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Det är vi som gör tidningen

Kolmårdsnytt är en religiöst och politiskt obunden

tidning, som ges ut i fyra nummer per år till alla Kolmårdsbor. Ägare är en ideell förening och allt arbete utförs utan
ersättning. Utgivning och tryck finansieras via annonser,
frivilliga medlemsavgifter och sponsorer.
Höst känns konstigt att skriva när det är 29 grader utomhus, men de mörkare kvällarna vittnar om att hösten ändå
är i antågande - och nu håller du Höstnumret i din hand.

Mycket har hänt i vår hembygd under sommaren. Rappor- Margaretha Ericsson Louise T Gustafsson
ter kommer från Krokek, Kvarsebo och Stavsjö med text
Redaktionschef och Särskilt ansvar för
och många fina bilder.
kyrkor och äldre.
ansvarig utgivare
Redigering
och
layout
Äntligen har Nostalgidagen vid Gamla BP-macken kommit
tillbaka efter två trista år! Så härligt att kunna få träffas, ha
roligt tillsammans och uppleva gemenskap igen!

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

Läs om hur kyrkorna i Kolmården använder Kolmårdsmarmor. Ett material som det går att skapa så mycket fina
föremål av, som passar in i kyrkomiljön.
Vi har fyra serier som fortgår: Gamla gårdar, Konstnärer,
Projekt insekt och Ordföringar.

Monica Svensson
Särskilt ansvar
för Stavsjö

Insändare– och debattsidan blev väldigt full den här
gången, men ibland händer det saker som Kolmårdsborna
inte kan vara tysta om. Skönt att få skriva av sig!

Gunnar Kryger
Särskilt ansvar
för sport och idrott

Ulla Landqvist
Allmänt…

Christer Johansson
Teknik mm

Katrin Bjuhr
Korrekturläsare

Olle Rosén
Allmänt, porträtt

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

Skön Höst
Margaretha Ericsson

Kontakta oss!

Inga-Britt Jernqvist
Särskilt ansvar
för Kvarsebo

Skicka idéer, synpunkter, reportage, insändare och
annonser till redaktionen@kolmardsnytt.se
eller till Kolmårdsnytt c/o Margaretha Ericsson
Odenvägen 36, 618 30 Kolmården, Tfn: 070-633 06 40

Innehåll

Kontakta oss gärna även på Facebook
Allt material granskas före tryck.

Annonspriser
Hel sida
Halv sida
Fjärdedels sida
Åttondels sida
Sextondels sida

Sista sidan
Halv sida
Fjärdedels sida

Nästa nummer

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

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

185 x 130 mm
90 x 130 mm

2 000 kr
1 200 kr

Företagsguiden

600 kr/år

Föreningsguiden
Träningsmöjligheter

gratis
gratis

kommer ut den 14/11
Manusstopp 20/10

Utgivning 2022
21/2, 9/5, 5/9, 14/11
Manusstopp ca 3 1/2
vecka före utgivning.
Får du inte tidningen kontakta redaktionen!

Medlem 100 kr/år familj/enskild person. Skriv namn!
Utsocknes 200 kr/år för porto. Skriv namn och adress!

Tryckeri:
Norrköpings
Tryckeri/
Tellogruppen

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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Liselotte Karlberg,
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Webbredaktör
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Kolmården Cup firar 10 år
Årets Kolmårdsbo
Nostalgi
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Projekt Insekt - Höst
Så mycket blommor, så mycket
ängar. Jag, men främst framtida generationer tackar för att ni förstått
vidden av för lite insekter! Inga insekter-ingen mat! Här i Kolmården
och i övriga Sverige, och även utomlands, har vi sett att varningstecknen uppmärksammats. Till och
med delar av Östra promenaden,
med alla nya lindar blev en prunkande sommaräng med vallmo och
blåklint.
– Jag älskar humlor, säger Janne
Lundholm, som bor i Sandviken,
och tittar ut över sin fröande äng.
När jag hade klippt den ena ängen
kom massor av småfåglar och åt av
fröna.
Där fick vi lära oss att även småfåglar, som också har en nedåtgående
trend, gynnas av ängar!
Familjen Linde på Galärvägen har
haft celebert besök av två sydländska gäster, nämligen svävflugedagsvärmare. Det är en fjäril, som
likt en vacker kolibri hovrar framför
en blomma där den suger nektar
med sin väl tilltagna ”snabel”. År
1758 beskrevs den av Carl von
Linne´. Den är stor, vingbredd 3646 mm! Att det var en syrenbuddleja, eller fjärilsbuske den besökte var ingen tillfällighet. Rena
fjärilsmagneten!

