hjälp med tvätt, strykning och föns-

tertvätt kan beställas. Hanna vill
gärna utveckla sitt företag och då
kanske även erbjuda utomhusarbeten.
- Det är en tillgång för oss i
Kolmården att vi har så företagsamma ortsbor. Vi säger: Lycka
till!
Text och bild: Christina Folkeson

ÅRSMÖTE FÖR
Tid: Tisdag den 15 mars kl. 18.30
Lokal: Sjövikskyrkan, Munkvägen 7

ALLA KOLMÅRDSBOR ÄR VÄLKOMNA!

Program:


Sedvanliga årsmötesförhandlingar



Framför dina synpunkter och kom med
förslag/motioner före den 1 mars till

Inget medlemskrav!
Men bli gärna medlem och var med och stötta tidningen.
Då får du dessutom göra din röst hörd på årsmötet!
Välkommen att sätta in:
100 kr/år för familj/enskild person
PG 55 79 40-4 eller BG 638-4325

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


Enkelt fika - 20 kr

Styrelsen
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Johan Eklund -

ordförande i Sandvikens Båtsällskap

I alla ideella föreningar finns det
eldsjälar, som utan betalning tar
stort ansvar och ser till att något
händer. Johan är en person, som
det är lätt att ha att göra med. Han
är lågmäld, ödmjuk, idérik och han
är en riktig problemlösare enligt
kompisarna i båtklubben. Han och
Marie flyttade till Sandviken 1985
och han har sedan dess varit aktiv i
båtklubben.

Lite bakgrund
Född i Norrköping och efter grundskolan blev det 3 år på Ebersteinska
Gymnasiet. Lumpen i Linköping
och sen Väg & Vatten på KTH.
Därefter jobb på byggfirman SIAB,
var med och byggde bland annat
Louis De Geer och Papperslinje
PM53 i Braviken. 1997 bytte jag
bransch till ABB i Finspång som
numera heter Siemens-Energy. Där
varit med att bygga kraftverk, baserade på Finspångstillverkade Gas &

Ångturbiner, runt om i världen.
Mestadels i Europa och några år
också med kärnkraften i Sverige.
Jag var en längre tid på Gazaremsan
just då det bombades och bråkades
som värst, ganska omvälvande.
Fick min första lilla träeka när jag
fyllde 10 år, köpte senare en J10a av
Alvarbåtar och då lades väl grunden
för det båtliv vi haft i familjen.
Byggde en Birdie-24 1978 (7.5m
segelbåt) senare när barnen var små
och ramlade omkull varje gång vi
stagvände, så byggde jag en lite
större motorbåt som blev bekvämare för alla. Vi har haft en del
andra båtar också och den bästa var
nog en motorseglare som vi utnyttjade ganska mycket. Nu har vi en 6meters hyttbåt som vi transporterar
oss med till och från Harstena, där
vi har ett litet fritidshus.
Sandvikens Båtsällskap
Sedan 1990 har jag haft olika funktioner i styrelsen. Huvudsakligen
som kassör och nu sedan ett par år
tillbaka som ordförande. Idag har vi
ca 165 medlemmar och ca 115 båtplatser för uthyrning. Klubben har
god ekonomi, trots att vi för några
år sedan köpte in en 60 m lång flytande vågbrytare av betong (& cellplast). Denna amorteras med ca
100.000 kr varje år samtidigt som vi
varje år gör olika förbättringar och
investeringar för ca 100.000 kr.
Alla våra båtplatser är uthyrda och
det är kö till de flesta av våra bryg10

gor. Medlemsavgiften är 500:- och
en båtplats vid Y-bom kostar 1.350:
- och vid piren 1.750:-. På sommaren är det några som lägger sina båtar ute i skärgården och då kan det
finnas plats i Sandviken att andrahands-hyra en plats om någon så
önskar. Rampen är flitigt använd, ca
300 betalande per år, 50 kr per dag
via Swish helst, då det börjar bli
svårt att hantera kontanter.
Attraktiv marina
Som sagt så håller vi hela tiden på
att förbättra hamnen till att bli en
attraktiv marina, främst då för oss i
närområdet och med medelstora
båtar. De fasta bryggorna har bytts
ut mot flytande och försetts med ybommar i den takt vi har råd med.
Även på den fasta delen av piren
investerar vi y-bommar och så kallade ”Pålbojar” för att det ska bli så
bekvämt och säkert som möjligt att
lägga till på sin plats. Bråviken kan
vara hård ibland. I år hoppas vi
också på att äntligen få ut el till piren för att senare sätta upp belysning, el och vattenuttag.
Det är en hel del arbete med att
sköta utrustning, bryggor, båtar,
tomt och hus, som vi får det mesta
gjort via våra arbetsdagar vår och
höst, där medlemmarna är skyldiga
att ställa upp när de blir kallade. Sen
är det som vanligt med föreningsverksamhet att några ”eld-själar”
gör mycket av jobbet däremellan,
utan dem skulle inte klubben fungera.
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Juniorverksamhet
Under maj, juni och augusti erbjuder
vi våra ungdomar segling med våra
egna optimistjollar en gång i veckan.
Vi har även införskaffat en lite
större jolle där fler kan vara ombord
samtidigt. Verksamheten sköts av
intresserade medlemmar som går
igenom teori, praktik och säkerhet.
Man behöver inte vara medlem för
att delta och prova på att segla, men
det är klart att vi inte kan ta hand om
hur många som helst. Anmälan kan
göras via vår hemsida senare i vår.
www.sandvikensbatsallskap.se.
Vi har även en sida på Facebook.
”Sandvikens Båtsällskap”
Några förhållningsord
Det är många som rör sig på området och så ska det vara, så länge man
respekterar att anläggningen och
båtarna är andras egendom. Vi har
hela tiden undvikit att sätta upp förbudsskyltar men påpekar vissa reg-

ler på anslagstavlorna. Tex vill vi
inte ha fiskedrag sitta fast i våra
båtar eller fiskrens på bryggorna.
All sten som finns på piren har vi

betalt och kört ut där för att skydda
mot vågor och vind, och vi vill förstås att den blir kvar där och inte
kastas i sjön. Y-bommarna har tyvärr också blivit populära badleksaker, där man går balansgång, gungar
och hoppar ifrån. Någon kommer
säkert att slå sig på detta, och hur
kan vi få badarna att undvika det
utan att säga ifrån. Det är svårt att
hitta balansen mellan förmaning och
förbud och jag hoppas att vi som
vistas i marinan hjälps åt att hålla
god ordning och en god atmosfär i
Sandviken Båtsällskaps anda.
Johan berättade också om framtidsplanerna att ytterligare förlänga
piren med 20m och köpa in fler Ybommar till brygga öst. Med Johan
som kapten nere i Sandvikens
Båtsällskap känns seglatsen trygg
och säker för både medlemmar och
kolmårdsbor.
Text: Olle Rosén, bilder: Privata
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”DIN VÄGVISARE VID DITT NÄSTA BILKÖP!”

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

Text och bild:
Gunnar Kryger
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Ny italiensk restaurang i Krokek

Nu tar Don Luigi ännu ett steg i sin
ambition att bilda en kedja av sin
affärsidé. Den startade med restaurangen Il Cibo, numera Don Luigi
Di Il Cibo, i centrala Norrköping
och fortsatte med den italienska restaurangen Don Luigi i anslutning
till Nya Parken på Ektorpsgatan.
Lång erfarenhet
Med lång erfarenhet i restaurangbranschen känner sig delägarna Johannes Hanna, Morad Morad och
Fadi Mrad väl rustade att fortsätta
sin satsning med ytterligare en italiensk restaurang. Ett erbjudande om
att överta en lokal i Krokek passade
deras plan och efter genomgripande
renovering av lokalen i Centrumhuset på Sjöviksvägen 80 i Krokek
öppnades nyligen den italienska
restaurangen Don Luigi med delikatessavdelning.

Morad Morad, och Johannes Hanna

Äkta italiensk mat
Don Luigi erbjuder äkta italiensk
mat med råvaror av hög kvalitet.
Förutom pasta, lasagne, pizza, pinsa
(en avlång variant av pizza med annorlunda botten, som ursprungligen
tillagas i Rom), sallader mm, kan
man också beställa en bricka med
utvalda italienska charkuterier eller
en ostbricka. Från
delikatessavdelningen kan man
själv plocka ihop
italienska godsaker i en trevlig
låda/korg, t ex att
ge bort som present istället för
blommor eller för
eget bruk, t ex
kaffe,
choklad,
oliver mm.

