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Kontakta oss! 

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

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

Kontakta oss gärna även på Facebook 
 

Allt material granskas före tryck. 

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

 

Sommaren är här igen och Krokeks Rullstolsrally har fått 
en nystart! Skönt för de äldre att få komma ut tillsammans, 
efter den nedstängning som varit.  
 

”Projekt Insekt” fortsätter. Läs och var med och skapa en 
bättre miljö för våra insekter! Bin och människor behövs.  

 

Våra eviga kära serier fortsätter - ”Gamla gårdar”, 
”Ordföringar” och ”Konstnärer”.  
 

Fanny och Malin från Bobliteket tipsar oss om nya böcker. 
 

Lite nyheter: Några företag byter ägare - Tottas Hårmode 
och Sandviksgården.  
 

Gunnar Bredin - en Kolmårdsprofil har gått ur tiden. Min-
nesord finns med om hans kyrkliga engagemang. 
 

Missa inte invigningen av Råsslaskolan och inbjudan till 
stormöte och utställning om byggplaner som är på gång!  
 

Det blir en fotoutställning för insamling till Ukraina och vi 
berättar lite om hur hjälpen når fram till de krigsdrabbade.  
        

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

                                    Glad Sommarläsning 
        Margaretha Ericsson 

Annonspriser     

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

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

Företagsguiden        600 kr/år  
 

Föreningsguiden      gratis 
Träningsmöjligheter       gratis   
 

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  (från 1000 kr) 

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Ekmans Entreprenad AB, Lions Kolmården, 
Kolmårdens Byggtjänst, Lisa Webbdesign, Kolmårdens Psykologmottagning 
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Nästa nummer    
kommer ut den 5/9 
Manusstopp 11/8 
 

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

Manusstopp ca 3 1/2 
vecka före utgivning. 
 

Får du inte tidningen - 
kontakta redaktionen! 
 

Margaretha Ericsson  

Redaktionschef och 
ansvarig utgivare  

Redigering och layout  

Louise T Gustafsson 

Särskilt ansvar för 
kyrkor och äldre.   
  

Monica Svensson  

Särskilt ansvar  
för Stavsjö 

Gunnar Kryger  
Särskilt ansvar 
för sport och idrott 

Christina Folkeson 

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

Monica Johansson 

Allmänt, företag…   

Ulla Landqvist 

Allmänt…  
Olle Rosén 

Allmänt, porträtt 

Tillförordnad 
styrelseordförande:  
Margaretha Ericsson  
 
 
 

     Tryckeri:  
   Norrköpings 
   Tryckeri/  
   Tellogruppen 
 

Det är vi som gör tidningen 

 Liselotte Karlberg, 
Boström 
Webbredaktör 

Christer Johansson 

Teknik mm  
Katrin Bjuhr 

Korrekturläsare 
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En måndag i mitten på mars står 
ett stort gäng med kolmårdsbor 
utanför äldreboendet på Valhalla-
vägen och väntar. Snart kommer 
det glada och förväntansfulla 
människor med rullstolar och rol-
latorer ut genom porten. Det tar 
visst aldrig slut…  
 
Över 30 personer! 
Personalen på boendet har fullt upp 
med att hjälpa de boende att få på 
sig kläder och komma iordning för 
utevistelsen. Över 30 personer bör-
jar snart gå och rulla iväg i det fan-
tastiska vårvädret. Solen skiner från 
en klarblå himmel och det är riktigt 
vårvarmt i luften. Kan det bli bättre! 
Det hörs kommentarer lite här och 
där…   
 

–  Så skönt! Det är ju inte kallt! Så 
trevligt! Vilket vackert väder det är! 
 

Alla tycks trivas! 

Långt uppehåll 
Efter en längre tids uppehåll så är 
Krokeks populära rullstolsrally 
igång igen. Projektet är i Svenska 
kyrkans regi och Carina Magnelid 
ansvarar för kontakterna med alla 
”förare”. Aktivitetssamordnaren på 
boendet, Monica Nilsson, är med 
och håller koll så att alla som kan 
och vill kommer med. Tryggt också 
att ha med Monica på promenaden, 
som känner till de boende och kan 
se att de mår bra. 

Karin Pettersson, som haft ansvaret 
i många år för promenaderna, finns 
också med i gänget med sin rollator. 
Hon ser så glad ut…  
 

– Vad härligt att Rullstolspromena-
den är igång igen! 
 

Varannan vecka 
Nu kan de boende på Valhalla se 
fram emot en promenad tillsammans 
varannan måndag kl. 10.30. Härligt! 
 
 

Rullstolsrallyt i gång igen! 

En glad Karin Pettersson i mitten! 

Aktivitetssamordnaren Monica Nilsson i mitten! Det går i sakta mak på Odenvägen…  

Carina 

Magnelid 

ansvarar 

för att 

”förarna”  

finns på 

plats! 

Text och bild: Margaretha Ericsson 
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Fillers och Botox-behandling 
Trådlyft med V-softlift 

alternativ till kirurgisk ansiktslyft 
                                             

Certifierad klinik 
 

Välkommen! 
Överläkare Dr Christian Vojin 

 

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

Kolmårdens 
Privatklinik 

  

 
Kvarsebo-Säters Vägförening 
 
Medlemmar  i Kvarsebo – Säters Vägförening 

kallas till årsstämma 

  
Lördagen den 28 maj 2022, klockan 10.00  

på Klintvallen i Kvarsebo.  
 

 

    

     
 
 
 
 
 
 
 

Välkomna!  
Styrelsen 

 

 

Handlingar utsändes till medlemmarna,  
14 dagar före stämmodagen.  

Revisionsberättelse, debiteringslängd  
och övriga handlingar finns tillgängliga  

hos sekreteraren Peter Alterstav  

 
 
 
 
 
 
 

Marmorbruksmuseet och naturutställningen 

Från maj till september lördagsöppet 12 - 15 

25/6 - 7/8 tisdag 9 - 12, onsdag - söndag 11 - 16,  
måndagar stängt 
 
 

Hembygdsföreningens arkiv, under Coop  

onsdagar 10 - 12. Kvällsöppet 17 - 18 första onsdagen  
i varje månad (ej juli) 
 

 

Kyrkkaffe söndagen 26 juni vid Långa längan 
 
 

Under v. 27 ordnas utflykt/studiebesök, info senare 
 
 

27 - 28 augusti Svintuna marknad med lotteri och  

aktiviteter i smedjan 
 

 

3 - 4 september Östgötadagarna: aktiviteter vid muséet, 

verkstäderna öppna 11 - 15, visningar av ”industriarvet” och 
den nya utställningen 

Välkommen! 

Krokeks Hembygdsförening 

 

Frälsningsarmén i Krokek 
 

  Du hittar oss nära motorvägen E4 

 

                         Nyköpingsvägen 511 Strömsfors 
 

             Telefon 
       011-39 18 92 
       0730-467628 

 
 

 

 Loppis 
 

Säsongspremiär 14/6 
 

Öppettider 
 

Tisdag    14-18.00 
Torsdag  14-18.00 
Lördag    11-16.00 

 
     Kaffeservering och brödlotteri 
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Projekt Insekt - Sommar  

Äng är åkers moder!  
Så lyder ett gammalt talesätt som 
betyder att ängens hö behövs under 
vintern för att kreaturen ska över-
leva och samtidigt ge bra med göd-
sel till åkern. Ett naturligt kretslopp. 
 
Slåtterängen är Sveriges arttätaste 
och artrikaste markslag tillsammans 
med naturbetesmarken. En äng kan 
hysa upp till 50 arter av gräs och 
örter per kvadratmeter! Till en 
artrik flora knyts en mångfald av 
insekter, fåglar och även fladder-
möss. En förutsättning för att bibe-
hålla ängen är fagning och slåtter 
som bidrar till att minska näringstill-
förseln. ( Faga av fornnordiska feja) 
Det betyder att man direkt när tjälen 
gått ur jorden krattar och städar un-
dan gammalt fjolårsgräs, grenar 
m.m.  
 
Äng i nutid 
Att anlägga en äng tar lite tid! Artrik 
blir ängen mer för varje år. Någon 
fröpåse med ängsblommor hjälper 
till. En solig, mager och torr yta är 
lämplig att förvandla till äng. 
Kanske en svårklippt slänt? 
 
Bin - små undergörare  
Det går inte att genomföra ett in-
sektsprojekt utan att ta upp lite om 
bin, som är en av våra förutsättning-
ar för en rimlig existens! Följaktli-
gen letar jag upp en biodlare, vilket 
det tyvärr är glest med. Jag hittar 
Pia Bork, boende i Stavsjö. Tre till 
har jag funnit inom en mils radie 
från Krokek. Biodling är något man 
aldrig blir fullärd på, en intressant 
och givande hobby. 
 
– Jag har haft bin i ca fem år nu, 
säger Pia. Jag har fyra samhällen 
med snälla italienska bin, Ligustica. 
De är ganska ljusa och gula till fär-
gen. Det är inte främst för honungen 
jag skaffade bin, utan för polline-

ringen. Just nu är jag så tacksam att 
alla samhällena har överlevt vin-
tern.  
 
– Vilken skillnad det blev!  
Alla våra grannar är så glada för 
att vi skaffade bin. Så mycket mer 
frukt vi fick direkt efter första våren 
med bin här! Lite fakta från inter-
net: ”För att göra ett gram honung 
måste ett bi flyga till 50 000 blom-
mor för att skaffa nektar.”  
 
– Det är ungefär 20 000 bin per 
samhälle som överlever vintern. På 
sommaren när de är som flest, kan 
det finnas 60 – 70 000 bin i ett sam-
hälle, men bara en drottning! 
(drottning = vise).   
 
Vi står under samtalet endast ett 
fåtal meter från kuporna, som står i 
en solig slänt med granskogen som 
vindskydd bakom. Bin flyger hela 
tiden in och ut. När jag fotograferar 
är jag mindre än en meter från ku-
porna. Själva är vi iakttagna uppi-
från av en havsörn. Naturen är yt-
terst påtaglig här! 

– Titta, säger Pia, rätt upphetsad, 
såg du biet med orangea byxor? Det 
hade varit i våra krokusar och häm-
tat pollen!  
 
Det är mer Pia upptäcker medan vi 
står och fokuserar på flustret (fluster 
= ingångshålet i kupan) Det kom-
mer faktiskt ut ett bi med ett dött bi 
som det flyger iväg med! Pia berät-
tar att på våren tar man bort botten-
plattan och städar ur smuts och döda 
bin, men bina vårstädar tydligen 
själva också!  
 
Vildbin och humlor 
Sådana viktiga pollinatörer har vi 
närmre 300 arter av i Sverige. De 
behöver ingen skötsel men uppskat-
tar en sandig varm slänt och insekts-
hotell.  
 
Tack!  
Jag vill rikta ett tack till alla er som 
satsar på en äng i er trädgård, eller 
runt er arbetsplats. Glöm inte att 
fotografera insekter, fjärilar m.m. 
och skicka in till redaktionen. För 
mer och bra information sök på Na-
tursidan.se   Så anlägger du en äng.  
 
Även kommunen har en del större 
gräsytor i Kolmården, som vore 
önskvärt att de inte klipptes så tra-
ditionellt kort och insektsfientligt. 
Viljan verkar finnas men gamla 
otidsenliga kontrakt ligger tydligen i 
vägen. Jag har kontaktat flera på 
kommunen och hoppas på en positiv 
förändring.  

Pia Bork vid sina kupor 

På ett bi till vänster ser man tydligt den orangea färgen av pollen vid bakbenen  
Text och bild: Ulla Landqvist 
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Ring/SMS:a för att boka tid 
011-392200, 0705-505992 
Rågvägen 6 -Välkommen! 

Patric Stubbe  
dipl.massör 

Massage  
Laserbehandlingar  
Företags massage  
Idrottsskador 
Rygg & Nack besvär 

        

 

 

 

 

 

 

073-417 27 26 

 
 

Beauty By The Ocean ligger  

på Svanvägen 21 och drivs av 

mig, Maria. Jag är leg sjukskö-

terska, vidareutbildad inom  

intensivvård, anestesi och  

estetiska injektioner.  

 
 

  Välkommen att boka en konsultation  

  eller behandling via Bokadirekt! 

  www.beautybytheocean.se                                                       

 

Sandviksvägen 12 
61834  Kolmården  
         

Tel: 011 -39 26 58 
        
Varmt välkomna önskar 
Kristin Rask 

 

 

 

 

 

 

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

presentartiklar. 
 