Så här ska det se ut. Blommorna ska vissna och fröa av sig
innan ängen slås och höet senare tas bort

Cecilia Hellman flyttade till Krokek våren 2021, och under sommaren som följde började de göra om
stora delar av tomten till äng. Efter
ett år är det fortfarande mest gräs,
men efter hand dyker allt fler arter
upp, både djur och växter.
– Vi hittar något nytt så gott som
varje dag! Bland annat en sexfläckig bastardsvärmare och en humlebagge. Min fjärilsintresserade make
kände till bastardsvärmaren sedan
tidigare, men humlebaggen hade
ingen av oss sett förut. Kanske beror
det inte på att den är så ovanlig,
utan mer på att vi inte tagit oss tillräckligt med tid för att titta förut!

Camilla och Thomas Karlsson har
fotat många insekter. Här är bilder
på några.

Fjäril och baggar

Fluga och baggar

Rolf Kokkonen

Sexfläckig Bastardsvärmare

Svävflugedagsvärmare

Humla och baggar

Bo i nyckelhålet
I hantverksbyn har Maritja Bergner något slags vildbin som kryper
in i nyckelhålet. Maritja och bina
har mycket skilda åsikter om lämpligheten i att bo där! Ett litet insektshotell kan vara lösningen?
Rödvingebagge
Humlebagge
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Text och bild på trädgården: Ulla Landqvist
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Invigning av Råsslaskolan

Två gitarrer

Rektorsglädje!

Nöjd rektor Marie Hansson

Publik på innergården

Invigningen av nya COOP

Jonny håller i saxen

Tårta till alla

Bilder: Christina Folkeson m.fl.

Underhållning
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www.kolmardenssnickeri.se

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

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

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

Öppet alla dagar 8-21

Ombud för:

011 – 39 11 00
6

KOLMÅRDSNYTT nr 3, 2022

Midsommar vid Hembygdsgården

Bild: Eyvind Larsson

Gudstjänst vid Ödekyrkan

Spelemän

Körsång

Fritidshemmens dag
Vi erbjöd aktiviteter såsom stenmålning, kasta prick, ninjebana,
slackline, pingpong go och renade vatten samt mycket, mycket
mer.

Flaggan i topp!
Den 10/5 firade Uttersbergsskolan fritidshemmens dag. Detta är
den stora dagen på hela året, där
vi uppmärksammar fritidshemmets verksamhet och viktiga
arbete.

Enligt läroplanen för fritidshemmet ska vi även nätverka och
samarbeta med lokala verksamheter, så både KIF, OK Kolmården, Svenska kyrkan och räddningstjänsten kom förbi. Förhoppningsvis får föreningar fler medlemmar och kanske får räddningstjänsten framtida kollegor?
Föräldrar och syskon kom
också och besökte oss denna
dag. Vi började med showtime,
där våra äldsta elever uppträdde
med sång och dans inför stor
publik.
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Jag frågade min dotter Lisa (6 år) vad det bästa var med fritidshemmens dags-firande. Då svarade hon ”ALLTING! Brandbilen
var rolig, man fick spruta med vattenslangen”.
Vi vill passa på och tacka föreningarna, KIF, OK Kolmården,
Svenska kyrkan och räddningstjänsten för att ni kom! Och
till alla Kolmårdens verksamheter och föreningar: boka in andra
tisdagen i maj 2023. Då kör vi fritidshemmens dag igen!
Text: Anna Bäck, Foto: Gustav Weiss
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Kolmården Cup firar 10 år