Interiör från den nyrenoverade restaurangen i Krokek
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En egen Pinsa
Delägarna har genom flera resor till
Italien handplockat sina råvaror och
lärt känna Luigi, en krögare bosatt i
Rom. I samarbete med honom har
de tagit fram en egen pinsa, Pinsa
Romana som den kallas. Luigi har
mer än 25 års erfarenhet av att baka
Pinsa Romana och hans samarbete
uppskattas mycket av Don Luigis
ägare.
Välkommet tillskott
För Kolmårdsborna är det ett välkommet tillskott av matställe sedan
ett par matställen försvunnit på senare tid. Kolmårdsnytt önskar Don
Luigi välkomna och lycka till i vår
centralort i Kolmården!
Text och bild på ägarna:
Monica Johansson
Övriga bilder: Privat
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Lars-Åke Karlsson

- skapare av konststilen Strand och Naturkonst
Lars-Åke är en känd Krokeksprofil sedan
1978, då han kom till Krokek för att som
högstadielärare undervisa i matte, fysik och
kemi på Råsslaskolan. Vid sidan om sitt arbete har han som fritidskonstnär skapat
konst i nära relation till naturens element
sol, vind och vatten.

Marmorstigen.
Utbyggnaden av målarduken består av naturmaterial.

Bråviken i solnedgång
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Vem är Lars-Åke?
Jag är född och uppväxt i Växjö. Efter studentexamen 1965 blev det lumpen och därefter universitetet i Växjö och Lund där jag
läste matte, kemi och fysik. Mitt första lärarjobb fick jag 1973 på Matteusskolan i
Norrköping, där jag jobbade ihop med
Conny Pettersson och Kent Andersson.
Högstadiet på Råsslakolan startade 1977
och året därpå började jag min anställning
på Råsslaskolan, som har varit min arbetsplats ända till pensionen. Somrarna har jag
huvudsakligen tillbringat på Öland och det
är framförallt där på stränderna jag har hittat
motiv till mina tavlor och även funnit
material i form av drivvirke, stenar m.m.
Även motiv hämtade från Bråviken finns på
många tavlor.

KOLMÅRDSNYTT nr 1, 2022
Strand och Naturkonst?
Det är en helt egen konststil som jag
började utveckla runt 1986. Det är
ett konstskapande med avsikt att
komma närmare strand och naturmotiven genom att använda såväl
naturliga strandfynd som tredimensionell utbyggnad i tavelkompositionen. Utbyggnaden på tavlorna
kan alltså bestå av stenar, drivvirke
eller annat material jag funnit på
stränderna.
Lars-Åke är en lågmäld föreningsmänniska som jag känt i många år.
Han är en mycket nära vän och en
god lyssnare. Hans skapande kan
också studeras på otroliga insektshotell som han har tillverkat på
marmorbrukets gubbdagis. Numera
är det glesare mellan penseldragen,
delvis på grund av diverse ögonbesvär.
Text: Olle Rosén

Ensamseglare söker nödhamn

Disig Jungfru

Bodaviken i höstskrud

Luftgevär i Krokek
Sedan sommaren 2018 har vi
tyvärr inte kunnat erbjuda något
luftgevärsskytte i Krokek. Orsaken är att vi inte fick vara kvar i
Råsslaskolan på grund av att
luften var för dålig. Tyvärr har
inte Norrköpings kommun kunnat erbjuda något alternativ
överhuvudtaget.
Trolig lokallösning
Efter att vi blivit kontaktade av
Kolmårdens tennisklubb finns
det nu en trolig lösning!
Planen är att bygga en luftgevärshall på marken bredvid tennisklubbens lokal, bakom Scout-

lokalen i Hyttan, och därigenom
kunna utnyttja toalett och omklädningsrum i deras lokal.
Förhoppningsvis till våren!
Vi har kommit överens med
Lösings häradsallmänning om
att arrendera marken. Nästa steg
är avtal mellan föreningarna och
att ansöka om bidrag innan
själva byggandet kan starta förhoppningsvis redan under våren.
Om du är intresserad av att
delta i själva byggandet hör
gärna av dig!
Bo Ohlsson
Krokeks Skytteförening
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Festlokal i Kolmården
(konferenser och möten är f.n.
begränsat till 8 pers pga Covid 19)

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

Stavsjö Föreningshus för
bröllop, dop; 50, 60–årskalas, mm

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

För information och priser:

www.stavsjö.se
För bokning, telefon: 073-042 5383
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Från Stavsjö Horisont
Nya bostäder i Stavsjö
Till jul kom alla tre huskropparna
upp vid Stavsjögården. Nu gäller det
bara att färdigställa alla tolv hyreslägenheter och det tar sin lilla tid. Den
första september ska de vara klara
för inflyttning. Är du intresserad är
det bara att anmäla sitt intresse. När
de sedan blir klara måste du bestämma om du vill ha en lägenhet
eller ej. I första hand är det Stavsjöoch Ålbergabor som lämnat sitt hus
eller bostadsrätt, som har företräde. I
andra hand finns stora möjligheter
även för alla Kolmårdsbor att få en
lägenhet. Vänd dig till Kiladalens
Utveckling AB.
Rörelse är viktigt för alla barn
och även vuxna
Madelen Casta förespråkar detta
genom att ideellt ha lek och rörelse
för alla barn mellan 1-6 år i Stavsjö
gymnastiksal på söndagar. Det är
klättring och hopp och dans och föräldrarna får gärna vara med. Det är
upplagt i olika stationer och man
kan göra det man vill och är bra på
och lära sig successivt. Barngympan
anordnas via Stavsjö föreningshusförening/Stavsjö Idrottsförening där
deltagarna betalar medlemskap. Hon

Ett par av de nya husen vid Stavsjögården

ordnade även tillsammans med
några andra föräldrar ett cykellopp
för barn i somras, inspirerat av Vätternrundan, som blev mycket populärt. Det kom ca 50 barn, trots regnväder. Det var mer än vad de räknat
med och det ska bli bättre arrangerat
i år. Dessutom är hon platschef för
Runacademy i Norrköping, en löpgrupp för motionärer. Runacademy
finns i hela Sverige och närmsta
grupp för boende i Stavsjö/
Kolmården är Norrköping.
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Snöröjning
Snöröjningen har fått ett lyft i vinter, som många har uppmärksammat. Vägar och gc-vägar har blivit
mycket bättre underhållna särskilt
vid snöfall och halka. Ett stort tack
till samfällighetsföreningen och till
dem som arbetar med detta.
Text: Monica Svensson
Bild: Madelen Casta
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Projekt Insekt - vill du vara lat och hjälpsam?
Upprinnelsen till det här långsiktiga
projektet kommer från det danska
programmet ”Ge oss naturen tillbaka” där Frank Erichsen från
”Hundra procent bonde” deltog som
expert (2020 på SVT Play).
Öken för insekter
Omkring 35 % av vår mat kräver
pollinerande insekter! Bristen på
dessa är alarmerande! Honungsbiet
utgör 85 % av pollinerarna. Perfekta
kortklippta gräsmattor, stenläggningar, och vintergröna växter är en
total öken för våra insekter och därmed även för småfåglarna.

Stäppsalvia, två lägre Salvia, flera arter Näva, Jättedaggkåpa, fröställning av
Backsippa. Uppe till vänster blommande Fläder.

Kaj Almqvist - biolog

Rekommenderar slåtteräng
För kunskap och hjälp kontaktar jag
Kaj Almqvist som är biolog och
miljöutredare. Han berättar att vi har
några exempel på fina biotoper för
insekter på mycket nära håll såsom
Marmorbruket och vandringsleden
utmed Bråviken. Han nämner särskilt den torrängsflora, som finns
väster om Vildmarkshotellet med
blommor som brudbröd, slåtterfibbla och orkidén Adam & Eva.
För att få se ängsflora och rikligt
med fjärilar och bin rekommenderar
Kaj en riktig slåtteräng, Nybyggeängen strax söder om Sörsjön. (Bra
förslag för en utflykt i maj)!

Häradsekonomiska kartan
För att få ett historiskt perspektiv på
de marker som var hemvist för
många vildbin och fjärilar har Kaj
Almqvist haft vänligheten att söka
rätt på ett kartutsnitt över Krokek
från Häradsekonomiska kartan
(producerades av Lantmäteriets föregångare 1859-1934, denna troligen från 1870). Gröna områden är till
stor del slåtterängar, där inga djur
betade förrän efter slåttern i juli.

Silverstreckad Pärlemorfjäril
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Djuren gick på utmarkerna i skogen
till dess. Ängarna finns lite överallt i
landskapet, både på blöta områden
som längs stränder t.ex. Svinsjön,
Hampsjön och Hyttabäcken. Men
det fanns även trädbärande ängar
t.ex. vid Ervastekärr och Fläkta.
Många stora förändringar i modern
tid har försämrat landskapet för
pollinerande insekter, till exempel
konstgödseln, traktorn, bekämpningsmedel och täckdikning.
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Utöka med fler blommor
Vi diskuterar lämpliga blommor som
pollinerande insekter gillar. Många
av dem finns redan i trädgårdarna i
Kolmården. Förslag att utöka med:
krokus, lavendel, timjan, stäppsalvia, käringtand, kaprifol, höstaster, trädgårdsnäva, salvia, prästkrage, kungsmynta (oregano), isop,
fjärilsbuske, kirskål (som du kanske
inte älskar). Lite träd och buskar:
sälg, alla fruktträd, hägg och fläder.
Glöm den perfekta gräsmattan
Glöm den perfekta gräsmattan, en
bit i vart fall! Spara ett hörn, låt det
bli en äng, eller klipp bara en böljande gång genom din f.d. gräsmatta. ! Om gräsmattan bara blir lite
längre kommer vitklövern att

blomma, till mat för många insekter.
Ingen kan göra allt, men alla kan
göra något!
Tips för balkongen
Har du bara en balkong, gör ett par
krukor med lämpliga blommor
nytta! Svenska insekter vill gärna
ha svenska blommor. Det går köpa
frön till käringtand, klöversorter och
blandade frön för ängsblommor.
Många blommor kommer ändå, men
det tar lite längre tid. En äng får aldrig gödas, den kan snarare magras
med sand!
Hem för insekterna
Fäller du ett träd, låt en meter eller
två ligga kvar och bli mat och hem
för insekter. Att borra med borrma-

skin gillar ungar. En vedklamp,
några borr och en kul stund med
barn, eller barnbarn kanske. Sätt
upp i söderläge, kolla och se vad
som händer där.
UPPROP!
Var gärna med i ett långsiktigt projekt där vi på Kolmårdsnytt önskar
få in foton, helst närbilder, av insekter, bin, vildbin, fjärilar och kryp av
alla de slag. Vi har experthjälp som
kan artbestämma!