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

http://www.beautybytheocean.se
Tel:011
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Nu tackar Totta för sig och går i pension efter 10 år 
som salongsägare i Sandviken. Den 1 maj lämnas 
salongen över till Kristin, som i samma veva byter 
namn till Självfallet Sandviksfrisören med samma 
telefonnummer 011-392658.  
 
- Hur känns det nu Totta att lämna frisöryrket 
och bli pensionär?  
  
- Ja, det är lite kluvna känslor. Jag kommer att 
sakna mina kunder, samtidigt som jag kommer 
tycka att de blir skönt att få äga min tid.  
 
- Ja, du kommer bli mycket saknad av både mig 
och alla fina kunder, säger Kristin.  
 
Kristin har varit 1 år på salongen så många kunder 
känner igen dig nu. Tidigare har hon arbetat 12 år 
som frisör på Lyko.  
 
- Det känns bra att lämna över till Kristin som är 
en duktig och etablerad frisör, avslutar Totta.  
 
Kolmårdsnytt önskar Totta en härlig tid som pens-
ionär och lyckönskar Kristin Rask med salongen.  

Tottas Hårmode byter ägare 

Totta och Kristin 
Text och bild: Monica Johansson 

Sandviksgården i nya händer 
I december förra året fick Sandviksgården nya 
ägare, Anki och Tomas Elken. Anki berättar om 
bakgrunden: 
 
- Vi vill bli gamla här i Kolmården, det här är vår 
plats på jorden när vi går i pension.  
 
Anki är uppvuxen i Norrköping, men bosatt i Sol-
lentuna, där hon leder Sveriges äldsta lokalparti, 
bildat 1973 och hon är generalsekreterare för en 
organisation som arbetar med universellt utfor-
made arbetsmiljöer. Maken Tomas är inköpschef 
inom Ericsson och kommer att vara stationerad i 
Kairo de närmaste två åren. ”Men de åren kommer 
att gå fort, och vår, sommar och höst vill jag vara 
här”, säger Anki.  
 
Under pandemin arbetade de mycket hemifrån och 
hittade då ett litet hus på Eriksgatan, som erbjöd 
omväxling av miljö. Som närmaste granne finns 
Ankis syster Sofie med familj. De är Kolmårdsbor 
sedan länge. 
 
Tog emot Ukrainaflyktingar 
Vi hörde om när systrarna i början av flyktingvå-
gen från Ukraina förberedde och ordnade motta-
gandet av två familjer med lärare, företagare och 
deras barn. De fick tillfälligt en bostad i Sandviks-
gården. Förnödenheter erbjöds från många håll.  
 
- Vi fick ett starkt lokalt stöd och såg tydlig huma-
nitet i lokalsamhället. Ingen kan göra allt själv, 

men tillsammans är vi starka. I en tid av oro fogas vi sam-
man som människor. Vi har ett bra grannskap och vill nu 
gärna vara en del av sammanhanget här.  
 
Fortsätter hyra ut! 
- Vi fortsätter hyra ut Sandviksgården till familjefester, före-
ningar, kursverksamhet, konferenser och annat som kan  
växa fram. Lokalen rymmer gott och väl 85 sittande perso-
ner, har ett välrustat kök, projektor med storbildsskärm och 
är handikappanpassad. Vi har precis köpt in pingisbord. Vi 
kan tänka oss att ha loppis eller marknader. Tomten erbjuder 
många andra möjligheter. En boulebana skulle gå att ha, 
likaså odling i någon form. Vi är öppna för idéer. Bara hojta 
till! uppmanar Anki. 

Text och bild: Christina Folkeson 
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Festlokal i Kolmården 

 

 

 

 

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

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

 

Möten i en klassisk historisk miljö med  

moderna faciliteter. Dagkonferenser och  

familjemöten. 6 härliga dubbelrum och stor 

Lounge.  Frukostbuffé ingår i rumspris.   

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

 

 

 

Stafsjö Bruksmuseum 
 

Visar ortens och brukets historia från  
grundandet 1666 till nutid. 

 

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

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

Bli medlem och få fortlöpande information  
om museet i kvartalsrapporter. 

 

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

Stavsjö horisont 
 
Nya bostäder i Stavsjö 
De nya bostäderna vid Stavsjögården blir klara till 
den 1 september enligt planerna. Fler bostäder i 
framtiden kommer att bli ca 2000:- dyrare i månaden 
för en 2:a. Det var i grevens tid dessa kom till innan 
investeringsstödet slopades. 
 
Fixargruppen I Stavsjö 
Fixargruppen  är en löst sammansatt grupp av perso-
ner, som verkar i samhället för att röja och städa upp 
mm. Man kommer till en träff varannan tisdag, om 
man har tid och lust, och ledarna Tommy och Leif 
Almberg och Thomas Rodestrand och Gunnar Cas-
serstedt delar ut uppgifter, som behöver åtgärdas. 
Det brukar komma mellan 15-20 stycken, som arbe-
tar med olika projekt och fikar tillsammans. Den 27 
mars hade de ordnat med Våffelcafé för alla Stavsjö-
bor i Föreningshuset och det kom ca 50 personer, 
som träffades och hade trevligt. 
 
Stavsjö Värdshus 
Nu inför den nya flyktingströmmen från Ukraina 
kommer eventuellt nya flyktingar hit till Stavsjö. 
 
    Text: Monica Svensson 

http://www.stavsjö.se
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Inne i kyrkan finns en kormosaik 
av guld och ädelstenar. Utanpå är 
det en modern vitrappad kyrka, 
som inte säger så mycket, men 
när man kommer in, blir man 
bländad av detta konstverk. 
 
Kila kyrka ligger vid Ålberga gård, 
som varit centrum i Kila socken 
sedan 1700-talet. Tidigare låg kyr-
kan vid Lundäng vid Gammelsta. 
Där finns nu endast en låg ruin kvar 
av väggarna.  På 1700-talet byggdes 
en ny kyrka vid Ålberga gård. Nu 
hade också Stafsjö Bruks lilla sam-
hälle byggts upp. Det fick bli även 
Stavsjös kyrka. Tidigare fick stav-
sjöborna tillåtelse att gå till Krokeks 
kyrka, numera ödekyrkan, för guds-
tjänst. Stavsjö Bruk har aldrig haft 
någon egen kyrka. 
 
Den nya kyrkan vid Ålberga gård 
blev med åren angripen av husbock 
och blev farlig att vistas i, då man 
befarade att den skulle rasa. Där 
fanns kyrkogården och klocksta-
peln. Man beslutade då att bygga en 
ny kyrka alldeles intill. Den blev 
klar år 1963. Den har en ovanlig 
modern utformning och innerväg-
garna i kyrkan är av rött tegel, 
ganska mörk med endast små föns-
ter. 
 
Präst i Kila kyrka var då Jan Car-
lquist, en ung präst, som tyckte han 

ville bidra på något 
sätt. Sedan studieti-
den kände han en 
konstnär, Bengt Olof 
Kälde. Det fanns 
ingen korutsmyck-
ning i kyrkan och Jan 
Granquist tänkte på 
sin gamla vän. Kyr-
kan hade då fått ett 
stort arv av en för-
samlingsbo för ut-
smyckning av kyr-
kan, Seven Petters-
son, Botten, som tes-
tamenterat sitt hem 
på drygt 100 000 kr.  
 
Det visade sig att 
Bengt Olof Kälde 
inte längre fanns 
kvar i Sverige. Han 
hade blivit munk i ett 
benediktinkloster i Österrike. 
 
Bengt Olof Kälde var intresserad, 
men priorn i klostret tyckte inte han 
skulle ägna sig åt konst. Han kunde 
då inte trotsa priorn. Jan Carlqvist 
nöjde sig inte med det svaret, utan 
han skrev flera bönfallande brev till 
priorn och bad om att Kälde skulle 
få komma till kyrkan. Till sist gav 
priorn med sig och Kälde fick klost-
rets välsignelse att utföra korut-
smyckningen. När benediktinmun-
karna fick klart för sig att det skulle 

bli en mosaik i kyrkan, skickades 
det stenar från hela världen. 
 
De 100.000:- skulle aldrig räckt, 
men arbetet blev som välsignat och 
pengar kom in från flera håll.  Franz 
Mayer´sche Hofkunstanstalt i Mün-
chen var för tillfället utan jobb och 
utförde arbetet nästan gratis. 
 
Man kan se en stad av glasguld, 
den himmelska staden Jerusalem, 
med de tolv portarna. Tittar man 
närmare ser man namnen på Jakobs 
tolv söner utförda i grekisk skrift. 
Vid varje apostel har man satt in 
olika ädelstenar i bergskristall, ro-
senkvarts, guldtopas och agat m fl. 
 
En äkta relik (benbit) från helgo-
net Sankta Candida, skänktes till 
Kila kyrka. Den murades in i mosai-
ken under stort hysch, hysch. Ovan-
för allt detta tronar Jesus Kristus 
omgiven av Petrus, Maria, Johannes 
Döparen och Paulus. 
 
Mosaiken är speciell i Sverige 
och kyrkan är mycket väl värt ett 
besök. 
 
Information har bl a tagits från Jan 
Carlquists och Carl Olof Herrmans 
texter. 
 
 

Kila kyrka – Ett smycke! 

Text: Monica Svensson 
Bilder: Privata 

Den nya kyrkan 

Den fantastiska kormosaiken! 
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Lina Ewinnerlig 

 - konst på annorlunda vis 

Jag går runt den röda stugan. Utan-
för ateljén står Lina och hälsar väl-
kommen. Det är en mycket liten 
ateljé, men den rymmer allt Lina 
behöver. Mängder av torra blombu-
ketter hänger utmed väggarna, plus 
lite tvätt. En fläkt brummar. På gol-
vet finns en hög cementplattor för 
pressning av blommor, på arbets-
bänken olika sorters lim, färger och 
påbörjade alster. Vi diskuterar vad 
för blommor som hänger här i torrt 
format, vilka som håller färgen bra 
osv. Lina berättar att hon blivit mer 
och mer förtjust i det åldrade stadiet 
där vissa växter bara har nervsyste-
met kvar, som en skir väv.  
 
Torra växter, lavar och  
svampar  
– När jag plockar blommor kan det 
nästan bli lite maniskt. Plötsligt står 
jag med massor av blommor jag be-

höver torka, och det kan inte vänta! 
Tickor, mossor och lavar plockar jag 
med. Jag ser till att inget av det jag 
plockar är fridlyst.  
 
Loppisfynd är också kul, gamla 
knoppar, gärna sådant man inte vet 
vad det varit avsett för. Då ger jag 
föremålen nytt liv, som en del av ett 
konstverk. 2012 hade jag en utställ-
ning i Vadstena som jag kallade Rost 
och Gröna Skogar. 

Former, färger och strukturer 
– Som liten var jag mycket kreativ, 
jag gjorde tavlor av snäckor och lim-
made på pannå. Redan då betraktade 
jag min omgivnings färger, former, 
strukturer och mönster. Väldigt likt 
det jag faktiskt gör nu. Blicken för 
det estetiska hade jag tidigt. 
 
Från Vikbolandet 
Vi går in i stugan, som är gammal, 
låg i taket och väldigt gullig, ef-
tersom det inte finns sittmöjligheter i 
ateljén. Lina berättar att hon är från 
Vikbolandet och att hon bott här se-
dan 2009.  
 
Dekorationsmåleri och färg – 
inte konstnär! 
– I tonåren kom jag över en bok i 
dekorationsmåleri och gick loss på 
alla möbler jag kom över. Jag sli-
pade, målade och dekorerade. På 
gymnasiet gick jag konst och form-
givningsprogrammet. Jag tänkte ald-
rig att jag skulle kunna bli konstnär, 
möjligen dekorationsmålare eller 
”expert på färg”. Att måla realistiskt 
har aldrig intresserat mig så mycket, 
jag inspireras nog mer av det ab-
strakta.  
  
 

På väggen bakom Lina hänger torra 
blommor som väntar på att användas... 

Grön horisont, äggoljetempera på pannå 

Luden, äggtempera och torkade  
växter på papprör 

Den tvetydiga drömmen, äggoljetempera  
och pressade växter på papparör 
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Lunnevad och Linköpings  
universitet 
– På Lunnevads Folkhögskola må-
lade jag mycket i olja och började 
arbeta med collage. Åren därefter 
experimenterade jag med mycket 
olika material. Jag hittade äggolje-
temperan och målade en del land-
skap. Det har även blivit konstveten-
skap på Linköpings Universitet. Jag 
har en kandidatexamen i Konstve-
tenskap och Visuell Kommunikation. 
 