Flicklaget - Kolmårdens tioåringar

Trendförändring
Den första vuxna jag talar med, innan jag hittar cupgeneralen, påtalar
en trendförändring, även i det stora.
Damfotboll är stort idag. Även killar
ser på det som något viktigt, inte
någon marginell företeelse. Därför
är det viktigt att vi stöttar flickorna.
De är ju morgondagens elit.
Cupgeneralen Ted Liljenborg tar sig
tid mitt upp i alla matcher och annat
runt-i-kring-arbete. Han berättar att
cupen täcker in ett stort område. De
flesta lagen är från Stockholmstrakten, Örebroområdet och Småland,
förutom de mer lokala. Varje åldersgrupp har två dagar att spela.
Hejarop och visselpipor
Medan vi talas vid spelas det på
flera planer, och hejaropen från lagkamrater och ledare hörs hela tiden
blandat med ljud från visselpipor.
Små unga domare är det!

Match - lag Tullinge i grönt och lag Motala i svart

250 - 300 spelare
Ted berättar att detta evenemang är
ett löpande arbete, året runt. Förinbjudan får lagen redan i oktober,
sedan är det igång igen! Har man
runt 95 lag med 250-300 spelare vill
det till att börja i god tid.
De flesta av barnen/ungdomarna är
inackorderade på campingen, som
har 300 sängplatser. De bor med
sina respektive lag. I år har vi även
hyrt in Sandviksgården och Bränntorps logier för att få bättre plats till
alla.
Volontärer
Allt arbete sköts av volontärer. Ted
berättar vidare att flicklagen får vi
jobba för, medan killarna är lättare
att få in. Vi jämkar i viss mån för
bästa balans könsmässigt. Optimalt
är ju lika många flick- som pojklag,
men där är vi inte än.

Årets Kolmårdsbo

Stor apparat
Hela evenemanget är en stor apparat
med många delar, t.ex. maten. Ted
berättar att det är Enoteket i Norrköping som tillagar och distribuerar
maten. Vi har en beställning på 4000
portioner. Så är det alla allergier och
all specialmat, men det sköter de
galant. Maten serveras uppe på
dansbanan på campingen, stolar och
bord lånar vi från Svenska kyrkan,
även tälten lånar vi från kyrkan.
– Så vitt jag förstår är det här väldigt uppskattat av barnen och ledarna?
– Javisst, säger Ted, de kommer ju
tillbaka år efter år.
Text och bild: Ulla Landqvist

Lions Club Kolmården har utsett

Sammey Björk
till Årets Kolmårdsbo 2022

Motivering:
Sammey har under många år som aktiv i Lions Club Kolmården
arbetat för att hjälpa människor både i Kolmården, Norrköping
och Sverige men även internationellt.
Ett exempel på internationellt engagemang är den ambulans
som Sammey på egen bekostnad
och efter många, många timmars renovering och utrustande
skänkte till Ukrainas folk.

Lions Klubb Kolmården 2022-10-20
Kurt Björk
Lions President Kolmården
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Stefan Johansson
Lions Kassör Kolmården
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Plan- & bygglagen 8 kap 16 §: ”En tomt ska hållas i vårdat
skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas”

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

Vid utfart bör Du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm från
gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten skall vara fri minst 2,5 m från
gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

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

OBS!
Bilist!

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

För mera information, se hemsidan
www.kolmardensvagforening.se

Du som har tomt intill gata:

Ordf.
V. ordf.
Vägansvarig
Kassör
Sekr.
Ledamot
Suppleant
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Häck och buskar bör växa inom eget
tomtområde.

Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri
höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana: minst 2,5m
• över cykelväg: minst 3,2 m
• över körbana: minst 4,6 m

Tänk på att barnen ska synas!