En insats!
Gör en insats för framtida generationer med en stund i hängmattan i
stället för bakom gräsklipparen!
Text: Ulla Landqvist
Bilder: Kaj Almqvist och Ulla L.

Återblick
jekt. Byggnader har rivits, lokaler
har hyrts in och det har varit en
logistisk utmaning att få skolverksamheten att fungera hela tiden.
Mycket arbete har det varit, inga
40 timmar, tungt emellanåt. Familjen har haft synpunkter.
Viktigast
- Det viktigaste har ändå varit eleverna och deras utveckling. Det är
en ynnest att kunna få följa ett
barn från årskurs fyra och se allt
som sker under åren fram till att en
ung vuxen lämnar efter årskurs
nio.
Efter nio år som rektor på Råsslaskolan har Per Brangö övergått till
samma befattning på Enebyskolan.
- Det är inte så att jag sökt mig bort,
för Råssla är en fin skola som ligger mig varmt om hjärtat. Men
ibland behövs en tjänst på annat
håll och jag ser mitt uppdrag som
en ny utmaning. Det är en lite
mindre enhet och en ren högstadieskola.
Byggprojekt
- Det har varit nio spännande och
utmanande år. Råssla är en stor
skola och vi har planerat och genomfört ett omfattande byggpro-

Personal
- Vi vet att lärarjobbet blivit tyngre.
Jag tänker med värme tillbaka på
min personal, som varit helt fantastisk, med sin värme och sitt engagemang. De brinner för sitt jobb
och lägger ner sin själ i det. Ett
problem för oss i ytterområdena är
att kunna rekrytera ny personal när
det behövs. Våra grannkommuner
erbjuder bättre löner. Och behörig
personal är så eftersökt. Det är
svårt att planera för ett nytt läsår,
mycket bestäms sent.
Föräldrakontakt
- Jag tycker vi generellt haft mycket
god kontakt, både i lätta och svåra
samtal. Föräldrar har varit engage19

rade och kloka. Det har varit god
närvaro på föräldraråden. Men jag
kan faktiskt önska att man inte
bara är tyst när något fungerar bra.
Det är vanligare med kritiska ord
om stort och smått. Det blev en del
motstånd mot att införa mobilfri
skola på högstadiet, trots att vi
tyckte vi hade goda argument för
det. Det är rutin att Åk 4 - 6 lämnar in telefonen på morgonen och
nu
finns
för
högstadiet
”mobilhotell” i varje klassrum, allt
för att säkra trygghet och trivsel.
Men tillvaron på sociala medier
under fritiden skapar ibland problem som följer med in i skoldagen. Det kan ta mycket tid och
kraft för lärarna.
Inneskor
- Speciellt med vårt nya skolhus är
att alla använder inneskor. I entrén
finns låsbara skåp för varje elev
där man kan ställa in uteskorna
och byta om. Det ger en renare
och lugnare miljö.

- Jag är tacksam över att ha fått vara
med i alla förändringarna och tänker med glädje tillbaka på de här
nio åren.
Text och bild: Christina Folkeson
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KAFFE
är

SVARET

frågan är orelevant
På vår hemsida www.qvarsebokaffe.se kan du alltid beställa hem ditt kaffe
direkt fram till din dörr.
Nu finns också möjlighet att få det automatiskt hem varje vecka eller månad med hjälp
av en ny tjänst-Prenumeration!

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

LÄS MER PÅ HEMSIDAN OM PRENUMERATIONER
Beställ dina semlor till fettisdagen hos oss.
Vi bakar för fullt den 1 mars, endast förbeställda semlor.
Beställning sker via hemsidan.

affischer, broschyrer, foldrar
logotyp & grafisk profil
utställning & mässa & event

ÖPPETTIDER:
Långfredag: 10-16
Påskafton: 10-16
Påskdagen: 10-16

vektorisierung av logotyp
Personlig rådgivning för
alla dina designbehov.

Vi öppnar för säsongen 26/5
Kristihimmelfärdshelgen

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

www.qvarsebokaffe.se

Kvarsebovägen 159

VÄ F
L J LER
ER
B
KV AR
AR N
SE
B

EXTRAPERSONAL TILL

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

O!

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

www.kvarseboskola.se
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Kvarsebo kyrkliga syförening

En kristen gärning
Att ha omtanke om varandra är en
viktig kristen gärning. Många församlingar har en grupp som på något sätt ägnar sig åt välgörenhet. I
Kvarsebodelen av Kolmårdens församling är det Kyrkliga Syföreningen, med 25 medlemmar, som står
för det där lilla extra för dem som
har det svårt i världen.
Trivselfaktorn hög
Föreningen träffas till symöte, enligt
gammal god tradition, en torsdag i
månaden i Christinagården. Då turas medlemmarna om att ordna lotteri och förtäring.

Sedan ett antal år tillbaka träffas
man också på måndagseftermiddagarna under enkla och informella
former. Trivselfaktorn är hög på alla
föreningens träffar och omtänksamheten om varandra är märkbar.
Insamlingar
Genom att ordna och delta i olika
aktiviteter får föreningen ihop
pengar som oavkortat går till hjälporganisationer på lokal, nationell
och internationell nivå. På Östgötadagarna brukar det vara försäljning
på "kyrkplan". Lotterier anordnas
några gånger om året när det är

kyrkkaffe i Christinagården. Den
största inkomstkällan är förstås
Höstförsäljningen som förra året
omvandlades till Höstmarknad utomhus. Vid dessa tillfällen är generositeten från alla Kvarseboborna
och många tillresande mycket stor.
Ordförande i Kyrkliga Syföreningen
och kontaktperson är:
Irene Gustavsson, telefon 0737205566
Text Louise T Gustafsson
Bild: Kristina Norinder

Fisksoppa

Det här receptet på fisksoppa är
över femtio år och jag använder det
fortfarande! Möjligen vann originalet
en tävling i ICA-kuriren på 60-talet.
Önskar du lyxigare, tillsätt räkor eller
musslor och använd vispgrädde.

Ingredienser.
Ca tre dl. dj.fr. ärter (sorten Ebba är jättegoda)
En rejäl morot
En liten purjolök
En och en kvarts liter vatten
Ett pkt dj.fr fisk, typ sej eller torsk
En fiskbuljongtärning
En dl grädde av valfri fetthalt
Två msk smör eller olja
Två msk vetemjöl (majsmjöl för glutenallergiker)
Ordentligt med klippt dill
Timjan efter smak (1-2 tsk)
Saft av en halv citron, eller mer…
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Gör så här
1 Skär moroten i tunna strimlor och sedan små
tärningar
2 Strimla purjon fint. Allt grönt ska med.
3 Fräs i fettet med moroten ett par minuter.
4 Strö över mjölet, rör om och häll på allt vatten.
5 Smula i buljongtärningen och gärna timjan.
6 Låt koka upp.
7 Skär den halvtinade fisken i små tärningar.
8 Tillsätt fisk och ärter.
9 Låt sjuda 6-8 minuter.
10 Smaka av med grädde, citron och dill ev. mer salt
Ulla Landqvist
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Bil - service mm
KROKEKS BILVERKSTAD
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården
Tel 011-39 21 50 krokeksbil@gmail.com
Fullständig bilverkstad, däckservice
Service nya bilar enligt servicedator

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

Bygg Snickeri Måleri Industri Entrepenad
A Bygg Kolmården AB
Sandviksvägen 12, 618 34 Kolmården
Tel: 070-698 49 87
abyggkolmardenab_0123@blarkiv.se
www.a-byggab.se
Vi utför allt inom bygg
ANPROS AB

KOLAB, Kolmårdens Utveckling AB (svb)

El, Data, mm

c/o A Beckman Oxåker G:a Holmtorp 618 92 Kolm.
andersbeckman@hotmail.com 070-335 19 56
VD Gunnar Casserstedt 073-068 37 00
gunnarcasserstedt@hotmail.com (svb)-bolag med
fokus på hyreslägenheter för lokalt boende

ANDERSSONS ELTEKNIK AB

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

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

NORRKÖPINGS KAKELUGNSMAKERI AB

ARÉNS Kakel och Klinker AB

PRODUKTIONSBOLAGET K 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
Sandviksvägen 74, 618 34 Kolmården
Tel: 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

Kakelugnsvägen 5 Kolm. 011-39 23 39
info@nkm.se www.nkm.se
Försäljning och renovering av
antika kakelugnar och skorstenar
Karl-Johan Pettersson, 070-652 31 28
kj@khe.se www.khe.se
Snickeri, inredning och bygg

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

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

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

KOLMÅRDENS DATASTUGA
Björn Malmström 011-39 123 2, 076-839 12 32
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

Djur och djurvård

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

TROPICARIUM AB

KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK

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

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

KOLMÅRDENS DJURTILLBEHÖR

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

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

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

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

M´S SPA & FRISKVÅRD
Krokek, Sjöviksvägen 46E
Bokas på www.msspaochfriskvard alt på Facebook
Massage och ansiktsbehandlingar. Användare
och återförsäljare av Spamärket Comfort Zone

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

Livsmedel

Övrigt

COOP - KROKEK

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

Glasmästeri, Bruksglas

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

ANDERS APPELQVIST GLASMÄSTERI

ICA NÄRA DELFINEN

BRÅVIKSBUSS

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

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

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.