Det gör mig levande 
– Jag har lite svårt att hantera upp-
märksamhet, och det tillsammans 
med höga prestationskrav gjorde att 
jag under en tid inte kunde skapa 
något eller vara kreativ. Det måste 
finnas lust och lekfullhet i skapan-
det. Nu känns det som om skapandet 
gör mig levande och jag kan inte se 
framför mig ett liv utan det. Det här 
collageliknande arbetet med växter 
började jag med för tre år sedan. Det 
blev en nystart i en värld av växter 
och färger.  
 
Liljevalchs  
Den 4 – 10 april hade Lina med två 
verk på denna anrika utställning!  
 
Vill du veta och se mer? 
Då kan du gå in på Instagram: 
@linaewinnerlig.         

Text: Ulla Landqvist 

 

Bördan, äggtempera och pressade växter på lumppapp 

Text: Ulla Landqvist 

RAPPORT FRÅN                                     ÅRSMÖTE :S 

Tisdag den 15 mars hade före-
ningen Kolmårdsnytt årsmöte. 
 

Kolmårdsnytt ges ut fyra gånger per år 
och är inne på sin 13:e årgång. Den går 
gratis till alla hushåll i Krokek, Kvarsebo 
och Stavsjö. Ett antal ”utsocknes” pre-
numererar också på den. Tidningen är 
av, för och med Kolmårdsbor och speg-
lar vad som händer på orten. 
 
Stig Fritzell avgick som ordförande. 
Styrelsen och redaktionen är tack-
samma för Stigs stora engagemang 
och mångåriga arbete för Kolmårdsnytt. 
       
Hans Westerberg avgick som ledamot 
på grund av flytt från orten. Ett tack gick 
även till honom för hans arbete för 
tidningen. 

Nya styrelsen består av: 
Margaretha Ericsson, ordförande 
Matz Ågehäll, vice ordförande 
Eyvind Larsson, sekreterare 
Louise T Gustafsson, ledamot 
Maria Höög, ledamot 
Kerstin Beckman, ledamot 
 

Ej ledamöter i styrelsen: 
Eva Saks, kassör (inköpt ekonom) 
Liselotte Karlberg webbredaktör  
 

Var med och stötta tidningen! 
Styrelsen inbjuder fler Kolmårdsbor att 
bli medlemmar i föreningen Kolmårds-
nytt. Alla medlemmar, sponsorer och 
annonsörer gör det ekonomiskt möjligt 
att ge ut tidningen - och självklart 
också redaktionens ideella arbete. 
 

Välkommen att sätta in: 
100 kr/år för familj/enskild person  
PG 55 79 40-4 eller BG 638-4325 
 
Läs även tidningen på vår hemsida: 
www.kolmardsnytt.se 
Kom med tips på vår Facebooksida 
eller på redaktionen@kolmardsnytt.se  
 
   Text: Margaretha Ericsson 
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            Välkommen som medlem i  
    SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården 

 

• Vi är en politiskt och religiöst obunden 

 pensionärsförening med 209 medlemmar.  
 

• Som medlem får du förutom gemenskap och  

aktiviteter en hel del förmåner, samt vårt tidning Senioren.  
 

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

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

 

 
 

 

 

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

          V. ordf Lennart Lundgren 070-589 84 38 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndagar gudstjänst kl. 11. Sång och musik. Servering. 
Fr o m den 3 juli Sommargemenskap kl 16. Servering. 
     

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

    

Mer information på affischer, predikoturer och Face-
book. Varannan söndag Söndax för barn och tonår.  
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

          http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan   

 

              Munkvägen 7, Krokek 

Kom och lyssna  
till SÅNG  

och MUSIK vid  
Sandviksbryggan  

  14 juni kl. 19! 
 
 

         VÄLKOMMEN! 

http://www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan
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En av de mer ovanliga gåvorna till 
Ukraina kom från Sammey Björk 
i Kolmården. Han gav bort en am-
bulans. 
 

Ambulansen är av 1988 års modell, 
men i mycket fint skick. Den har 
ursprungligen fungerat som ambu-
lans i Malmö fram tills 2006, då den 
skänktes till Brandkårsmuséet i Si-
monstorp. De senaste åren har den 
ägts privat av Sammey Björk, som 
är engagerad i Brandhistoriska säll-
skapet. 
 

− Jag har kört ambulansen i olika 
veteranbilsrallyn runt om i Sverige 
och planerade att ta den till veteran-
brandbilsrallyt i Göteborg i vår, men 
jag tänkte att det här med Ukraina, 
det är ju mycket bättre.  
 

Många hjälpte till 
Sammey fick kontakt med Bo Wal-
lenberg på Barnmissionen, en hjälp-
organisation som bedriver bistånds-
arbete i många länder, bland annat 
Ukraina. Snart packades ambulan-
sen full med hjälp till Ukraina. Li-
ons Club, Röda Korset och privat-
personer i Kolmården hjälpte till att 

samla ihop me-
dicinsk utrust-
ning, hygien-
produkter, ligg-
underlag, filtar, 
madrasser och 
mat. Sedan kör-
de Sammey och 
hustrun Inger 
till Malmö för 
att överlämna 
gåvan. 
 
När nästa hjälp-
sändning läm-
nade Barnmissionen för Ukraina 
fanns ambulansen med, och nu 
tjänstgör den åter som ambulans i 
det krigsdrabbade landet. 
 

Eva Rudenstam 
Kommunikatör Barnmissionen  
      

Ett stort tack 
Lions Club Kolmården vill rikta ett 
stort tack till alla som hjälpt oss med 
utrustning till de behövande i 
Ukraina. På mindre än två veckor 
har vi tillsammans lyckats fylla två 
fordon med mat, filtar och utrust-

ning som den 4 april kördes ned till 
Malmö där det ena fordonet, en fullt 
fungerande ambulans, skänkt av 
Sammey Björk, lastades på en trailer 
för vidare transport ned till Ukraina. 
 

Vi vill rikta ett stort tack till Röda 
Korset i Kolmården som hjälpt oss 
att ta mot och organisera insamling-
en och alla som har hjälpt oss med 
gåvor. 
 

Tillsammans kan vi göra skillnad! 
  
Lars Åke Wålander 
President Lions Club Kolmården 

Ambulans till Ukraina 

Inger och Sammey framför den gamla välvårdade ambulansen 

Hjälpen når fram…  
Nära staden Zjitomir, ca femton mil 
väst om Kiev, finns en ukrainsk kris-
ten hjälporganisation, ”Uppstånd-
elsens Ljus”. Andrej, som leder detta 
arbete, har tillsammans med sina 
medarbetare,  under det pågående 
kriget i Ukraina gjort ett flertal resor 
till de östra delarna av landet. Där är 
behoven stora av livsmedel, hygien-
artiklar, mediciner och annat. Och de 
fortsätter att köpa in vad de kan få 
tag på av sådana varor, lastar in allt i 
minibussar och kör det längs ofta 
farliga och osäkra vägar för att 
hjälpa sina landsmän. 
 
Vi har från Sjövikskyrkan i Kolmår-
den fått vara med och bidraga med 
pengar, som ännu så länge har kun-
nat skickas till den ukrainska miss-
ionsorganisationens bankkonto. Ge-
nom ständiga telefon- och mailkon-
takter vet vi att pengarna kommit 
fram. Kanske kan det tyckas vara en 
droppe i havet – men så sant som det 
är sagt, ”ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något”. 

Vill du ge ett bidrag är du välkom-
men att höra av dig till Sjövikskyr-
kan genom mig, Katrin Bjuhr tel:  
073-1411562 el. info@sjovikskyrkan.se  

 

Människor köar för att få mat.  Nedan till vänster: Andrej i samspråk med barn... 
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Frihetskänsla på hjul 
Amerikanska bilar, vare sig de är 
jänkejärn eller inte, har en alldeles 
speciell plats i mångas hjärtan. Förr 
i tiden var amerikansk bilindustri 
den dominerande. De första ameri-
kanska bilarna såldes redan 1896! 
Någon direkt originalitet hade kon-
struktörerna i USA generellt sett 
inte. Men det var här som bilen ti-
digast blev tillgänglig för en bredare 
allmänhet.  
 
Efter andra världskrigets slut spi-
rade optimismen i världen – inte 
minst i USA. Arbetarklassen bör-
jade få tillräckligt god ekonomi för 
att ha råd att skaffa bil. Med bilen 
kunde man färdas vart som helst. 
Den var kort sagt frihet på fyra hjul. 
 
Året var 1959 
Sommaren var ovanligt varm och 
lång med gott om getingar. På 
radion spelades Rock-Olga och 
rockande samen. Ingemar Johansson 
blev världsmästare i tungviktsbox-
ning. 
 
Samtidigt hade tonåringar blivit en 
egen konsumentgrupp. Vissa av 
dem blev knuttar eller raggare och 
revolterade mot vuxenvärlden.  Då-
tidens ”värstingar” som körde om-
kring i uppseendeväckande ameri-
kanska bilar och retade gallfeber på 
vanligt folk - kallades raggare. Rag-
garna hade radio med grammofon - 
som kunde spelas högt. Vad kunde 
slå en ”nercabbad” raggarbil, som 
blandade lite V8 muller med Jerry 
Lee Lewis eller Elvis Presley på 
högsta volym? 
 
USA bestämde 
Bland bilarna stod de amerikanska 
högst i kurs 1959. Bilen symbolise-
rade frihet, makt och status. I USA 
fanns inte bara Coca-Cola, hot dogs 
och rock’n’roll, utan även de största 
och vräkigaste ekipagen med gigan-
tiska fenor baktill. De växande fe-
norna åskådliggjorde den kniv-
skarpa konkurrensen mellan tillver-
karna. Kungen på tronen var de väl-
diga Cadillac-bilarna med bilvärl-
dens största fenor. Tillverkarna 
bytte modell i princip varje år. 
 
Utvecklingen gick så snabbt att det 
inte gick att fortsätta. Dessutom bör-

jade folk titta efter mindre bilar. De 
stora lyxiga modellerna sålde inte 
längre lika bra. Redan 1960 presen-
terades kompaktbilar, vilket innebar 
början till ett trendbrott i USA. 
 
I avsaknad av oljekriser och miljö-
krav, bestod motorerna nästan ute-
slutande av stora mullriga och 
bränsleslukande V8-modeller. Men 
bensinkostnaden var ju i stort sett 
försumbar 1959! 
 
Den svenska bilfloran på våra 
vägar, under 1950 och 60-talet, av-
speglade till viss del den ameri-
kanska dominansen. Idag kan vi inte 
dra den parallellen. De amerikanska 
bilarna för en tynande närvaro, vil-
ket försäljningsstatistiken och nyre-
gistreringar skvallrar om. De popu-
läraste amerikanska bilarna är helt 
enkelt gamla! 
 
Amerikanska veteranbilar ökar 
Det gamla ordspråket att ”det var 
bättre förr” känns plötsligt mer ak-
tuellt än någonsin! I dag finns det i 
Sverige ett stort antal amerikanska 
nostalgibilar som är registrerade 
eller avställda. Många är importe-
rade från USA och har därmed kla-
rat sig hyggligt undan rostdöden. 
Intresset att äga och köra en 
nostalgibil är påtagligt stort. Att 
cruisa är populärt inte minst i en bil 
från 50- talet. 
 
Ägarna av dessa klenoder kämpar 
hårt för att hålla bilarna i kördugligt 
skick. Vissa nöjer sig med s k 
bruksskick medan andra siktar nå-
got högre. Utan dessa entusiaster 
skulle vi vara en bilkultur fattigare.  
Fordonsträffar och renovering av 
veteranfordon är en stor folkrörelse 
i Sverige och omsätter också stora 

Raggaråk eller kulturminne? 
summor varje år. Veteranfordon är 
således en viktig del av det rullande 
kulturarvet. Visserligen är det här 
inga miljövänliga fordon, men med 
tanke på de korta sträckor som körs 
årligen, är de samlade utsläppen 
från landets motorgräsklippare för-
modligen långt högre. 
 
Rullande kultur i Krokek 
I Krokek finns ett antal rullande 
amerikanska veteranbilar i trafik. 
De brukar likt tussilago titta fram på 
vårkanten och kan knappast undgå 
att utsättas för åskådarnas beund-
rande blickar. 
 