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

aberg.jan@telia.com
negendanck@yahoo.se
gert.erixon@gmail.com
ola.lindgren@moretime.se
henrik.skld@gmail.com
henri_jb@live.se
vikboik@hotmail.com
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Nostalgi

Äntligen! Den 6 augusti kunde alla som älskar gamla bilar och motorcyklar träffas vid Nostalgimacken igen och njuta - inte
bara av alla härliga fordon - utan även av sol, fika, korv och framförallt gemenskap. Tack Tomas Ekman, arrangör!

Bilder: Thomas Karlsson och Christina Folkeson
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Björkviks Marktjänst AB

JAGR

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

Janne Anderssons
grävmaskiner

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

Kvarsebo Kolmården

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

0705136973
E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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”Haft roligt samtidigt som vi gjort nytta!”

Nästan alla utställare på trappan till utställningslokalen - Missionshuset

Rubriken är Thomas Karlssons
kommentar, när han fick frågan hur
han upplevde att det var att ställa
upp med sin fotokonst till stöd för
Ukraina.
Så här började det
Administratörerna i Facebookgruppen ”Vårt vackra Kolmården”, kom
med idén att göra en fotoutställning
som stöd för Ukraina.
Samarbetsprojekt
Kontakt togs med Kolmårdsnytt och
Sjövikskyrkan. Det resulterade i ett
samarbetsprojekt. Kolmårdsnytt stod
för gratisannons, Sjövikskyrkan stod
för gratis utställningslokal och förmedlare av de pengar som samlades
in. ICA Delfinen och COOP sponsrade med fikabröd, så besökare hade
möjlighet att köpa kaffe med tilltugg, vilket också drog in pengar.
30 000 kr
På Facebook gick inbjudan ut om
möjligheten att skänka sina verk för
försäljning. Alla intäkter skulle oavkortat gå till hjälp på plats för krigs-

drabbade i Ukraina. Några alster var
fick man ställa ut. Det resulterade i
att 12 fotografer tillsammans ställde
ut 40 av sina fotografiska konstverk.
Utställningen pågick mellan 18 maj
och 1 juni. På avslutningsdagen
hade man fått in runt 30 000 kr!
Några av utställarna berättar hur de
upplevt hela projektet. Först XeniShkelzen Behrami, eller Kjelle som
han brukar kallas. Spindeln i nätet.
Han tycker att det har varit en jättebra grupp, bra stämning, och att de
fick in mycket fina bilder.
- Alla hjälptes åt att sätta upp skärmar och bilder, fixa schema och
prissätta. Sedan startade vi upp
med en Vernissage.
- Jag har själv upplevt kriget i mitt
hemland Kosovo Albanien. Det har
motiverat mig att hjälpa, för jag
vet hur det är att få hjälp.
Berit Wall berättar att Missionshuset har använts många gånger tidigare till konstutställningar, men nu
ska huset snart säljas.

Thomas visar runt i lokalen

- Jag är så glad att den fina lokalen
kunde användas en gång till! Vi
var så många motiverade fotografer och så fina bilder.
Mårten Lundgren är imponerad av
det fina samarbetet och att så många
ställer upp och vill göra något för
andra.
- Rätt tillfälle att kunna hjälpa till!
Kul att kombinera det med att få
visa bilder.

Camilla Karlsson är glad att det
kom folk och att hon fick sälja av
sina tavlor.
- Kul att prata med folk. Det kändes
extra bra när det gick till ett gott
ändamål.
Thomas Karlsson älskar skogen och
jakten på fina djur- och naturbilder.
- Det är roligt att andra får se vad
man upplevt i naturen.
Övriga utställare var; Peter Berg,
Patrik Langevik, Claes Arvidsson,
Norman Nichols, Solveig Delhag,
Magnus Eneqvist och Niklas
Witwicki Einevik. Utställarna har
förutom framkallning och förstoring
av sina foton kostat på inramning.
De har haft en hel del jobb.
Alla utställare fick senare ett tackbrev med bilder från Ukraina.
Tidigare har fotogruppen ställt ut på
Svintuna Marknad och Kolmårdsmarken. Nya projekt är på gång. Det
är bara att vänta och se…
Text: Margaretha Ericsson
Bilder: Fotograferna

Bara några av alla
fantastiska konstverk
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Livet i Krokarna

Företaget
”Livet i Krokarna” är ett företag,
som arbetar med olika slags träning
i grupper och för företag. Det bildades för 7 år sedan av Elin Johansson
och Helen Lindberg.