KOLMÅRDEN DESIGN

ÖSTGÖTA SENAP

ERA BRÅVIKENS MÄKLARBYRÅ

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

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

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

Hotell, restauranger, caféer

VVS - Miljö, Miljövård, Trädgård

HEMMA I STAVSJÖ Butik & webbutik

KILADALENS UTVECKLING AB (svb)

ASPLUNDEN MASKIN/TRÄDGÅRD

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

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 15 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.

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

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

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
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Här finns plats för
fler företag!
Välkommen att
höra av er!
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OK Kolmården

Vikbolandets Biodlareförening

Stafsjö Bruksmuseum

Lillsjövägen 43, 616 34 Åby
Klubbstugor: Strömsfors och Lillsjön
Ordf. Magnus Hedegård, 011-39 22 89
info@okkolmarden.com www.okkolmarden.com

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/

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

Personalkooperativet Kolmårdstrollen

Kila Hembygdsförening

SMK Kolmården
Tony Niklus, Idunvägen 121
618 30 Kolmården, 070-847 00 16
smk-kolmarden@live.se www.smkkolmarden.se

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

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

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

Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10
618 95 Stavsjö, 011-39 31 17, 0705-45 93 15
info@krokeks-skf.se www.krokeks-skf.se

Krokeks Hembygdsförening

Gambia Öst - en grupp inom
Gambiagrupperna

IBF Kolmården Wild Animals

Kolmårdens Vägförening

Ordf. Annica Ekholm Lodahl, 070-66 59 323
kolmardenwildanimals@hotmail.se
www.ibfkolmarden.se

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

Krokeks IF

Ordf. Per Adler 070-646 42 78
V. ordf. Lennart Lundgren 070-589 84 38
Idunvägen 148, 618 30 Kolmården
www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden

Krokeks Skytteförening

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

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

SPF Bråviken Kolmården

PRO Krokek

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

krokeksgymnastikforening@outlook.com
Facebook: Krokeks Gymnastikförening

Ordf. Stig Fritzell, 070-338 17 31
Valhallavägen 1B, 61830 Kolmården
www.PRO.se/krokek

Krokeks Scoutkår

Lions Club Kolmården

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

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

Kolmårdens Båtklubb KBK

Röda Korset Kolmårdskretsen

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

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

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

Krokeks Kyrkliga Slöjdförening

KVARSEBO FRISKOLA

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
Ordf. Mikael Arnesson, 070-605 99 55
kolmarden@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se/kolmarden

Kolmårdens Hundklubb
Ordf: 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

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

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

Verdandi

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

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

Frälsningsarmén Krokek

PRO Kvarsebo

Nyköpingsväg. 511, 618 33 Kolmården
Leif Fredriksson , 011-39 18 92, 0730-46 76 28
krokek@fralsningsarmen.se

Ordf. Janne Connman, 076-13 46 156
Djupvik, Sjökvisten 618 93 Kolmården
www.PRO.se/kvarsebo

Böksjö vägsamfällighet

Kvarsebo Idrottsklubb

www.boksjo.se kontakt@boksjo.se

Stenbäcken-Torskärs vägförening
Ordf. 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
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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

Kolmårdens Byggemenskap
Hyr ut centralt i Krokek
Kontakt: kassör Anders Beckman, 070-335 19 56
Oxåker G:a Holmtorp 618 92 Kolmården
andersbeckman@hotmail.com
Ordf. Affe Gustafsson, 070-577 93 20
algstorp@telia.com
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Kurser i SUP (Stand Up Paddleboard).
Utgångspunkt för de flesta kurser är Fredgagården.
För bokning se www.supnorrkoping.se

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.

Kolmårdens Tennisklubb
Tennisklubben har två fantastiska grusbanor
vid Syrenvägen 33.
Information och bokning via
www.kolmardenstk.se

Friluftsfrämjandet
Gymnastik i Uttersbergshallen tisdagar 18-19
Kontakt: Marita Fager tel. 070-714 34 68

Yoga by Lina Studio - Sjöviksvägen 78 (under COOP)
En yogastudio där vi erbjuder olika former av yoga med flera
lärare. Under sommaren utomhusyoga på Sandviksbryggan.
För mer info: www.yogabylina.se
FB: Yoga by Lina, Instagram: @yogabylina.se
Ansvarig: Lina Hammarstrand, lina@yogabylina.se

Krokeks Gymnastikförening - Uttersbergshallen
Pilates (med boll) måndagar 18 - 19
Cirkelfys (Medelgympa m stationsträning) måndagar 20 - 21
Box onsdagar 19 - 20
Core (Funktionell träning för bålstabilitet, styrka och rörlighet)
torsdagar 20 - 21 Startar vecka 36
Mer information tel. 070-729 85 09 eller Facebook.

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

Livetikrokarna
Löpargrupper, PT-löpning, gruppträning (vardagsstark)
och Mammaute. Ansv. Helen Lindberg och Elin Johansson
För mer info ang gruppstarter: livetikrokarna@outlook.com
alt Facebooksiada: Livetikrokarna
Orienteringsklubben Kolmården
Träning för orienteringslöpning.
Info på www.okkolmarden.com

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

Strömsforsstugan
Motionsspår för löpning 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

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

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

Löpargrupp i Kolmårdsrundans spår
Christer Tollén 070-391 73 09 och
Johan Connman tel: 076-766 66 79

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

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

Styrketräning på gymmet Råsslaskolan
Öppettider och bokning se
www.rasslafritidsgard.se

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

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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Varför byggs det ingenting i Kolmården?
Denna fråga ställdes hösten 2018 i
KOLMÅRDSNYTT och nu 3 år
senare är frågan fortfarande högaktuell. Marknadsundersökningar visar
att 74 % av Kolmårdsborna bor i
villa, som de allra flesta själva äger.
Många köpte sina villor på 70-talet
och idag bor de flesta av dessa villaägare kvar i sina hus. Detta bekräftas av mäklare Matz Ågehäll, som
säger att han har få äldre kunder,
som säljer sina hus, eftersom det inte
finns lediga lägenheter i Kolmården
och att husägarna idag som regel har
mycket
låga
boendekostnader.
Marknadsundersökningar
visar
också att många äldre vill bo kvar i
Kolmården och att en tredjedel av de
äldre husägarna idag kan tänka sig
att flytta och då gärna till en hyreslägenhet, som helst skall vara centralt
belägen.
Översiktsplanen godkänd
Den fördjupade översiktsplanen för
Krokek är godkänd och prognosen
enligt planarkitekt Anders Svedberg
är att befolkningen kommer att öka
från idag ca 5000 personer till ca
7000 personer 2035. Anders Svedberg säger att nu är ramarna klara
för kommunens vilja när det gäller
användning av mark, vatten och bebyggelseutveckling och att det nu
finns planmässiga förutsättningar för
kommunen och byggherrar att gå
vidare i frågor om detaljplanläggning.
Vad är på gång i Byggemenskaperna i Kolmården
Kolmårdens Byggemenskap har fått
en direktanvisning av kommunen på
en tomt på Odenvägen mellan Uttersbergsskolan och Servicehuset
och där planeras 16 lägenheter fördelade på 3 hyreshus. Byggherre
kommer att vara KOLAB (svb), som
ägs av mer än femtio kolmårdsbor
och arkitektritningarna tas fram i
samarbete med KTH. Detaljplanearbetet fortskrider med en positiv vilja
från kommunen och ambitionen är
att detaljplanen blir klar under 2022
och att husen kan vara inflyttnings
klara under 2023. Är Du intresserad
av en lägenhet med låg hyra på
Odenvägen kan du ta kontakt med
oss (se Föreningsguiden) för mer
information.