Det vi bl a kan njuta av är 2 st Buick 
Special, från 1955 resp. 1958 samt 1 
st Chevrolet Belair från 1956. Bilar-
na blänker stickande i vårsolen och 
konstateras ha tillräckligt mycket 
krom att putsa på. Alla givetvis för-
sedda med V8- motorer. Att lyssna 
till bilarnas motorljud är mäktigt 
och ger betraktaren en ljuvlig no-
stalgisk känsla. De flesta av de här 
äldre motorerna hade inte hästkraf-
ter i förhållande till dess storlek. 
Därav det här härliga dova mull-
rande ljudet. 
 
Det behöver kanske inte påpekas att 
fordonen är i utomordentligt gott 
skick. Ägarna förvaltar och vårdar 
nu dessa veteranfordon efter bästa 
förmåga. Det är en viktig uppgift 
med stort ansvar! Kommande gene-
rationer ska inte kunna säga att vi 
försnillat ett kulturarv! 
 
Tyvärr håller klåfingriga byråkrater 
på att genom myndighetsbeslut för-
söka begränsa den här typen av 
verksamhet. Men det är en helt an-
nan historia, som vi får ta en annan 
gång…   

   En tjusig Chevrolet Belair från 1956 
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           Bakdelarna med de häftiga fenorna  

Två välputsade, blänkande Buick Special från 1955 respektive1958 

  

Krokekskiosken 

 

Välkommen! 
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Att kunna så mycket om Norrköping 
och Krokek som Gunnar gjorde är 
ovanligt. Han lyckades också an-
vända dessa kunskaper i mottagande 
av väldigt många besökare till sta-
den och Krokek. Otaliga artiklar har 
skrivits om honom nu, men inte så 
många har talat om hans betydelse i 
den kyrkliga verksamheten. Det blir 
väldigt tomt efter att Gunnar nu inte 
finns med oss längre. Många är vi 
som saknar honom utöver barnen 
Anna och Lasse och sambon  Bir-
gitta.  
 
Kyrkorådet 
Före Kyrkans skiljande från staten 
hade vi kyrkoråd i församlingar som 
ansvarade för ekonomi, gudstjänst-
liv, begravningar, dop, bröllop och 
alla andra aktiviteter. Över kyrkorå-
det fanns Kontraktet med Kyrkofull-
mäktige, som också hade en viktig 
uppgift, såsom personalansvar, över-

gripande ekonomi m m. Gunnar var 
ordinarie ledamot i Kyrkorådet och 
fullmäktige hur länge som helst. 
Han var ju också kyrkvärd i Kro-
keks Kyrka under väldigt lång tid. 
 
Stiftet och Kyrkomötet 
Stiftsstyrelsen satt han också med i 
liksom i Kyrkomötet. 

Så det politiska livet tog han med 
sig i alla nivåer inom Svenska kyr-
kan. Men det var ju ändå i Krokeks 
församling som han hörde hemma. 
När vi hade gudstjänst utomhus var 
Gunnar alltid klockare och ringde i 
den fina mässingsklocka vi har i en 
transportabel klockstapel. Sista 
gången han gjorde det var vid guds-
tjänsten dagen efter midsommar i 
Krokeks Ödekyrka. 
 
Biskop i Krokeksspelet 
En stor insats var som Biskop Brask 
(fick som straff för något tjänstgöra 
bland rövarna i Kolmården) i Kro-
keksspelet, som Barbro Westlund 
(då kyrkoherde i Krokek) skrev och 
som berättade historien om Franci-
skanerklostret vid Ödekyrkan. 
 
 
 
 

Gunnar Bredin har avlidit 

Kaplan och Diakoni   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaplan i Kvarsebo kyrka 
En kaplan är en präst som har en 
speciell uppgift i en särskild kyrka. I 
Kvarsebo är det Eva Strannelid som 
är ansvarig för gudstjänstlivet och 
tillhörande verksamheter. Eva har 
jobbat länge i Svenska kyrkan i 
Norrköping men nu skall hon kon-
centrera sig på just Kvarsebo. Från 
år 2012 har hon varit anställd präst 
inom Kolmårdens församling med 
säte i Östra Eneby. 
 
Sjungande församling 
I Kvarsebo betyder musiken väldigt 
mycket för väldigt många. Denna 
"lilla" del av Kolmårdens församling 
har ett väldigt aktivt musikliv. Eva 

tycker att det är en viktig uppgift 
att vidmakthålla detta stora in-
tresse, behålla den tillåtande at-
mosfären och fortsätta att sprida 
glädje. 
 
Traditioner är också viktiga 
Gökotta på Sjöskogsberget på 
Kristi himmelsfärdsdag, frilufts-
gudstjänst vid Trefaldighetskällan, 
gospel på midsommardagen och 
på annandag jul är exempel på 
uppskattade traditioner i  Kvar-
sebo. 
 
Kyrkan har i alla år används vid 
skolavslutningar. Resan till norska 
Trysil har ju hållit på länge och 
många familjer deltar. Det är inte 
kyrkan som arrangerar denna resa 
men deltagarna känner varandra 
väl just genom frivilligarbetet i 
församlingen. 
 
Kvarsebo har mycket att  
erbjuda 
Eva trivs och mår gott av att vara 
ute i naturen och ägnar gärna tid 
åt friluftsliv. Inte så konstigt då att 
hon "föll för" Kvarsebo. 
 
Eva nås  på 011/24 12 88. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diakoni i Krokek och  
Kvarsebo 
Har man frågor som rör diakoni 
(=praktiskt evangelium) så är det 
Karin Forsberg Holmberg (Kajsa) 
man ska kontakta. Hon arbetar både 
i Kvarsebo och Krokek.   
 
Kajsa har även ett stort intresse för 
djur och natur och dess koppling till 
hälsa. Kajsa och Eva är båda intres-
serade av hälsofrågor utifrån ett exi-
stentiellt perspektiv. 
 
Kajsa nås på  011/24 12 91. 

Text: Louise T Gustafsson 

Bild: Privat 

Text: Louise T Gustafsson 

Bild: Privat 

Eva Strannelid Karin Forsberg Holmberg 
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Sjöviks gamla ångbåtsbrygga, belägen i korset Sjöviks-
vägen – Strandvägen, restaurerades 1987 av Strandvä-
gens byalag. Detta i syfte att vårda och bevara vår 
gamla marina miljö. 
 
Bryggan var förr en viktig länk i bygdens kommunika-
tion. Här utskeppades bl a malm (röd fältspat), skogs- 
och jordbruksprodukter. Även passagerartrafiken var 
här mycket livlig under första hälften av 1900-talet. 
 
Nu har emellertid tidens tand gjort sitt, och bryggan 
måste på ett eller annat sätt åtgärdas, inte minst ur sä-
kerhetssynpunkt. Alternativet att förstärka befintlig 
konstruktion, visade sig vid närmare undersökning inte 
vara ekonomiskt försvarbart. 
 
Strandvägens byalags ekonomi tillät heller inte att på 
egen hand installera en helt ny brygga. Byalaget beslu-
tade i det läget att ansöka om bidragsstöd från Jord-
bruksverket, vilket glädjande nog beviljades den 12/4. 
Bidraget beräknas täcka huvuddelen av kostnaderna för 
en ny brygga. 
 
På grund av byggnationen kommer den befintliga bryg-
gan i sommar/höst att stängas av. 

”Vi undersöker möjligheterna att bygga en vind-
kraftspark med 6 vindkraftverk norr om Älgsjöarna i 
Norrköping kommun. Vindkraftverkens totalhöjder är 
under utredning men kommer ligga mellan 200-230 
meter.  
 
Samråd med allmänheten hölls i oktober 2021 och in-
komna synpunkter sammanställs i en samrådsredogö-
relse, vilket kommer publiceras på vår hemsida.  
 
Arbetet kring en miljökonsekvensbeskrivning har på-
börjats och en tillståndsansökan hoppas kunna lämnas 
in i början av 2023.  
 
Under 2022 kommer flera utredningar pågå parallellt 
bland annat arkeologi och flyget samt kompletterande 
fågelinventeringar. Förutsättningarna ser goda ut och 
vi hoppas kunna få förverkliga Norrköpings första 
vindkraftspark.”  

  Sjöviks Brygga       Vindkraft på gång  

Text: Christer Johansson 

Martin Andersson 

Projektutvecklare 

Tel: 013-209435   

Tekniska verken i Linköping Vind AB  

 

FOTOUTSTÄLLNING TILL STÖD FÖR UKRAINA  

Facebookgruppen  

”Vårt Vackra Kolmården”  
anordnar en fotoutställning i Missionshuset  
Trymvägen 5 under perioden 18 maj - 1 juni.  

 

Öppettider: Se Facebookgruppen Vårt Vackra Kolmården eller affisch vid Missionshuset. 

 

 

 

 

 
 

         

    Samarrangemang med Kolmårdsnytt och Sjövikskyrkan 

 

Fotograferna skänker sina verk 
för försäljning. Alla intäkter går 
oavkortat till Sjövikskyrkans 
insamling för hjälp på plats för 
de krigsdrabbade i Ukraina.  

   

Om du är intresserad av att 
skänka dina fotografiska konst-
verk till utställningen, ta kon-
takt med @Xeni Ferizaj eller 
på 073 981 06 10  

VÄLKOMMEN! 

 

Fotograferna skänker sina verk 
för försäljning. Alla intäkter går 
oavkortat till Sjövikskyrkans 
insamling för hjälp på plats för 
de krigsdrabbade i Ukraina.  

tel:+4613209435
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Nykomlingar och stamgäster 
Nya för året vid First Camp i Boda-
viken är Åsa och Linus. Ja, Åsa job-
bade här några perioder förra som-
maren under sin trainee-utbildning, 
men hon har nu blivit den nya desti-
nationschefen. Bodaviken är en av 
First Camps 59 anläggningar. Hon 
veckopendlar till Västerås. 
 
Ett entusiastiskt team 
Ny här är också fastighetschefen 
Linus, som tidigare jobbat inom 
industrisanering. Tillsammans bil-
dar de ett entusiastiskt team som vill 
satsa på att skapa bra stämning och 
göra gästerna nöjda. Under högsä-
songen kommer dessutom ca 25 
anställda att medverka till det. 
 
Maskoten Yessi 
Till sommaren kommer en ny bistro 
att öppna. Där kommer att erbjudas 
mat för barn och vuxna, efterrätter 
och kaffe. Även vinrättigheter finns. 
Två kvällar i veckan ordnas musik-
quiz och två kvällar olika shower. 
För campinggäs-
ternas barn finns 
under högsä-
songen aktivite-
ter varje dag. 
Maskot för barn-
klubben är Yessi. 
Förutom lekplat-
sen finns ett eget 
hus för barn-
klubben. 
 
– Vad är det bästa med Bodaviken? 
 
– Fantastiska omgivningar, svarar 
Åsa. Här är så fina vyer och vi har 
mötts av så mycket glädje från 
första början. Men här finns en hel 

del att jobba 
med: 200 platser 
för husvagnar 
och husbilar och 
77 stugor i olika 
storlekar! Vi har 
renoverat 12 av 
dem. Även ett av 
de tre servicehu-
sen håller vi nu 
på att förnya. 
– Genomström-
ningen här är 
stor. Det kan 
vara upp till 170 
ut- och incheck-
ningar på en enda dag. Därför har 
vi öppnat en tredje inchecksstation. 
För allas säkerhet har vi också be-
gränsat all hastighet till 10 km/h 
inom området. 
 
– Vi kan erbjuda en ny bana för 
äventyrsgolf. Även dansbanan med 
grillplats är tillgänglig och kan hy-
ras för fester eller föreningsar-
rangemang. Vår butik erbjuder det 
man kan behöva som campinggäst, 
och även färskt bröd varje morgon. 
Förra året bakades 800 bröd per 
dag! Så en trevlig doft av kaffe och 
nybakat kommer att möta besökarna 
på First Camp.  
 
Verkliga stamgäster 
Verkliga stamgäster vid Bodaviken 
är Britt-Marie och Rune Karlsson. 
Denna sommar blir deras 48:de där! 
Men till att börja med låg camping-
en på kullen ovanför badplatsen. 
Redan då valde de en Polarvagn 
från Dorotea. Och de har varit mär-
kestrogna. Nu är de inne på sin 
sjätte! 

Numera har de valt sig en plats nära 
infarten och gillar den fina utsikten 
därifrån ner mot Bråviken. ”Det 
blåser ju lite här, men vi ser ner mot 
sjön och båtarna”, säger Rune. Han 
gillar att fiska strömming, men det 
är inte alls som förr. ”Då kunde det 
bli en halv hink på en liten stund.” 
 