Detta event hölls ju utomhus, men under vinterhalvåret finns man i Uttersbergsskolans gymnastiksal. Även mammaträning finns med på programmet.

Aktiviteter
På bilderna är det ett träningsevent
som pågår. Det är 13 tjejer som är
med, och man arbetar med rörlighet
och använder gummiband av olika
slag. Programmet ser du här.

Både Helen och Elin är
löpcoacher och träningsinspiratörer.
Båda springer flera lopp
per år och hjälper andra
med sin löpträning inför
deras lopp. Helen arbetar
även som arbetsterapeut
och Elin är förskollärare.
Två ledord för träningen är rörelse
och glädje och det gick inte att ta fel
på hos deltagarna, att man lyckats
med dessa.

Framtiden
För att vara säker på att kunna vara
med på en träning, ska man anmäla
sig innan hos Helene 07035181105
eller hos Elin 0736316901.

19 scouter från Krokek på Jamboree
I somras fick 19 ungdomar från
Krokeks Scoutkår uppleva ett
riktigt internationellt storläger.
Nära Kristianstad ordnades
Jamboree, där mer än 11 tusen
scouter från många länder
möttes under en intensiv vecka.
v
Text: Christina Folkeson
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Vi håller öppet café & butik i höst
Lördag & Söndag
10-16
Vi reserverar oss för ändringar. Se aktuella öppettider på vår hemsida: www.qvarsebokaffe.se

NYHET PÅ KAFFEHYLLAN
Dessa kaffebönor fann du i
2019 års jaktkaffe. Nu är det
ny skörd och ny rostning men
samma goda smak!

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

HANDLA LOKALT
Kom förbi caféet för att köpa
med dig lokalt producerade
produkter till nära & kära eller
de långt bort.

affischer, broschyrer, foldrar
logotyp & grafisk profil
utställning & mässa & event
vektorisierung av logotyp
Personlig rådgivning för
alla dina designbehov.

Vill du bjuda på
supergoda
saltängsbullar till
kalaset,
bjudningen eller
bara fylla upp
frysen?
Beställ & hämta
upp i vårt café.

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

Kvarsebovägen 159

DU KAN ALLTID KÖPA
KAFFEBÖNOR ONLINE
DIREKT HEM TILL DIN
BREVLÅDA
www.qvarsebokaffe.se

Välkommen på

ÖPPEN FÖRSKOLA
TISDAGAR 09.15-10.45

Familjer med barn 0-6 år är välkomna. Ni träffar oss som jobbar
här och kan umgås med andra barn och vårdnadshavare och utbyta
erfarenheter. Det finns plats för lek, sång, skapande och samtal.
Har du frågor? Kontakta rektor Denise Eriksson på rektor.kvarsebo@gmail.com eller 076-812 60 70

KVARSEBO
SKOLA & FÖRSKOLA
www.kvarseboskola.se
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Allsång på kajen

Hela ensemblen under ledning av Cecilia Norinder

En onsdagskväll i juli var det äntligen dags för allsången igen på
kajen i Kvarsebo.
I 17 år!
Göran Bjarnegård hälsade alla välkomna genom att påminna om att
det var på dagen 17 år sedan första
allsången genomfördes.
Då var det prästen Göran och kantorn Ola Fagrell som drog igång det
hela. Sedan har traditionen hållits
under alla år med många olika artister. Publiken har varierat mellan 100
personer upp till rekordet 300 st.
Samarbete
Årets upplaga var ett samarbete mel-