ILLUSTRATIONSPLAN

Krokeks Centrum

Förslag till
planerade hus av
Byggemenskapen

Fler Byggemenskaper
Förutom
lägenheter
på
Odenvägen finns idag ytterligare några intressanta tomter på gång och det finns
ytterligare en Byggemenskap där planering av tomter
pågår. I Kvarsebo finns
också en Byggemenskap
som förbereder 12 lägenheter. Byggemenskapen i Kvarsebo har kommit längst och
lämnade före årsskiftet in en
ansökan om statligt investeringsstöd. (Se KN förra numret)
Gunnar Casserstedt, VD i KOLAB
(svb). Hur går finansieringen av
byggena i Byggemenskaperna i
Krokek och Kvarsebo?
Vi har just nu som fokus finansieringen av de planerade objekten på
tre olika fastigheter i Kolmården
där bolaget vill utveckla dessa tillsammans med byggemenskaperna
och vi har ett mycket bra samarbete
med kommunen. Under senhösten
2021 tog riksdagen dessvärre bort
det investeringsstöd som vi baserade våra första planer på och ett
intensivt arbete pågår nu för att få
tillbaka ett investeringsstöd för
landsbygden som gör att den önskade flyttkedjan med prisvärda hyreslägenheter blir en realitet.
26

Kvällssol vid Odenvägen

Reidar Svedahl, ordförande i
Samhällsplaneringsnämnden.
Varför byggs det inte mer nu när
den fördjupade översiktsplanen är
klar?
Vi ser Kolmården som ett prioriterat område och vi är öppna för alla
realistiska förslag som kommer in
till kommunen. Om Hyresbostäder,
HSB och Kolmårdens Byggenskap
går samman eller var och en driver
frågan om ett specifikt område är vi
absolut öppna för en diskussion för
att gå vidare i planeringen. Bollen
ligger hos byggarna och jag är öppen för samtal omgående!
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Lars Löfgren, marknadschef på
Hyresbostäder. Era planer i
Kolmården?
Vi är mycket intresserade av
Kolmården och särskilt att bygga
uppe i Uttersberg, där ladan tidigare fanns. Många kolmårdsbor
har också sagt att detta område
vore trevligt att flytta till. KTH
upplever denna plats som perfekt
för blandad bebyggelse och de har
även låtit studenter göra ritningar
på området.

Marcus Söderström, OBOS, vad
händer i Torsviken och Munkvägen?
I dag har vi sålt 14 av de planerade
18 par- och radhusen nere vid den
tidigare överläkarvillan. Intresset är
stort och det är framför allt 90talister, som har köpt husen. I nästa
etapp planerar vi ca 100 byggrätter
och försäljning av dessa kan komma
igång förhoppningsvis redan i slutet
av detta år. Våra planer på 17 radhus och 8 lägenheter på Munkvägen
är vilande p.g.a. överklaganden.

Studenter med sin lärare vid Uttersberg

En av idéskisserna vid Uttersberg

Länsstyrelsen äger denna fråga,
men vi hoppas att tillståndsprocessen blir klar under 2022, eftersom
intresset för dessa hus och lägenheter är mycket stort framför allt hos
äldre villaägare i Kolmården.

Några exempel från studenternas
fina examensarbeten

Tack vare KOLAB (svb), de 3 Byggemenskaperna, OBOS planer och kommunens positiva inställning känns
framtiden lite ljusare för oss Kolmårdsbor, som en dag kanske vill flytta in i
en lägenhet i centrala Krokek eller i
Kvarsebo.
Text: Olle Rosén

Välkommen Pontus Präst!
Nu kan vi återigen välkomna en ny
präst i vår del av Kolmårdens Församling. Pontus Mårtensson är nyss
fyllda 60 år, född och uppväxt i
Hässleholm. Efter att ha prövat
olika jobb av teknisk art insåg han
att det var med människor han ville
jobba. Prövade att jobba i svenska
församlingen på Kanarieöarna. Där
blev han klar över att det var präst
han ville bli. Han sökte sig till Uppsala och genomförde utbildningen
där. 1994 prästvigdes han i Linköping av "gamle" Martin (Lönnebo).
Erfarenhet
Började direkt efter vigning att
jobba i Borgs församling med konfirmander och ungdomar men även
gudstjänster på Lennings Sjukhem.
Prövade att flytta tillbaka till Skåne
men längtade snart tillbaks till Norrköping. Hustru Eva och tvillingpojkarna trivdes också här. Studentpräst var ett roligt jobb och lärorikt. Att vara kyrkoherde ville
Pontus gärna pröva. Då blev det
Östra Ryd som blev arbetsområdet.
Som så många andra upptäckte han

att det blir mycket
pappersjobb
och
mindre tid med människor. Därför sökte
han sig till oss, eftersom vi också hade
en vakant tjänst.
Pontus ansvarsområde är vuxenarbetet.
Mål och medel
Samarbete bygger på
relationer. Vi måste
hjälpas åt att bygga
dessa, i vårt arbete i
samhället,
mellan
generationer. Pontus
vill göra det möjligt
att tro och bryta ner fördomar. Att
vårda vår existentiella hälsa genom
möten och samtal och inte minst
levande gudstjänster.
Tillsammans
Hembesöken är viktiga i bygget av
relationer. "Leva vidare"-grupper
för dem som förlorat sin livskamrat.
Bibelsamtal är också en inbjudan till
gemenskap. I allt detta arbete krävs
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att vi skapar kontakt. Väl mött! Telefon och kontakt via mail är två
möjliga kontaktvägar.
Adress är
pontus.martensson@svenskakyrkan.se
och telefon 070-2288930.
Text: Louise T Gustafsson
Bild: Privat
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VÄLJ DIN LOKALA
RÖRFIRMA TILL DIN
BADRUMSRENOVERING!

FÅ KOSTNADSFRI
OFFERT PÅ DITT
BADRUM.

TOTALANSVAR
FÖR ATT RENOVERA
HELA DITT BADRUM.

VI BYGGER DITT
BADRUM TILL
FAST PRIS.

Dags för ny
värmepump
Bra för din plånbok. Och för miljön.

thermia.se

Telefontider
Mån-fre:
7.00-17.00
Gör livet en gnutta enklare

Kolmården | Kakelugnsvägen 5 | Tel: 011-696 63 | bad-varme.se
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Är ett företag som kan hjälpa dig med
•

Snöskottning

• Montering

•

Fönsterputsning

• Trädgård

•

Städning

• Röjning

•

Gräsklippning

• Bud

•

Träd & buskklippning

Med mera

Vi hjälper dig… Företag som privat
Mattias Berghorn 070-508 21 15
berghorns@hotmail.com

ÅKLOHULTARN JORD OCH SKOG
Kan hjälpa till med arbeten i de gröna
näringarna - lantbruk skog och trädgård.
T.ex. gräsklippning, beskärning, trimning,
röjning, vedhantering och trädfällning.
Tillgång traktor, huggarvagn och vagn.
Försäljning av ved, grovfoder och hö.

Välkommen med dina förfrågningar!

Åklohultarn Hjalmar Wärn Tel: 070-281 68 08
warnhjalmar00@gmail.com

29

KOLMÅRDSNYTT nr 1, 2022

Stora Vik
I förra numret fick vi möta Lars Erik Eriksson, som berättade om Raggan. Denna gång ger vi ordet till hustrun, Margreth Eriksson. Hon är uppvuxen vid granngården, Stora Vik:
Gamla anor
Den gården har också gamla anor. Intill gården finns
Viksjön. Där provade man under slutet av 1800-talet att
göra en omfattande sjösänkning. Vattnet leddes av söderut, genom bäcken som passerar Brostugan och leder
vattnet ner mot Hyttan. Men utfallet av sänkningen blev
ganska dåligt. Markerna förblev fuktiga och under våren
kunde fälten stå under vatten så pass att gäddorna lekte
där.

Stora Vik i nutid

Margrets farföräldrar kom från Blåvik. De bodde under
Margreths uppväxt på övervåningen av bostadshuset vid
Stora Vik. Det var ett rymligt och välbyggt hus, med
sex rum, alla med kakelugn. I Gods och gårdar från
1940-talet kan man läsa:

Vilka roliga lekplatser!
Margreth berättar med glädje om sin uppväxt. I huset
fanns föräldrar, syskon och farföräldrar. Lekkamrater
fanns på nära håll och familjen hade även sommarbarn.
Och vilka roliga lekplatser där fanns! Och dessutom
djuren…

Lekplats vid Stora Vik

Fyra barn födda hemma
Margreths far tog över som brukare och familjen hade
fyra barn: Anna, född 1935, Rune, född 1938, hon själv
1943 och Eva 1947. De bodde på nedre våningen. Alla
barnen är födda hemma. Pappan körde iväg med motorcykel med sidovagn när det var dags att hämta barnmorskan!
Oj vad roligt vi hade!
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många goda limpor. Det fanns ju ingen frysbox att förvara dem i, men de kunde läggas ner ute i säden på magasinet och bevaras fint på så sätt.

Alla djuren
När Margreth växte upp hade gården 2 hästar, 8-10 kor,
kalvar, två grisar och höns. När någon ko skulle betäckas, fick man leda den till granngården Raggan, som
hade tjur. Det var lite spännande att se.