Ännu en bra sommar…  
Rune älskar att sola, men att bada 
lockar inte så mycket. Att bekanta 
sig med nya gäster som kommer till 
campingen gillar han också. Och 
många av ”långliggarna” har blivit 
goda vänner genom åren. Just denna 
dag har paret fått hjälp av son, son-
hustru och en husvagnsgranne med 
att sätta upp ett nytt förtält. Det 
gamla blåste faktiskt sönder förra 
året. Det här är av en ny typ, med 
luftfyllda kanaler i stället för me-
tallstänger. Så allt tyder på att de får 
ännu en bra sommar vid Bodaviken. 
 
        Text och bild: Christina Folkeson 

 

 

                      Förr och nu.        Rune längst till höger…  

             Åsa och Linus 
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Text :Ulla Landqvist 
Bilder: Privat 

Anita Bolander kontaktar jag på te-
lefon, så som hon önskat. Hon svarar 
med en alert röst som inte avslöjar 
något om hennes ålder. 
 
– Hej, vad bra att du ringer, säger 
Anita. 
 
– Hej. Vad är det du säljer på din 
loppis? frågar jag. 
 

– Jo men det är allt möjligt. Det är 
såväl vintage som antikt och loppis. 
Jag har t.ex. galoscher, leksaker, 
nyttoprylar, mamelucker (vita med 
brodyr från 1800-talet) och en 
massa annat. Det finns faktiskt en 
vevgrammofon och stenkakor också!  

– Har jag förstått att du tänker 
avyttra det här stället? 
 

– Åh nej, det tänker jag verkligen 
inte! Om jag får leva tänker jag ha 
det kvar.  Jag blir ju nittio år till 
hösten! 
 
Med den pigga rösten och den skär-
pan bådar det gott, tänker jag, inte 
så lite imponerad! 

– Var exakt ligger det så folk hittar 
dit? 
 

– Det är lätt, precis fem kilometer 
efter djurparken från Krokek räk-
nat. Det är en busshållplats där 
man svänger in till höger. Det kom-
mer stå en skylt när jag öppnat. 
 
Man kör alltså förbi djurparken, 
Timmergata, Skräddartorp och två 
skyltar till Skyttholmen. Därefter 
kommer en lång utförsbacke och en 
busshållplats på höger sida. Ser man 
skyltarna Bråvikens Naturreservat 
och Skvätta brygga har man åkt 150 
m. för långt.   
 
– När öppnar du? 
 

– Jag har tänkt öppna till 15 maj. 
Då blir det fredagar, lördagar och 
söndagar, om vädret är drägligt 
förstås. Det blir från 12 på dagen 
och så länge det kommer folk… det 
är både ute och inne.  
 
Det här låter riktigt spännande. Det 
kan bli som reklamen för Kinder-
ägg, alltså tre i ett! Loppis, prome-
nad till Bråvikens Naturreservat (ca 
300 m) och matsäck med brasa! 

Mormors skatter - en idyll vid Bråviken 

Anita med sin hund  
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ÄNGBY   
GÅRDSBUTIK &  CAFÈ 

BJÖRKVIK 
 

Butik med kött, ägg, bröd,  
lammskinn, presenter och Loppis. 

 

Café med hembakat  
och goda mackor! 

 

Öppet 
Lörd - Sönd: 11.00 - 15.00 

 

Midsommar - Skolstart:  
Torsd - Sönd: 11 - 16 

 

VÄLKOMMEN! 
 

www.angbyull.snabber.se  
  

070 2377796 

 

En plats för fest  
och aktiviteter 
 

Välkommen att boka! 
Tel: 070-2318214 (Anki Elken) 
www.sandviksgarden.se 

http://www.angbyull.snabber.se
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Jag kommer upp till Helen Karls-
son och hennes ullsvin (Mangalica 
på ungerska) en gråmulen blåsig 
dag i januari. Jag parkerar vid 
ödekyrkans mur, för mitt emot 
finns alla grisarna.  
 
– Det kommer flera bilar varenda 
dag för att titta på mina ullsvin, 
säger Helen. Kom så går vi in, de 
är inte farliga! Kultingarna är 
födda i november och december, 
och några ligger nog därinne. De 
stora köpte jag 2020 från Skövde-
trakten.  
 
Säregen päls 
I en liten byggnad med massor av 
ren halm finns en skyddad plats 
med värmelampa för smågrisarna. 
Tretton kultingar, två suggor och en 
galt går ute i samma hage. De är 
ulliga, men sträva att klappa. En av 
suggorna kommer genast och tuggar 
på min kappa, sedan kommer kul-
tingarna och tuggar på min skor! 
Lite mat i en hink får bort dem. De 
är kända för sin säregna päls och för 
sin unkna lukt, men den verkar för-
svinna i minusgrader! Jag känner 
ingen dålig lukt alls. 
 
Sticka regntäta plagg 
Helen berättar att de får en rejäl päls 
på vintern som går att klippa till 
våren. Det som inte är borst kan 
man spinna, och plagg stickade av 
ullen blir i stort sett regntäta. De 
första ullsvinen importerades fak-
tiskt till Sverige av Bert Karlsson i 
Skara! 
 
Avsedda för avel 
– Är inte Djurparken intresserad? 
De arbetar ju mycket för beva-
rande av hotade arter. 

– Det har jag inte tänkt på, säger 
Helen. Jag borde nog fråga. Mina 
grisar är inte tänkta som mat i 
första hand, även om köttet sägs 
vara väldigt gott. De är främst av-
sedda för avel då rasen fortfarande 
är ganska ovanlig i Sverige. Vi har 
haft Linderödssvin på gården tidi-
gare. De är inte heller så vanliga, 
men väldigt tåliga. Ett mål här på 
gården är att alla djur ska ha möj-
lighet att leva så naturligt som möj-
ligt och då är det viktigt att välja 

Text och bild på svinen: Ulla Landqvist 
Övriga bilder: Privat 

Ungerska ullsvin på Krokeks Gård 

raser som kan gå ute året om. Dess-
utom är det en stor fördel om djuren 
kan ha en roll i skogs- eller växtod-
lingsplanen.  
 
– Ska man odla något, som potatis, 
är det perfekt att låta grisarna böka 
och kultivera jorden först. Inte en 
kvickrot blir kvar och gödslat blir 
det med! För att hålla gårdens mar-
ker öppna har vi även betesdjur. Vi 
har för närvarande Aberdeen An-
gus, där ungdjuren säljs som livdjur 
varje höst, och så våra Nordsvenska 
Brukshästar, som även deltar i 
skogsarbetet.   
 
Träffa glada välmående djur…  
Helen berättar vidare att ullsvinen 
är framavlade i Ungern på 1800-
talet. De är korsade med raser från 
Serbien och Kroatien. Efter andra 
världskriget, när de stora jordbruks-
kollektiven prioriterades, höll rasen 
på att försvinna. Nu har den fått ett 
uppsving igen. I Spanien är den po-
pulär, där hålls den för att producera 
den berömda Serranoskinkan.  
 
– Vårt mål är att bibehålla gården 
intakt för kommande generationer 
samt att erbjuda barn och ungdo-
mar möjlighet att träffa glada väl-
mående djur! 
 
Kor, hästar, grisar, kultur, historia 
och rastplats med grillmöjligheter. 
Vad kan man mer begära? Lagom 
utflykt för barnfamiljer.  

En lycklig häst! 

Nyfikna 

kor 
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Bil - service mm 
 

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

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

Bygg Snickeri Måleri Industri Entrepenad 
 

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

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

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

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

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

EKMANS ENTREPRENAD AB 
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  

KOLAB, Kolmårdens Utveckling AB (svb) 
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 
 

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  
 

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

PRODUKTIONSBOLAGET K AB 

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

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

Djur och djurvård 
      

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

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

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

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

El, Data, mm 
 

ANDERSSONS ELTEKNIK AB 

Andreas 0722-47 21 00 
info@anderssonselteknik.se 
www.anderssonselteknik.se 
Elinstallationer 
    

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  
     

Friskvård, Hälsa, Skönhet, Hår 
 

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

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

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

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

LIVETIKROKARNA 

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

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

SJÄLVFALLET SANDVIKSFRISÖREN 
Kristin Rask, Tel: 011-39 26 58 
Sandviksvägen 12, 618 34 Kolmården 
   

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  
 

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

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

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

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

Hotell, restauranger, caféer  
 

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

OSCARSHÄLL  

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

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.    

   Livsmedel  
 

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

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

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

Miljövård, Trädgård 
    

ASPLUNDEN MASKIN/TRÄDGÅRD 

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

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 
 

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  
 

VVS mm 
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  
   

SVENNE´S VVS 

info@svennesvvs.com     
076-257 01 56 
   

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

Övrigt 
   

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

BRÅVIKSBUSS 

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

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

GOLIAT DESIGN AB 
Strandvägen 232, 618 35 Kolmården 
070-209 69 19 
www.goliatdesign.se   lotta@goliatdesign.se 
Dekormålning, förgyllning, färgsättning/rådgivning 
   

HEMMA I STAVSJÖ Butik & webbutik 

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

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 
   

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 
    
 

 

https://maps.google.com/?q=Tintomaras+v%C3%A4g+12,+618+95+STAVSJ%C3%96&entry=gmail&source=g
mailto:thomas.rodestrand@telia.com
https://maps.google.com/?q=St%C3%B6rnings+v%C3%A4g+7,+618+95+STAVSJ%C3%96&entry=gmail&source=g
mailto:info@stavsjoherrgardsflygel.se
http://www.stavsjokrog.se
http://www.qvarsebokaffe
mailto:kristin@kolmardenstradtjanst.se
http://www.kolmardenstradtjanst.se
mailto:info@svennesvvs.com
mailto:anders.olsson@hertzmansvvs.se
mailto:berghorns@hotmail.com
http://www.hemmaistavsjo.se
mailto:info@rundkantig.se
http://www.rundkantig.se
mailto:info@uterm.se
http://www.uterm.se
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OK Kolmården 
Lillsjövägen 43, 616 34 Åby 
Klubbstugor: Strömsfors och Lillsjön 
Ordf. Magnus Hedegård, 011-39 22 89 
info@okkolmarden.com  www.okkolmarden.com  
 

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

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

IBF Kolmården  
Ordf. Fredrik Asperud, 070-981 38 13 
kolmardenwildanimals@hotmail.se 
www.ibfkolmarden.se 
 

Krokeks IF 
Kullavägen 3, 618 31 Kolmården 
Ordf. Margaretha Swartz 073-078 19 07 
Kansli: 070-190 28 93 
kif@krokeksif.se   www.krokeksif.se 
 

Krokeks Gymnastikförening 
krokeksgymnastikforening@outlook.com 
Ordf. Helen Stenström 070-297 92 06 
 

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

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

Sandvikens Båtsällskap 
Strandvägen 5, 618 34 Kolmården 
0766-299210  info@sandvikensbatsallskap.se 
www.sandvikensbatsallskap.se 
 

Kolmårdens MTB - Cykel 
Syrenvägen 17, 618 31 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 
 

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

Personalkooperativet  Kolmårdstrollen 

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

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

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

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

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

 

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

Röda Korset Kolmårdskretsen 

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

Krokeks Kyrkliga Slöjdförening 
Marianne Bengtsson, 011-39 26 73, 0709-48 86 13 
bengtsson.marianne@gmail.com 
 

Sjövikskyrkans församling  
Munkvägen 7, 618 30 Kolmården 
Ordf. Margaretha Ericsson, 070-633 06 40 
info@sjovikskyrkan.se 
www.kyrktorget.se/sjovikskyrkan 
 

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

Böksjö vägsamfällighet 

www.boksjo.se    kontakt@boksjo.se  
 

Stenbäcken-Torskärs vägförening 
Ordf. Lennart Lundgren, 070-589 84 38 
lennart.e.lundgren@telia.com   
 

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

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

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

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

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

Gambia Öst - en grupp inom  
Gambiagrupperna 

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

Kolmårdens Tennisklubb 

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

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

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

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

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

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

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

Kvarsebo Idrottsklubb 
Kvarsebo IK, Kvarsebovägen 133 
618 93 Kolmården 
Ordf. Johan Connman, 076-766 66 79 
j.connman11@gmail.com    www.kvarseboik.se 
 

Kvarsebo Kyrkliga Syförening 
Kontakt: Iréne, Gustafson  073-720 55 66 

irengu@gmail.com 

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    
 

mailto:erikssonalberga@gmail.com
mailto:andersbeckman@hotmail.com
http://www.gambiagrupperna.org
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Basket varje onsdag kl 21 i Uttersbergshallen 
Barry Broman 070-839 29 37 eller  
Anders Wiklund  070-294 81 20 
Vi markerar närvaro med hjälp av internettjänsten DOODLE. 
Är vi är 6 eller fler så kör vi, mer än 8 så blir det avbytare. 
       