Tvätten - husmödrarnas tyngsta arbete
Arbetet i hushållet tog mycket tid. Ett särskilt slit var
det med tvätten. Stortvätten skedde ofta utomhus, i en
stor tvättgryta, där vattnet värmdes med ved. Tvätten
gnuggades mot tvättbräda, plagg för plagg. Tvätten
sköljdes i bäcken. Sedan hängdes den till tork på tvättlinor som man spände upp utomhus. Därefter vidtog
mangling och strykning. En hel del vardagstvätt sköttes
inomhus, med gryta på spisen. Tvätten var nog förr husmödrarnas tyngsta arbete.

Vedspisen i köket gav varmvatten till disk och tvätt. På
övervåningen fanns faktiskt ett badkar med en särskild
vedpanna. Men toalett inne fanns inte, så utedass var
vad som gällde, här som hos de flesta på 40-talet.
Inte intresserad av lantbruk
Om sin pappa säger Margreth att han nog egentligen
inte var så intresserad av lantbruk. Han hade nog gärna
gjort något annat. Men hon själv tyckte om att hjälpa till
och körde gärna traktor.

Margreth, lillasyster Eva och Iris Rydström

Farmors och mammas vardag
Arbete fanns i överflöd, både för män och kvinnor. Att
vara husmor i ett lanthushåll på den tiden var ett ständigt pågående arbete, kan man förstå. Margreth berättar
om sin farmor och mammas vardag.
Mor en duktig husmor
Mycket av maten kom från egna odlingar. Så var det
med potatisen, grönsakerna, bären och frukten. För att
bevara över vintern konserverades mycket genom
”hermetisk inkokning”. Man använde glasburkar med
en tätande gummiring
mot locket. Burkarna
hettades långsamt upp i
vattenbad och när de
sedan svalnade uppstod undertryck och
locken slöt tätt – i
bästa fall.. Så kunde
man bevara frukt, bär
och grönsaker, men
även kött. En god husmor hade källaren full
med burkar inför vintern. Och Margreths
mor var verkligen en
duktig husmor.

Vintertid arbetade pappa i skogen med hästen till hjälp

Bara minnen kvar
1962 sålde Margreths föräldrar gården och flyttade ner
till villa på Flädervägen. De hade försökt övertala LarsEriks farbror Gustav, på granngården Raggan, att köpa
Vik. Men så blev det inte, utan gården köptes av
Lösings häradsallmänning, som styckade ifrån huset
och planterade skog på
markerna. Huset har sedan
haft flera ägare och är nu
hästgård. Av det gamla
jordbruket finns bara minnen bevarade.

Kött och fläsk kunde även saltas ner. Och viss frukt torkades och bevarades så. Det blev till goda krämer eller
fruktsoppor.
Bevarar traditionerna
Margreth har fortsatt att hålla på en del av traditionerna,
bl.a. när det handlar om att baka slaglimpor till julen. I
hemmet tog man då fram det största baktråget och
gjorde deg på minst tre liter degvätska, samsiktsmjöl,
sirap, salt och fänkål. Degen blev så tung att blanda,
”slå”, så husets manfolk fick komma till hjälp. Det blev

Så berättar Margreth för
oss Kolmårdsnytts-läsare.
Tack!
Text: Christna Folkeson
Bilder: Privat
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Tottas

Beauty By The Ocean ligger
på Svanvägen 21 och drivs av
mig, Maria. Jag är leg sjuksköterska, vidareutbildad inom
intensivvård, anestesi och
estetiska injektioner.

HÅRMODE

Välkommen!

Välkommen att boka en konsultation
eller behandling via Bokadirekt!
www.beautybytheocean.se

Totta Lindahl och Kristin Rask!
SANDVIKSVÄGEN 12, 618 34 KOLMÅRDEN Tel: 011—39 26 58

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

Massage
Laserbehandlingar
Företags massage
Idrottsskador
Rygg & Nack besvär

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

Patric Stubbe
dipl.massör
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Maria Albrecht - en förbättrare
Erfaren sjuksköterska
Så här fin är utsikten från Svanvägen, där Maria bor och har sin lilla
klinik. En kompis föreslog därför
namnet ”Beauty By The Ocean”,
när Maria öppnade den för ungefär
två år sedan. Där utför hon estetiska
injektioner. Maria är sjuksköterska
med gedigen erfarenhet från ambulans, anestesi och intensivvård.
Även nu arbetar hon på IVA i Norrköping.
- Och samtidigt har du startat en
egen verksamhet inom skönhetsbehandling?
- Ja, svarar Maria. Jag ser det som
ett komplement i livet. Inom sjukvården kan det vara tungt, det är
intensivt och ibland väldigt sorgligt. Den här verksamheten har
andra värden än att rädda liv. Det
här är så avspänt och positivt, det
skapar en glädje, ger tacksamma
sms…
- Min yrkesutbildning gör att jag
lever upp till de krav som Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
nu ställer på oss som arbetar med
estetiska injektioner. De kräver att
man har legitimation som sjuksköterska, tandläkare eller läkare. Företagen måste registreras och ha
ansvars- och patientskadeförsäkring. Det har gjort att oseriösa företag nu börjat försvinna.

Certifierad
Själv har Maria vidareutbildat sig
och blivit certifierad av REBS, Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige. En annan, liknande utbildning
ges av EIR, Estetiska Injektionsrådet.
Botox och fillers
De behandlingar som Maria utför
kan handla om att släta ut rynkor
med hjälp av injektioner med Botox,
ett läkemedel som gör att små ansiktsmuskler slappnar av. Effekten
syns efter två till fyra veckor, men
är inte permanent. Att arbeta med
fillers är också en del av Maria verksamhet. Det kan handla om att göra
läpparna fylligare eller runda upp
där åldern påverkat ansiktet. Då
syns skillnaden direkt och brukar
hålla sig i åtta till tio månader. Be-

handlingen innebär ett antal små
injektioner på valda partier i ansiktet.

- Gör det ont?
- Nålen är väldigt fin, men visst
känns det. Till läpparna får man
bedövning. Men resultatet lockar.
Kanske kan jag dra av ett antal år,
säger Maria, men ett naturligt resultat är viktigt. De lyckade exemplen är de som inte syns!
- Vad brukar dina kunder säga när
de söker upp dig?
- Man har ofta funderat ganska
länge och en del skäms lite. Men
de tycker kanske att de har en alltför arg rynka mellan ögonbrynen,
kråkspark vid ögonen eller en rynkig panna. Nu finns det ju nya
möjligheter och vi har ju i alla
tider velat göra det bästa av vårt
utseende. Och att få en snygg
klippning eller ny hårfärg unnar vi
oss gärna – eller rentav en tatuering. Till mig kommer både män
och kvinnor från 18 och till upp
över 65.
- Det är inte fult att åldras, men
varje individ ska få bestämma
själv. Vi har en helt annan valfrihet nu. Det finns möjligheter att
korrigera och jag tycker det är så
bra att man kan hjälpa naturen en
aning!

Text: Christina Folkeson
Bild: Privat
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Björkviks Marktjänst AB

JAGR

är ett entreprenadföretag som utför
de flesta förekommande markarbeten,
t.ex. anläggning av husgrunder,
avloppssystem, skogsdikning osv.

Janne Anderssons
grävmaskiner

Vi har även en grustäkt med både
naturgrus och bergkross med de
flesta förekommande grusfraktioner,
samt matjord.

Kvarsebo Kolmården

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

0705136973

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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Plan- & bygglagen 8 kap 16 §: ”En tomt ska hållas i vårdat
skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas”

Säker
Säker trafik
trafik på
på bostadsgator
bostadsgator kräver
kräver fri
fri sikt
sikt ii korsningar!
korsningar!
Varje
årårskadas
siktenskyms.
skyms.Några
Någraenkla
enkla
Varje
skadasmänniskor
människori ionödan
onödan för att sikten
åtgärder
under
sommaren,
hösten
och
åtgärder
under
sommaren,
hösten
ochäven
ävenvintern
vinternkan
kanrädda
rädda liv.
liv.
Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör Du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm från
gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten skall vara fri minst 25 m från
gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

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

OBS!
Bilist!

Var rädd
om dina
medmänniskors liv!
Du får bara
köra i 30
km/tim i
Centrum
och på alla
småvägar!
I Sverige har vi ett system som innebär att vägföreningar runt om i landet avsvarar för skötsel av vägar. Det
handlar bl.a. om snöröjning, sandning och asfaltering.
Varje vägförening har en styrelse. Det behövs alltid
engagerade medlemmar för att resultatet ska bli bra!
För mera information, se hemsidan
www.kolmardensvagforening.se

Du som har tomt intill gata:

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

Och du…

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

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

aberg.jan@telia.com
negendanck@yahoo.se
gert.erixon@gmail.com
ola.lindgren@moretime.se
henrik.skld@gmail.com
henri_jb@live.se
vikboik@hotmail.com
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Bevara Kolmårdsskogen - en nybildad förening
Hösten 2021 bildades föreningen
med ovanstående namn. Som tidigare skrivits i Kolmårdsnytt avser
Tekniska Verken att etablera en
vindkraftsanläggning i Kolmårdsskogana norr om Lilla Älgsjön och
upp mot Sörmlandsgränsen. Jag
träffar den trevliga och väl pålästa
styrelsen uppe vid Lilla Älgsjön för
samtal och foto. De berättar att allt
arbete sker helt ideellt och att de är
ytterst noga med att alla fakta är
korrekta. Jag frågar hur de arbetar?
- Hittills har det huvudsakliga arbetet gått ut på att skaffa egen kunskap men även att engagera oberoende konsulter. Detta förmedlas, i den takt vi hinner med, på
föreningens hemsida, samt genom
att interagera med politiker. För
vidare spridning använder vi även
sociala medier.
Stark oro
Det är negativa förändringar och
förstörelse bortom återvändo som
föreningen starkt oroar sig för.
- Vindkraftsindustrin hotar främst
dricksvattnet men även att kontaminera marken. Att det blir negativ påverkan på djur och friluftsliv är vi övertygade om. Särskilt
örnar löper stor risk att dödas.
De upp till 260 m höga vindkraftverken kommer att synas miltals,
vilket också påverkar flyget.

Styrelsen samlad. Fredrik Dahl suppleant, Jimmy Svahn vice ordförande, Marie
Morgård ordförande, Maud Dahl sekreterare, Annika Idermark kassör

plus dito ytor runt varje vindkraftverk. Därtill i närheten av underjordisk vattenkälla!
- Detta vatten leder till Nodras
borrhål, alltså den grundvattentäkt som av Länsstyrelsen är
klassificerad som värdefull och
som förser samhället med vatten.
Vi befarar att all verksamhet där
kan förstöra vattentäkten för all
framtid!

Ljudanalys
Föreningen har, med egna medel,
och av en oberoende konsult, beställt fotomontage och en ljudanalys av den tänkta verksamheten.

Fel väg att gå
Gruppen anser att det är viktigt att
sänka människans CO2-utsläpp,
men att vindkraftsetablering är fel
väg att gå.

- Den som Tekniska Verken presenterade stämmer inte med den föreningen fick fram. Betydligt fler
fastigheter blir drabbade än av
Tekniska Verkens beräkningar.

- För klimatarbetet förefaller vindkraft vara kontraproduktivt. Förnybart är inte alltid hållbart och
framför allt inte grönt! Då vindkraft är en ej planerbar energikälla kan konsekvenserna bli höjt
beroende av fossila bränslen!
Detta märks tydligt i tex Tyskland
som inte verkar kunna klara sina
klimatmål trots nära 30000 vindkraftverk.
Nära underjordisk källa
Föreningen har nyligen förstått att
Tekniska Verken behöver spränga,
göra bredare och stabilare vägar

Hormonstörande ämnen
Gruppen framhåller att förutom
kemikalier som kan läcka ut vid
service och haverier, innehåller
rotorbladen epoxy och det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA).
Oenighet råder om hur mycket
mikroplaster rotorbladen släpper.
Det Europeiska livsmedelsverket
(EFSA) har nyligen föreslagit en
kraftig sänkning av det tolerabla
dagliga intaget av BPA. Föreningen önskar att försiktighetsprincipen
tillämpas och att man inväntar oberoende studier.

Analys gjord av docent och
civilingenjör Bertil Persson.
Kontakt:
info@bertil-persson.se
0739 33 51 11 /040 44 65 30

Skylt vid vindkraftsanläggning
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”Beräkning av bullernivå visar att ett tiotal bostäder får
för hög bullernivå utomhus.
Därtill får ett tjogtal bostäder
med omoderna väggar för
hög bullernivå inomhus.”

KOLMÅRDSNYTT nr 1, 2022
Söker medlemmar
- Vi måste alla hjälpas åt att bevara
den unika kolmårdsskogen.
Tekniska Verken kommer under
2022 lämna in tillståndsansökan,
därför önskar föreningen att så
många som möjligt blir medlemmar. Föreningen söker efter jurist/
advokat och folk som kan uttrycka
sig skriftligt, på bland annat Facebook.
Text och bild på styrelsen: Ulla Landqvist
Övriga bilder: Privat
Bildmontage vid Älgsjön inköpt från konsult Bertil Persson

Bli medlem
Som stöd kan man bli medlem
(100 kr/person eller 150 kr/familj),
Swisha ett bidrag eller köpa föreningens kalender med natur och
djurbilder från Kolmårdsskogarna.
Fotograf: Thomas Karlsson.
Webbadress är.
www.bevarakolmardsskogen.se
Vårt bankgiro är 5776-1397 och
Swish är 1232965275. Glöm inte
skriva mailadress. Tel ordf. Marie
Morgård 0708 - 919804

Bildmontage från Böksjöbadet

Krokekskiosken

ÄNGBY GÅRDSBUTIK & CAFÈ
BJÖRKVIK

Butik med kött, ägg, bröd,
fårskinn, presenter och Loppis.
Café med hembakat
och goda mackor!
Öppet

Lörd - Sönd: 11.00 - 15.00

VÄLKOMMEN!
www.angbyull.snabber.se

Välkommen!

070 2377796
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www.kolmardenssnickeri.se

• KÖK: tillverkade i Kolmården med
skräddar- sydda lösningar.
• HELHETSENTREPRENAD: vid köksombyggnad i samarbete med erfarna
rörmokare, elektriker och kakelsättare.
Även montering av andra köksfabrikat.
• TRAPPOR: tillverkning samt montering
av egentillverkade trappor, även återförsäljare av Drömtrappan.
• ÖVRIG INREDNING OCH MÖBLER:
efter önskemål till privat och offentlig
miljö.
• OMLACKERING: av möbler och
köksluckor.
• BÅTSNICKERIER
Välkommen att kontakta oss
i stort som smått.
- vi hittar alltid en lösning.

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

”Du vet väl att du
kan göra det
enkelt för dig och
beställa matkassar
hos oss!”
Läs mer på vår hemsida:
ica.se/butiker/nara
/norrkoping/ica-nara
-delfinen eller på
ica.se/matkasse

Öppet alla dagar 8-21

Ombud för:

011 – 39 11 00
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KOLMÅRDENS FÖRSAMLING
Krokek och Kvarsebo 22 februari - 8 maj 2022

Krokek

Torsdag 24/2
Söndag 27/2
Onsdag 2/3
Söndag 6/3
Torsdag 10/3
Söndag 13/3
Söndag 27/3
Torsdag 31/3
Söndag 3/4
Onsdag 6/4
Söndag 10/4
Torsdag 14/4
Torsdag 14/4
Fredag 15/4
Söndag 17/4
Söndag 24/4
Torsdag 28/4
Söndag 1/5
Söndag 8/5

Kvarsebo

Torsdag 24/2
Söndag 27/2
Söndag 6/3
Torsdag 10/3
Söndag 13/3
Söndag 27/3
Torsdag 31/3
Söndag 3/4
Torsdag 7/4
Söndag 10/4
Torsdag 14/4
Fredag 15/4
Söndag 17/4
Torsdag 28/4
Söndag 1/5
Söndag 8/5

14.30-16.30
18.00
18.00
18.00
12.00-14.00
18.00
11.00
14.30-16.30
18.00
18.00
18.00
12.00-14.00
19.00
11.00
11.00
11.00
14.30-16.30
18.00
18.00

Krokeks kyrkliga slöjdförening, Orrekullagården
Mässa, Krokeks kyrka
Askonsdagsmässa, Krokeks kyrka
Gudstjänst med önskepsalmer, Krokeks kyrka
Sopplunch, Sjövikskyrkan
Mässa, Krokeks kyrka
Gudstjänst, Krokeks kyrka
Krokeks kyrkliga slöjdförening, Orrekullagården
Mässa, Krokeks kyrka
Sinnesromässa, Krokeks kyrka
Mässa, Krokeks kyrka
Sopplunch, Sjövikskyrkan
Skärtorsdagsmässa, Krokeks kyrka
Långfredagsgudstjänst, Krokeks kyrka
Festgudstjänst, Krokeks kyrka
Ekumenisk gudstjänst, Krokeks kyrka
Krokeks kyrkliga slöjdförening, Orrekullagården
Mässa, Krokeks kyrka
Mässa, Krokeks kyrka

13.00-15.00
11.00
11.00
13.00-15.30
11.00
18.00
13.00-15.00
11.00
13.00-15.30
11.00
19.00
11.00
11.00
13.00-15.00
11.00
11.00

Torsdagsträffen, Christinagården
Mässa, Kvarsebo kyrka
Gudstjänst med önskepsalmer, Kvarsebo kyrka
Kvarsebo kyrkliga syförening, Christinagården
Mässa, Kvarsebo kyrka
Mässa, Kvarsebo kyrka
Torsdagsträffen, Christinagården
Mässa, Kvarsebo kyrka
Kvarsebo kyrkliga syförening, Christinagården
Mässa, Kvarsebo kyrka
Skärtorsdagsmässa, Kvarsebo kyrka
Långfredagsgudstjänst, Kvarsebo kyrka
Påskmässa, Kvarsebo kyrka
Torsdagsträffen, Christinagården
Mässa, Kvarsebo kyrka
Mässa, Kvarsebo kyrka

Observera att alla tider och datum är preliminära.
Tillägg och ändringar kan göras efter att Kolmårdsnytt gått till
tryck. För aktuell information, se affischer, kalendarium på
www.svenskakyrkan.se/norrkoping eller appen Kyrkguiden.
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Välkomna

Välkommen som medlem i
SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården
Munkvägen 7, Krokek

• Vi är en politiskt och religiöst obunden

pensionärsförening med 209 medlemmar.