Friluftsfrämjandet  
Gymnastik i Uttersbergshallen tisdagar 18-19 
Kontakt: Marita Fager tel. 070-714 34 68 
      
Krokeks Gymnastikförening - Uttersbergshallen     
Cirkelfys måndagar  20 - 21  
Box onsdagar 19 - 20   
Mixpass torsdagar 20 - 21 
Kontakt: Helen Stenström 070-297 92 06 
krokeksgymnastikforening@outlok.com  
     
Livetikrokarna 
Löpargrupper, PT-löpning, gruppträning (vardagsstark) 
och Mammaute.  Ansv. Helen Lindberg och Elin Johansson 
För mer info  ang gruppstarter: livetikrokarna@outlook.com 
alt Facebooksiada: Livetikrokarna 
    
Orienteringsklubben Kolmården 
Träning för orienteringslöpning.  
Info på www.okkolmarden.com  
      
Strömsforsstugan 
Motionsspår för löpning 2½  km och 5 km 
Lilla Älgsjön 
Terrängspår för löpning 3 km, 7 km och 12 km 
     
Rehab Öst - Vårdcentralen  
Möjlighet att träna varje vardag. Tillgång till 2 sjukgymnaster! 
   
"Rosa Rundan" 3 km kuperat löpspår  
Start/stopp vid Villa Fridhem's parkering 
Alexander Fogel  
   
Råsslaskolan 
Motionssim på badet. Öppettider och bokning se 
www.rasslafritidsgard.se 
   
Styrketräning på gymmet Råsslaskolan 
Öppettider och bokning se  
www.rasslafritidsgard.se 
 

 

 

  

Kurser i SUP (Stand Up Paddleboard).  
Utgångspunkt för de flesta kurser är Fredgagården.  
För bokning se www.supnorrkoping.se  
   

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

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

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

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

Träningsredskap med instruktioner  
finns vid Ventilvallen.  
 

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

Cykling, tisdagar maj-augusti kl. 18 
Samling vid Kanontorget vid Stavsjö Bruk 
Ansvarig Eva Pettersson 070-218 10 18 
 
 
 

 

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

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

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

 

 

Alla som är ansvariga för de olika träningsmöjligheterna på denna sida, har också ansvar att höra av sig till 
redaktionen@kolmardsnytt.se, om någon aktivitet ska ändras eller tas bort!            ansv. utg. M Ericsson 
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Fredrik Asperud -   
 Ordförande i Innebandyföreningen Kolmården Wild Animals  

Hur ett samhälle tar hand om sina 
gamla är ett mått på samhällets 
kvalitet. Lika viktigt är hur ett sam-
hälle tar hand om sina ungdomar. I 
Krokek har det alltid funnits eldsjä-
lar och engagerade föräldrar som 
ser till att barnen har en menings-
full och skapande fritid. Innebandy-
föreningen Kolmården Wild Ani-
mals bildades 2011 och idag heter 
ordföranden Fredrik Asperud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik vem är Du?                                                                               
– Jag är född och uppväxt i Kolmår-
den.  Efter studier på Råssla och 
Ebersteinska läste jag Teknisk fysik 
på Linköpings Universitet, där jag 
tog min examen 1998. Parallellt 
med studierna startade jag också ett 
företag i IT-branschen. Jag sålde 
min andel i företaget 1999 och bör-

jade då på Rikspolisstyrelsen, sen 
efter ett antal år som konsult är jag 
tillbaka i statlig tjänst nu som pro-
jektledare på Migrationsverket. Till-
sammans med Carina har jag 2 kil-
lar Robert och Linus som idag är 21 
resp. 18 år. Idrott har alltid varit ett 
stort fritidsintresse och då framför-
allt innebandy och fotboll. Förutom 
att vara ordförande i föreningen är 
jag idag också tränare och lagledare 
för pojkar 03-05 samt seniorlaget. 
 
Kolmården Wild Animals –  
berätta Fredrik! 
– Föreningen har utvecklats mycket 
tack vare engagerade föräldrar de 
sista 10 åren. Idag har vi 10 ung-
domslag i seriespel och ca 250 ak-
tiva ungdomar, som tränar varje 
vecka i Råsslahallen. Vi har ca 35 
ledare, som alla har gått grundut-
bildningen och många har också 
gått olika fortsättningsutbildningar.  
Idag har vi lag i alla åldersgrupper 
från förskolebarn till seniorer och 
nya unga ungdomar strömmar till 
varje år och värvas bl.a. på Fritids-
hemmets Dag på Utterbergsskolan.  
 
Ekonomi – Kassör Jonna  
Rosvall 
– Ekonomin är stabil och vi har 
också en bra buffert om det dyker 
upp oförutsedda utgifter. Medlems-
avgiften är 200:-/familj och trä-
ningsavgifter varierar från 300:- för 
de minsta till 1.600:- för seniorspe-

larna. Föreningen har verksamhet i 
Råsslahallen alla dagar utom freda-
gar och de flesta matcher spelas som 
regel på söndagarna. Inget inträde, 
men det är givetvis välkommet att 
våra besökare handlar i vår kiosk. 
 
Framtiden - Fredrik? 
– Det ser bra ut eftersom vi har bra 
täckning för alla åldersklasser, en 
engagerad styrelse och en positiv 
anda i föreningen.  Vi har också in-
lett en dialog med KIF, ett samar-
bete som förhoppningsvis kan ut-
vecklas och på sikt stärka förening-
arna och få fler ungdomar att delta i 
flera idrotter.  

Lag 07, 08 och 09 -  vilket härligt gäng med grabbar! 

Vice ordf. Jeannette Rådstam  
och kassör Jonna Rosvall 
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Claes Larsson och Petter Granberg berättar att deras lag 
idag har 24 spelare och att 8 nya spelare har tillkommit un-
der säsongen. För 20 år sedan spelade Claes och Petter i 
Kolmården Animals i toppen av div 2 och idag tränar de sina 
egna grabbar för att bli lika duktiga som de var en gång i 
tiden. All forskning visar vikten av fysisk träning från unga år 
och glädjande för unga barnfamiljer i Kolmården finns det 
både innebandy, fotboll, orientering m.m. att anmäla sig till. 

Petter och Claes med sönerna Måns och Wilmer 
Text och bild: Olle Rosén 
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Björkviks Marktjänst AB  
är ett entreprenadföretag som utför  

de flesta förekommande markarbeten,  

t.ex. anläggning av husgrunder,  

avloppssystem, skogsdikning osv. 

Vi har även en grustäkt med både  

naturgrus och bergkross med de  

flesta förekommande grusfraktioner,  

samt matjord.  

Vill ni ha hjälp med transport  

så ordnar vi det med någon av  

våra lastbilar eller dumper. 

JAGR  
Janne Anderssons  

grävmaskiner 
 

Kvarsebo   Kolmården   
0705136973 

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 

mailto:janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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Är ett företag som kan hjälpa dig med  

• Snöskottning 

• Fönsterputsning 

• Städning 

• Gräsklippning 

• Träd & buskklippning 
 

    Vi hjälper dig…    Företag som privat 

Mattias Berghorn 070-508 21 15 

berghorns@hotmail.com 

• Montering 

• Trädgård 

• Röjning 

• Bud 

   Med mera 

 

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 

 

mailto:warnhjalmar00@gmail.com
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Vill du ta steget till ett mer lättskött boende? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lägenheterna är inflyttningsklara den 1 september  
 

Vi bygger med ett statligt investeringsstöd som gör att hyran blir 30% lägre än normalt.  
 
Investeringsstödet har senare tagits bort och om ett nytt stöd kommer tillbaka räknar vi med 
att detta inte blir lika förmånligt. Vi för samtal med företrädare för riksdagspartierna och har 
en god bild av hur man tänker. En ny lägenhet 3 ROK på Stavsjögården kostar nu drygt 8 600 
kronor i månaden.  
 
Vi bedömer att motsvarande lägenhet som byggs med framtida statliga stöd kommer att 
kosta mellan 2000 – 3000 kronor mer i månaden.  Förklaringen är sämre villkor och högre 
produktionskostnader. 
 
Står du/ni i begrepp att sälja huset för att kunna bo lite enklare är det dags att höra av er.  Vår 
bonusmodell ger boende i Stavsjö och Ålberga förtur. Etapp 1 var fullt uthyrd 3 månader före 
inflyttning. Vi räknar med motsvarande intresse nu. Hälften av lägenheterna har idag signe-
rade hyreskontrakt med en blandning av äldre och yngre. 
 
Vill du/ni titta på en lägenhet går det bra att höra av sig till Thomas Rodestrand  
på 070 591 5570 eller Gunnar Casserstedt på 073 068 3700. 
 
Kiladalens Utveckling AB (svb) 

Kiladalens Utveckling AB (vb) Mars 2022 
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Utställning om byggande av bostäder i Kolmården  

måndagen den 16 maj i Sjövikskyrkan. Utställningen öppnar kl 16:00. 
 

Allmänt möte med panelsamtal under rubriken  
”Hur staten och kommunen kan och bör stödja hyreshusbyggande på landsbygden”. 
Mötet börjar kl 18:00. 
 

Medverkande: 

 Johan Löfstrand, riksdagsledamot och bostadspolitisk  
talesperson för Socialdemokraterna. 

 Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör  
Länstyrelsen Östergötland 

 Larz Johansson, f.d riksdagsledamot för Centerpartiet  
och medgrundare av Kiladalens Utveckling AB (svb). 

 Olle Vikmång, Kommunstyrelsens ordförande,  
Norrköpings kommun. 

 

På utställningen visas  

1. Planer för hyreshus bakom Coop, ombyggnad av Missionshuset, hyreshus/radhus  
utmed Hyttavägen, hyreslägenheter i Kvarsebo, hyreslägenheter bakom apoteket,  
presentation av Stavsjö Etapp 2 med 12 hyreslägenheter samt OBOS vid Kolmård-
sjukhuset.  

2. Vi presenterar vårt lokala utvecklingsbolag KOLMÅRDENS UTVECKLING AB (svb), 
ägt av boende i Kolmården och berättar varför du bör vara aktieägare. Möjlighet till  
intresseanmälan! 

3. Byggemenskaper. Gå med i en av dessa om du behöver en hyreslägenhet centralt i 
Krokek eller Kvarsebo när du säljer ditt hus. Eller ställ dina  
barn i kö för en första lägenhet. Vi har lokal kölista! 

4. Möjlighet att provköra elbilar i den tänkta bilpoolen! 
               

  

UTSTÄLLNING OCH STORMÖTE 

Välkommen! 
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www.kolmardenssnickeri.se 
     
  

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

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

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

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

• OMLACKERING: av möbler och  
köksluckor. 
 

• BÅTSNICKERIER 
       

    Välkommen att kontakta oss  
            i stort som smått. 
 

     - vi hittar alltid en lösning.  
 

  
 

 
 

 

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

 

 

 ”Du vet väl att du 
kan göra det  

enkelt för dig och 
beställa matkassar 

hos oss!” 
 

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

 

 

Ombud för: 
Öppet alla dagar 8-21 

011 – 39 11 00 

http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/matkasse
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Som reporter i KolmårdsNytt träffar 
man många spännande, intressanta 
människor, men sällan har jag inter-
vjuat en mer aktiv, lättillgänglig och 
trevlig 41-årig herre som Anders 
Whass. 
 
Anders - Din bakgrund? 
Uppväxt i Norrköping med fotboll 
som största fritidsintresse. Jag bör-
jade spela fotboll i IFK som 7-åring 
och som 23-åring debuterade jag i 
IFK:s A-lag. Jag utbildade mig till 
byggnadsingenjör på Linköpings 
Universitet och mitt första jobb var 
som projektledare på Riksbyggen. 
Att studera och jobba och samtidigt 
spela fotboll i allsvenskan var jag 
ganska ensam om, men så här med 
facit i hand är jag glad för att jag 
gjorde så och mina 10 år som mitt-
back i IFK var härliga år.  
 
Jag slutade med fotbollen 2012 och 
blev då erbjuden att bli v VD i bygg-
företaget ED bygg. Några år senare 
blev jag VD för detta företag, som 
på 7 år ökade omsättningen från 100 
milj. till 1 miljard kr. Jag ville bli 
min egen och därför startade jag fir-
man Whass Förvaltning AB 2019 
med affärsidén att bygga och för-
valta hyreslägenheter. Jag ser ägan-
det som långsiktigt och vill helst 
kunna namnen på alla som bor i 
mina hyresfastigheter. Idag äger och 

förvaltar vi 50 lägenheter i Norrkö-
ping bl.a. kvarteret Ankarstocken 
med 28 hyres-lägenheter i centrala 
Norrköping och Egnahems trygg-
hetsboende i Hageby med 14 hy-
resbostäder. 
 
Trygghetsboendet 65 plus i 
Krokek. 
Vi har köpt tomten bakom Cent-
rumhuset bredvid COOP och där 
finns redan en detaljplan, som ger 
mig rätt att bygga ett hyreshus med 
10 lägenheter. Jag förhandlar nu 
med kommunen om att detta bygge 
ska bli ett trygghetsboende med 

möjligheter till sociala aktiviteter i 
bottenplan. Förhoppningen är att 
min Bygglovsansökan blir klar un-
der hösten och att bygget kan starta 
redan i år med inflyttning under 
2023. Det pågår ett arbete med yt-
terligare en detaljplan och när den 
är klar planerar jag att på samma 
tomt bygga ytterligare ett hyreshus 
med 10 lägenheter.  
 
Marknadsundersökningar visar att 
det framför allt är äldre som vill 
flytta till en centralt belägen lägen-
het och därför kommer det huvud-
sakligen bli 2:or och 3:or i husen. 
Hyran kommer att bli ca 8 000: - 
för en 2:a och ca 10 000: - för en 
3:a. Förhoppningen är också att 
området runt COOP och Centrum-
huset skall bli mera parkaktigt med 

träd, blommor och bänkar. 
 
I förra numret av Kolmårdsnytt 
skrev jag …Varför byggs det inget i 
Kolmården? Nu känns det som att 
mycket är på gång vad gäller hy-
reslägenheter i centrum. Anders 
Whass planerar 20 lägenheter 
varav 10 st. med byggstart inom 
något år och de 2 Byggemenskap-
erna i Kolmården hoppas också att 
detaljplaner både på Odenvägen 
och Missionshuset snart ska vara 
klara. Vi äldre husägare som vill 
flytta till ett hyreshus kanske snart 
kan göra det…Jag står redan i kö 
både hos Anders Whass och hos 
Byggemenskaperna i Kolmården. 
 

ÄNTLIGEN - Anders Whass vill bygga ett trygghetsboende  
65 plus med 20 hyreslägenheter i centrala Krokek 

Text och bild Olle Rosén Skiss över Anders Whass två hyreshus 

Anders Whass framför sin tomt bakom Centrumhuset 
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  Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! 
   Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla 
   åtgärder under sommaren, hösten och även vintern kan rädda liv.  
 

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

  

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

 

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

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

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

Sikten skall vara fri minst 2,5 m från 
gatan eller gångbanan. 

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

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde. 

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

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

 

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

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

För mera information, se hemsidan  
www.kolmardensvagforening.se 

  

OBS!    
Bilist! 

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

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att barnen ska synas! 

mailto:henrik.skd@gmail.com
http://www.kolmardensvägförening.se
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Vad kommer att ske med vägföreningen i Kolmården? 
I Norrköpings Kommun finns 
idag 7 stora vägföreningar varav 
en är i Kolmården. Ordförande är 
Jan Åberg. 
 
För tillfället sker en infekterad de-
batt om vad vägföreningarna ska 
syssla med framöver. Drygt 35000 
invånare i Norrköping tillhör en 
vägsamfällighet. De betalar en extra 
avgift utöver kommunalskatten till 
vägföreningen för att den ska kunna 
sköta de kommunalt ägda vägarna i 
området. Många av dessa invånare 
vill att kommunen tar ansvar fullt ut 
och tar över föreningarnas arbete 
med vägarna. Konflikten har varit 
lång. 
 
Kolmårdsnytt träffade Jan Åberg 
och Gert Erixon för att höra deras 
syn på saken. 
 
Vägföreningens uppgift 
– Uppgiften är att hålla vägarna fina 
med bl.a. sopning, plogning och 
halkbekämpning. Detta gäller ej 
Sjöviksvägen och Hyttavägen. 
 
Kommunens uppgift 
– Kommunen ska sköta drift och 
underhåll  av grönområden och lek-
platser. Trafikverket ska hålla Sjö-
viksvägen, Hyttavägen, Strandvägen 
och Sandviksvägen farbara. Det 
finns idag 9 lekplatser i Krokek. 
Detta styrs av ett avtal från 2007 
och det ska gälla tills någon säger 
upp det. 
 
Både Jan och Gert är oroliga för vad 
som kommer att hända med vägar, 
grönområden och lekplatser. 

Vägarna 
– Vilka är proble-
men här? 
 

– Det stora proble-
met är vem som ska 
sköta vägarna och 
framför allt hur man 
handskas med pro-
blemet. År 2005 be-
gärde de 7 vägföre-
ningarna att kommu-
nen skulle ta över 
vägarnas skötsel och 
det beslutade kommunfullmäktige 
2009. Det fanns dock några förut-
sättningar för detta och det gällde 
vägarnas standard.  
 

– Kommunen konstaterade senare 
att det skulle bli alltför dyrt att ta 
över vägarna. Det skulle kosta väg-
föreningarna 200-300 miljoner och 
kommunen skulle få administrativa 
kostnader på 50 miljoner. Därför 
beslutade kommunen 2020 att man 
inte kunde ta över vägarna. 
 

– Måste man iordningställa 
vägarna såsom kommunen vill? 
 
– Nej, det är ett kommunalt beslut. 
 

Det finns idag ett antal kommuner i 
Sverige där kommunen tagit över 
skötsel och underhåll och alla är 
nöjda med resultatet. Vad vi vet har 
inget speciellt underhåll behövts. 
 
Lekplatserna 
– Här är ni riktigt oroliga för 
framtiden. 
 

 – Ja, det stämmer. Ett avtal från 

2007 styr över hur det ska fungera. 
Kommunen ska sköta drift och un-
derhåll via Tekniska kontoret. Av 
avtalet framgår att lekutrustningen 
ska bevaras i det skick den var vid 
avtalets ingång. 
 

– Ett något underligt tillägg har 
kommit senare. Om Tekniska kon-
toret vid en besiktning dömer ut ett 
lekredskap för att det är sönder, tar 
man bort det om felet är så stort att 
det kräver en nyinvestering. Detta 
strider mot avtalet. 
 

– Kommunen har aviserat att väg-
föreningarna ska ta över lekplatser-
na och grönområdenas skötsel 
2023, detta utan att avtalet har 
sagts upp. Lekplatser är inte förrät-
tade på Kolmårdens Vägförening 
och får inte hanteras av föreningen. 
Alla lekplatser i kommunen ska av 
rättviseskäl byggas och underhållas 
av Tekniska kontoret så att en ge-
mensam standard och säkerhet 
upprätthålles. Kommunen säger 
som hot att om inte vägföreningar-
na tar över lekplatserna kommer 
man att riva samtliga lekplatser. Är 
det så man bygger kommunal ge-
menskap! 
 

Är något nytt på gång? 
Samma dag som artikeln skulle 
lämnas in fanns det i NT en artikel, 
där (s) sade att man var intresserad 
av att undersöka om Tekniska kon-
toret skulle kunna överta skötseln 
av vägarna men inte lekplatserna. 
Karin Jonsson (c) ordf. Tekniska 
nämnden var lite osäker på om det 
var valfläsk. Vad som kommer att 
ske, återstår att se, men vi är många 
som hoppas på en positiv lösning 
för alla. 

 

Lekplats vid Odenvägen 

Jan Åberg och Gert Erixon 

Text och bild: Gunnar Kryger 
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 Gården Oxåker då och nu 

Gunnar Forsberg, nu bosatt vid Marmorbruket, kan 
berätta mycket. Han växte upp med föräldrar och fem 
syskon vid Eklunden, som ligger strax intill, men lite 
högre upp. Hans far var kördräng vid Oxåker och enga-
gerad i Lantarbetarförbundet. Vid ett tillfälle var han 
ute på värvningskampanj på Vikbolandet tillsammans 
med Gunnar Sträng. Bägge tog sig fram per cykel. 
 
Familjens hus hade först bara ett rum och kök, men 
byggdes till senare. Intill fanns förstås trädgård och 
potatisland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oxåker hörde till Marmorbruket. Elis Jennergren ledde 
gårdens arbete. Där fanns ca 25 mjölkkor, men man 
bedrev också uppfödning av tjurar och hade fina avels-
djur. 
 
På markerna odlades mest spannmål till foder och vall-
växter, som klöver och timotej. Vallen kunde räcka ett 
par år, innan man måste så om på nytt. Vete och råg 
odlades till husbehov och maldes i  Svintuna kvarn. 
Man odlade också foderbetor, kålrötter och potatis. 

 
 
 

I boken Gods och gårdar från 1940 får man veta detta om Oxåker: 

En bild från 50-talet 
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Hästarna betydde mycket på den tiden, så också för 
Gunnar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deras krafter behövdes i lantbruket, i skogsarbetet och 
för transporter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunnar arbetade både i lantbruket och skogen, men fick 
ibland rycka in som ersättare i ladugården. Han berät-
tade om lagårdsförmannen Hörnestam, som blev 
stångad av en tjur och skadad. Den som annars också 
brukade sköta mjölkning hade gett sig av på cykelse-
mester mot sina hemtrakter i Västergötland och man 
kunde inte få kontakt med honom förrän han kom hem 
efter två veckor. Det fanns alltså ingen som mjölkade 
korna. Rättaren Axelsson fick vid tio-tiden på kvällen 
tag i Gunnar. Han och hans bror Tore fick då rycka in 

och ta hand om mjölkkor på två ställen. En grupp gick i 
hagen nere vid Fagervik. Dit körde de med häst och 
vagn. Där fanns en mjölkstation med bås och mjölkma-
skin. Sedan fortsatte de till de kor som gick på annat 
ställe. Den morgonen fick mjölkbilen vänta en stund. 
Under veckan som kom skötte Gunnar ladugården med 
kalvar och ungdjur. Även därefter hjälpte han till peri-
odvis. Senare arbetade han vid bruket, därefter vid El-
verket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ett arbetslag vid Oxåker på 40-talet. Från vänster Sven  
    Hörnestam, Henning Ohlin, Gunnar Forsberg och hans  
    far John Forsberg.  
 

Numera ägs Oxåker av makarna Catarina och Jan 
Asplund. De kom hit för två år sedan och hade då fått 
leta en del efter en hästgård som passade. Här fann de 
härlig kuperad natur, träningsmöjligheter, ridhus, pad-
dock och stallar. De har uppfödning av islandshästar 
med tre avelsston och egna hingstar. De har också ett 
15-tal inackorderingshästar. Äldsta dottern, som delta-
git i landslaget, håller i kurser och träningar. Så djuren 
fortsätter vara i centrum vid Oxåker, nu som förr. 

Här är en kålrot på 5 kg 

Text: Christina Folkeson 
Bilder: Privata 

De nuvarande ägarna - familjen Asplund 
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   . . .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information från Krokeks Bibliotek

 

Glad sommar önskar vi på Krokeks Bibliotek. 
 
Under sommaren har vi ändrade öppettider och dessa 
kommer gälla från den 1 juni till den 31 augusti. Under 
den perioden kan vi även erbjuda långlån på våra egna 
medier. Vill du ha sommarlån ordnas detta i disken när 
du besöker oss. 
 

Sommaröppettider 2022 
Mån – Stängt 
Tis – 14-19 
Ons – 10-12, 13-16 
Tors – 10-12, 13-16 
Fre - Stängt  
 

Meröppet 
Alla dagar 7-22 
 

Vi har äntligen fått vårt nya Meröppetsystem och det 
har i skrivande stund varit igång några veckor. För att 
använda Meröppet ska du ha skrivit på ett avtal hos 
oss, och ha ett lånekort. Kom in till oss för mer inform-
ation. 
 

Som vanligt ger vi nedan lite tips på nya böcker ni kan 
läsa under sommaren! 
 