Söndagar gudstjänst kl. 11. Alltid sång och musik och
enkel servering. Cafémöte en söndag i månaden kl. 16.

• Som medlem får du förutom gemenskap och

aktiviteter en hel del förmåner, samt vårt tidning Senioren.

Onsdagar kl. 19-20 Bön för Kolmården och vår värld.

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

Mer information på affischer, predikoturer och Facebook. Varannan söndag Söndax för barn och tonår.

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

Cafémöte söndag 27/2 kl. 16
Medverkan av konstnären Jacqueline Holmgren,
Norrköping

Cafémöte söndag 27/3 kl. 16
”Så upplevde vi intensivvården - Att ha corona och
att vårda coronapatienter”
Medverkan av Gunilla Thornell, Kolmården och
Bodil Darefors, Jönköping

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

Vill Du veta mera om SPF och vad vi har för oss, gå in på vår
hemsida: www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden,
eller ring: Ordförande Per Adler 070-646 42 78 eller
V. ordf Lennart Lundgren 070-589 84 38

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan
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Musikhjälpen
En värld utan barnarbete
Under vecka 50 var det Musikhjälpen i Norrköping. Temat var ”en
värld utan barnarbete”. Vi på
”Fritids” bestämde att vi ville vara
med och bidra. Så vi planerade en
musikhjälpendag den 17/12.
Mål - 10.000 kr
Vi satte ett mål att nå 10.000 kronor
och utmanade andra skolor i Norrköpings kommun. Vi skapade en
egen bössa där föräldrar och allmänheten i Kolmården kunde skänka en
slant.
Skapa och sälja
Under veckorna innan fick eleverna
på fritids skapa sådant som vi kunde
sälja på musikhjälpendagen. De
skapade tavlor som gick på auktion,
smycken, nyckelringar, lyktor och
hade en gårdsloppis. Vi sålde korv
med bröd, maschmallows över eld
och man fick önska låtar i vår
”Musikhjälpenbur” som vi döpte om
vår rastbod till.

Föräldrar och allmänhet
På eftermiddagen den 17/12 kom
vårdnadshavare till oss och bidrog
till vår kassa genom att köpa saker
till självkostnadspris. Allmänheten
hjälpte också till att skänka pengar
till vår bössa genom ett inlägg på
Facebook.

Blev 37.000 kr
Vi nådde absolut vårt mål. 37.000
kronor hann vi samla in! Så många
barn vi hjälpt!
TACK ALLA!
Vi vill passa på att tacka alla som
bidragit och som kom till vår MHdag!
Anna Bäck, Uttersbergsskolan

Vårdcentralen Kolmården informerar om Vaccination covid-19
Vårdcentralen Kolmården har följande tider för
dropp in vaccination.

Vaccinera dig mot covid-19. Ta de doser du rekommenderas. Då minskar risken att du blir allvarligt sjuk
och att andra smittas.

•
•

All information du behöver inför vaccination hittar du
på www.1177.se under rubriken Vaccinera dig mot covid-19 i Östergötland.

•
•

För tidsbokning Mässhallarna eller vid behov Vårdcentralen Kolmården gå in på www.1177.se. Alternativ
ring 010-105 90 00 eller 010-105 92 40 knappval 4 så
hjälper vi dig att boka.

Måndag 14/3 kl. 09.00-11.00
Tisdag 15/3 kl. 09.00-11.00
Onsdag 16/3 kl. 16.00–19.00
Torsdag 17/3 kl. 16.00–19.00

Ta med dig legitimation och om du är under 18 år en
samtyckesblankett.
Ingång vid plåtdörren till höger om entrén till Rehab
Öst. Viss väntetid utomhus.

Vecka 11 kommer vara en Nationell vaccinationsvecka.
Vilket innebär att de centrala vaccinationsenheterna
och alla vårdcentraler har dropp in tider för vaccination
covid-19.

Låt oss vaccinera dig för en friare och friskare framtid.
Välkommen hälsar alla vi på Vårdcentralen Kolmården!

www.regionostergotland.se
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Rosbuketter!
TACK!
Ett stort tack till alla som på olika sätt
stöttat oss under 2021 och gjort det
möjligt att fördela 110 000 kr på
Cancerfonden, Bröstcancerfonden
och Prostatacancerfonden.
Lena Nicander för
Krokeks Kalenderflickor

Vill gärna ge en stor bukett rosor till var
och en av våra kyrkomusiker i Krokek och
Kvarsebo, Ingrid och Annika.
All den musik som framfördes under hela
julperioden, 1:a Advent t.o.m. Trettondedagen, var så fantastisk. Vi bjöds på körsång, barn och vuxna, solosång, gospel,
instrumentalister och givetvis piano och
orgel. Så väl sammansatt och varierat.
Några inhyrda dirigenter, Emil och Lena,
som har en del rötter i Kolmården, gjorde
fantastiska jobb. Underbart att se och
höra alla talanger som "kommer hem"
bl a för att kunna delta i olika arrangemang.

Vi ses snart igen!

Tack alla ni som var med! Vi som lyssnade
njöt till 100 %. Allas insatser förhöjde
verkligen gudstjänsterna!

UPPROP!

Louise

Marmorbruket och kommunen - igen!

Det är skräpplockardag 27/3!
Samma upplägg som förra året som
det ser ut nu i och med restriktioner.
Lägg upp bild på skräpet du plockar i
eventet ”skräpplockardag i Krokek/
Kolmården” på Facebook så är du
med och tävlar om priser.
Vi alla måste hjälpas åt. Låt detta bli
dagen då du plockar upp skräpet du
ser istället för att gå förbi det!
Anna Bäck

För exakt ett år sedan skrev jag om Kalkladan i Marmorbruket. Arrendatorn vill köpa
fastigheten av kommunen. Att arrendatorn inte betalat sin avgift i mer än 10 år verkade
som en bisak.
Nu äntligen har Norrköpings kommun satt ner foten och lämnade i november in en stämning. Kommunen vill ha betalt för 10 års arrende, 461 250 kr. Dessutom vill kommunen
ha ränta på sin fordran med 187198 kr. Totalt stäms Marmorbruks AB på 648 449 kronor
plus kostnader för stämningen. Observera att det bara är möjligt att kräva 10 år tillbaka.
Marmorbruks AB har via sin ägare Carl-Johan Merner bestridit den faktura kommunen
skickat. Bolaget vill fortfarande använda sin option att köpa fastigheten Marmorbrottet
1:31.
Fortsättning lär följa: muntlig förberedelse är utsatt i Norrköpings tingsrätt till
den 23 mars.
Kaj Franson

Vad köpte mannen?
En man går in i en affär, typ Clas Ohlson. Han strosar runt och
stannar vid en monter.
– Vad kostar de här, frågar han ett biträde och pekar på en vara?
– Tjugo kronor styck, säger biträdet.
Då tar jag nittioåtta, säger mannen.
– Var det bra så, säger biträdet. Det blir fyrtio kronor.
– Förresten, säger kunden. Jag tar hundra till min granne också.
– Då blir det hundra kronor.
Mannen betalar, tar sina varor och går.
Svar: Se sid 43
Vad köpte han?

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
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Här hittar du Hjärtstartare!










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



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

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: 010-456 67 00
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

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!

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:
14-19
Onsdag: 10-12, 13-16
Torsdag: 10-12, 13-16
Fredagar: Stängt
Meröppet öppnas förhoppningsvis i vinter
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

Kolmårdens Företagsgrupp går nu igenom vad som ska

vara föreningens uppgift och långsiktiga mål. I ljuset av detta är
KOLMÅRDSMARKEN inställd under innevarande år.
Coronan har också gjort att vi ska vara försiktiga.

Returpunkten: 011-15 15 30

Öppet: tisdag och fredag kl. 10-18
lördag och söndag kl.9-16

Ordförande Gunnar Casserstedt
gunnarcasserstedt@hotmail.com
073-068 37 00

Rätt svar på Kluringen på sid 42
Mannen köpte siffror att sätta på sitt och grannens hus.
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Den Nära begravningsbyrån

Åsa Börjesson, Lillemor Holm, Margaretha Johansson,
Anders Ohlsson, Fredrik Blomberg och Fredrik Josefsson

I Krokek kan ni efter tidsbokning träffa oss
i Sjövikskyrkans lokaler på Munkvägen 7
Jourtelefon dygnet runt!
011-28 72 50
Trädgårdsgatan 27, Norrköping
www.ostgotabegravning

Resultat l Kunskap l Erfarenhet

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

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