Hälsningar Fanny & Malin 

Skönlitteratur 

I slutet av juni kommer den tredje delen i se-
rien om den pensionerade kriminalinspektören 
Konrad. Ondskans ekon är skriven av 
Arnaldur Indridason, som är en av Islands 
främsta deckarförfattare. En kvinna hittas 
mördad och på platsen finner man en  
lapp med Konrads telefonnummer.  
Kvinnan har tidigare tagit kontakt med  
kriminalinspektören för att få hjälp att  
söka efter det barn hon lämnat bort  
femtio år tidigare, men Konrad nekade  
henne hjälpen. Men nu efter kvinnans  
död drivs han av ånger, och börjar  
därför nysta i vad som kan ha hänt  
barnet. Spåren leder till en religiös sekt,  
där hemska händelser verkar ha hänt. 
 
Den bästa sommaren av Sarah Morgan  
är en härlig sommarbok att njuta av.  
Vi får följa med Kathleen och Martha  
som ger sig ut på en roadtrip tillsam- 
mans. Kathleen som är åttio och  
nyligen haft inbrott hemma känner  
att det är dags för ett ordentligt  
äventyr och Martha, som inte riktigt  
vet vad hon ska göra med sitt liv just  
nu, känner att det är ett perfekt tillfälle  
att komma iväg och göra något nytt.  

 
 
 
I Svenskarna på Titanic, skriven av Claes-
Göran Wetterholm, får vi följa hur det  
gick för de 123 svenska passagerarna  
som befanns sig ombord. Av dessa  
överlevde 34. Boken innehåller många  
unika fotografier och biografier över de 
svenska passagerarna. Wetterholm är  
en av de ledande experterna av RMS  
Titanic och har skrivit ett antal böcker  
om fartyget. Han är även ordförande i  
Skandinaviska Titanicföreningen. 
 
 
 
Nu kommer sista delen i Michelle Pavers 
spännande historiska fantasy  
Vargbröder. I Isdemonens hämnd  
är en ond demon på jakt efter Ulv.  
Han flyr, men sveps ut till havs.  
Torak och Renn måste kämpa sig  
fram bland isflak och stormande vågor.  
Hela tiden hotade av havets jägare  
som lurar under ytan. Om de inte hittar  
Ulv i tid kommer bandet mellan Torak  
och Ulv att brista för alltid. 
 
 
 
I Tjuven skriven av Stefan Ljungqvist,  
står Aurelian inför ett hot långt farligare  
och större än han först förstår när han  
får syn på en Imp. Snart måste han  
kämpa mot en obeskrivlig ondska  
som hotar alla människor och väsen  
som befolkar hans värld. Följ med  
Aurelian på ett andlöst äventyr som  
till slut tvingar honom långt ner i  
underjorden. Han vet vad som väntar  
honom där. En dödlig uppgörelse med den 
han hatar mest av allt.  
 
 
 

I Tigerväktaren – Jack och drakarnas 
konung får vi stifta bekantskap med Jack. 
Efter att Jack fått ett magiskt jademynt  
av farfar Yeye hamnar han plötsligt  
i en uråldrig kamp mellan gott och  
ont. Jack är den nya tigerväktaren  
och det är upp till honom att rädda  
världen! Till hjälp har han de tolv  
zodiakdjuren, som han kan locka  
fram ur jademyntet. Boken är skriven  
av Maisie Chan. 

Fakta 

Ungdomsbok 

9 - 12 år 

6 - 9 år 
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Text: Christina Folkeson 
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Vaccination mot TBE för barn och unga 
TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar och 
kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhin-
norna. Viruset finns spritt i hela Östergötland, de som 
vistas ofta i skog och mark bör vaccinera sig. 
 

Det krävs tre vaccinationer för att få ett grund-
skydd. Vanligtvis ges dessa tre doser under det första 
året. Efter detta rekommenderas påfyllnadsdoser för att 
behålla skyddet mot TBE. 
 

Barn och unga i ålder 3-19 år erbjuds från och med 
april 2022 de tre första doserna av TBE – vaccin kost-
nadsfritt i Region Östergötland.   
 

Tid för vaccination bokas digitalt via www.1177.se  
och sker på vaccinationscentralerna i länet. För östra 
länsdelen innebär det att vaccinationerna sker på Mäss-
hallarna.  
 

För tidsbokning gå in på www.1177.se – Gratis vacci-
nation mot TBE för barn och unga-  därefter följ in-
struktionerna för tidsbokning.  

Barn och ungdomar som är under 18 år ska ta med 
samtyckesblankett påskriven av samtliga vårdnadsha-
vare samt legitimation. Om barnet saknar legitimation 
måste vårdnadshavare följa med och intyga identiteten. 
Samtyckesblanketten finns på 1177.  
 

Vid frågor eller hjälp med tidsbokning ring: 010-105 
99 77 
 

För personer över 18 år rekommenderas privata vacci-
nationsmottagningar som erbjuder vaccin mot TBE.   
 

Covid-19 – Har du tagit dina vaccindoser? 
Situationen med covid-19 har förbättrats. Men smitt-
spridning pågår fortfarande. Utan skydd riskerar du och 
andra att bli allvarligt sjuka. Passa på att vaccinera dig. 
Ta alla doser du rekommenderas.  
 

För tidsbokning Mässhallarna 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. 
 

       

www.regionostergotland.se 

  

Vårdcentralen Kolmården informerar  

 Kyckling på krämig purjolöksbädd 

500 g   kycklingfilé (helst kycklinglårfilé, som  
  blir lite saftigare) 
1 st  skivad  purjolök 

140 g   baconstrimlor 
1 msk   smör/rapsolja 
1 dl  vitt torrt vin  

2 dl  mellangrädde  
Lite  svartpeppar 

¾ dl  riven ost 

Låt purjolök och baconstrimlor mjukna i en  
panna med matfettet. 
 

Tillsätt vinet, grädden och lite svartpeppar. 
  

Koka upp blandningen och häll i en eldfast form. 
  

Lägg på den kryddade kycklingen, t ex grill- 
krydda eller bara salt och peppar   
  

Toppa med riven ost. 
   

Ugnsbaka i 225 grader i 20 minuter. 
   

Servera med ris eller färskpotatis och en  
fräsch sallad. 
 

       Smaklig måltid! Monica Johansson 

http://www.1177.se
http://www.1177.se
http://www.1177.se
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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

 

       TACK… 
till OK Kolmården som varje vecka ord-
nar en trevlig tipspromenad. Nu blir det 
samtidigt fina turer runt Marmorbruket. 
 

   Vandrare       

 

   

 Dagens ros 

Tack snälla Gunilla och Bodil för en 
mycket intressant berättelse från era 
erfarenheter att vara patient och vår-
dare på Intensivvården med Coviddia-
gnos. Detta borde fler ha hört och lärt 
sig hur vi fungerar som människor i 
svåra situationer. Tack för ert mod och 
ärlighet att ni berättade för oss i Sjö-

vikskyrkan på Marie Bebådelsedag. 

 Hälsokram från en deltagare 

 

   

                             

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmorbruket och kommunen - åter igen!  
Under ett par år har Kolmårdsnytts läsare fått följa ärendet med den obetalda 

tomträttsavgälden för markområdet och fastigheten vid Kalkladorna i Marmorbruket. 

Kommunen har stämt Marmorbruks AB som i princip inte betalat det årliga arrendet 
sedan 2006. På grund av preskriptionsregler kunde kommunen enbart stämma för 
obetalda avgifter i 10 år, totalt 648000 inkl. räntor. I det ursprungliga avtalet finns en 
klausul om att köpa loss fastigheten för 450000 kr plus index. Det låga priset är satt 

eftersom Bolaget renoverat fastigheterna. 

Det som jag tycker är märkligt är att någon slutar betala tomträttsavgäld i 10 år, kom-
munen vill fortfarande sälja trots att avtalet borde ha slutat gälla när en part inte fullföl-
jer sin del. Hade möjlighet att följa argumentationen och ”spelet” i den muntliga för-

handlingen i Tingsrätten. Fick inte vara kvar när ”förlikningsförhandlingarna” startade. 

Har nu läst protokollet från Tingsrätten och ser att kommunen vill fullfölja avtalet om 
Marmorbruks AB betalar tomträttsavgälden men den nedsätts till 78% fram till köp! 
Dessutom fullföljs försäljning av fastigheten men med nedsatt pris mot ingånget avtal. 
Skälet till nedsättning skulle vara att man är missnöjd med detaljplanen från 2010. Men 

bolaget överklagade aldrig den planen utan vädrar sitt missnöje i rätten efter 12 år. 

Kommunen har enligt uppgift i Tingsrätten 1400 arrendeavtal, sammanfattningen 
måste ju bli att vill du ha sänkt avgift så låter man bli att betala, man kan pruta i Tings-
rätten. Vilka dunkla skäl gör att man vill gynna Marmorbruks AB? Varför anser inte 
kommunen att obetald tomträttsavgäld under mer än 10 år är skäl att bryta det in-
gångna avtalet om köp av fastigheten. Skälet de anför om detaljplanen faller ju platt till 
marken när de inte överklagar planen i laga tid.   

        Kaj Franson 
 

   Dagens ros 

Ett väldigt uppskattat och väl-
besökt arrangemang har ge-
nomförts av vår eminenta Hem-
bygdsförening. Christer Eriks-
son berättade om Marmorbru-
kets historia och om de som 
jobbade och bodde där. Han 
hade också med sig ett antal 
alster som tillverkats där. 
Många kom och lyssnade och 

tittade på bilder. Tack Christer! 

 En intresserad åhörare 

 

  Solen lyser över 
både ond och god… 
Det brinner… Vi ser ondskan hos så 
kallade ”stora” ledare som sätter städer 
och byar i brand, men också hos vilsna, 
frustrerade, unga människor som brän-
ner bilar och kastar sten mot dem i 
samhället som ska skydda oss alla. Det 
känns som om världen är upp och ned!   
 

Det är förunderligt att man som männi-
ska mitt i allt detta ändå kan glädjas 
över solens varma strålar som väcker 
livet i naturen… Det känns nästan fel 
att få glädjas över blåsippor och vitsip-
por som lyser i backarna och över bar-
nens glada skratt - samtidigt som så 
många människor lider… Det är en 
gåva att ändå kunna känna glädje mitt i 
en ond värld - hur ska vi annars orka se 
våra medmänniskor, hjälpa, förändra…  

Solen lyser över både ond och god! 
Låt det goda övervinna det onda!  
 

          Kvällsfunderingar 
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Samhällsinformation 
 

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

Distriktssköterska: 010-105 92 40 
 

Hemsjukvård: 011-15 68 00 
 

Apoteksgruppen Kolmården:  
011– 39 29 20 
Sjöviksvägen 80, 618 30 Kolmården 
Öppettider:  
Måndag - Fredag 09-18 
Lördag 10-14 
Söndag Stängt.  
 

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 
Anders Lager 0705-30 32 51 
 

Bankomat:  
Utanför COOP Krokek och inne på ICA  
 

Krokeks bibliotek: 011-15 77 00 
Råsslavägen 20 
Öppettider:  
Måndag: Stängt 

Tisdag: 14-19 
Onsdag: 10-12, 13-16   
Torsdag: 10-12, 13-16 
Fredag: 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 
 

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

 

Här hittar du Hjärtstartare! 
 

 SMK Kolmården, klubbstugan 

 Ektorp- Anemonv./Törnrosv.  
OBS! Tillgänglig dygnet runt 

 Centrumhuset Krokek 

 COOP Krokek 

 Uttersbergsskolan 

 Brandstationen Krokek 

 Krokeks Kyrka 

 Orrekullagården Krokek 

 Returpunkten Strömsfors 

 Sjövikskyrkan Krokek 

 Vårdcentralen Kolmården 

 Bodavikens Camping 

 Marmormuséet 

 Henning Jansson Emballage 

 Tropikariet  

 Brandstationen Kvarsebo 

 Bråviksbuss Kvarsebo 

 Christinagården Kvarsebo 

 Kvarsebo Kyrka  

 Verdandi Sjöberga lägergård 
 och kollektivboende 

 Stavsjö Bruk 

 Stavsjö Krog & Kafé 

 Kila möbler 

 Dambroängen Ålberga 

 

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

Kom ihåg! 
Du som vet var det finns  
fler Hjärtstartare, hör av  
dig till redaktionen!  
 

Maila till  
redaktionen@kolmardsnytt.se 
eller ring 070-633 06 40   

 

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se 
Ansikte - kan personen inte le och visa tänderna? Hänger mungipan? 

Kroppsdel arm - Kan personen inte lyfta armarna och hålla dem i 10 sekunder?  

Uttal - Kan personen inte upprepa en enkel mening? Sluddrar personen? 

Tid - Varje sekund räknas…  

Tveka aldrig! Ring 112 direkt om svaret är ja på någon av frågorna! 

     

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. 
    

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