Kvarsebo Citys egna Brandsläckers

lan 4 föreningar. Qvarsebo Båtklubb ansvarade för möbleringen,
Kyrkliga Syföreningen bidrog med
hembakat och fika, Kvarsebo kyrka
ansvarade för ljudanläggningen och
Kvarsebo Kultur tog det ekonomiska ansvaret.
Eftersom igen entréavgift tas ut
fick en svart hög hatt vandra runt
för ett frivilligt bidrag. Detta samarbete upplevdes mycket positivt och
kommer med stor säkerhet ligga till
grund för kommande aktiviteter.
Musik och skönsång
Allsången leddes av Cecilia Norinder. Förutom Christina bestod ensemblen av Ola Fagrell på piano,

Anta upplevelsen och avsluta hösten med
ett riktigt kraftprov! Söndag den 30 Oktober
Tuff och teknisk löpning i mycket vacker och skön terräng som
bjuder på det mesta i underlag förutom asfalt! Loppet går i
enkelhetens tecken med fokus på natur och löparglädje. Alla
deltagare får vid målgång en härlig vegetarisk soppa, medalj
samt en snygg HöstTrail-Buff!
Anmälan och mer Info www.kolmardsrundan.se

Välkommen!
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Rickard Widerström på gitarr, Peter
Nolér gitarr, Emil Nolér på trummor
samt den skönsjungande kören
Swinging Sisters, som bidrog med
många läckra ”hits”. Programmet
innehöll många välkända låtar alltifrån Bra vibrationer till avslutningen
Stad i ljus.
Ett mycket överraskande inslag var
när Kvarsebo City Släckers kom
inspringandes i full mundering och
framförde ”Kom o ta mig långt härifrån”. (En kvarseboversion som
framfördes av Brandsta City Släckers på melodifestivalen 2002.)
Text: Inga-Britt Jernqvist
Bilder: I-B och privat
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Kvarsebo
Kultur

Röda Korset

RÖDA KORSET BEHÖVS!

I höst satsar vi på 2 fredagar med irländsk inriktning

Genom medlemskap kan du stödja det humanitära hjälparbetet.

Fredag den 14 oktober kl 18.00 på Christinagården

Kontakta Kolmårdens Rödakorskrets:

Fly me to the moon

Ordf. Christina Folkeson 070-964 17 97
eller sekr. Inger Karlsson 073-827 85 00

Komedi på turné med Östgötateatern

Du kan också stödja oss lokalt på Mötesplatsen Kupan, second
hand butiken på Valhallavägen 2 A. Där hittar du kläder för barn
och vuxna, skor, väskor, textil, husgeråd, leksaker, böcker och
mycket annat.
Vi tar tacksamt emot det du vill skänka till vår försäljning.

ÖPPET ONSD. 14 – 18 och LÖRD. 10 – 13
Kontakt: Kristina Johansson 076-391 71 69
eller Mona Palmqvist 073-362 52 18

Författad av Marie Jones, med rötter i den nordirländska arbetarklassen

Fly me to the moon utspelar sig under en och samma märkvärdiga arbetsdag. Två mot pension gående undersköterskor
i hemtjänsten börjar dagen med att ta hand om Tore, en man
som älskar Frank Sinatra, Aftonbladet och att spela på trav.
Men just denna dag är inte som alla andra, det visar sig vara
den sista för Tore. Det föds en farlig idé.
Detta är en komedi med högt tempo i två akter, med två
skådespelare och en paus.

Vi hälsar alla välkomna på MODEVISNING i Sjövikskyrkan
torsd. 29 sept. kl.18.30 och senare till JULSTUGA
på Träffpunkten sönd. 11 dec. kl. 16.
Vår HANTVERKSGRUPP möts första och tredje tisd.
varje månad på Kupan kl.15 -17. Kom gärna och var med!
Vi kan hjälpa till att ordna kurser i FÖRSTA HJÄLPEN och HLR.
Kontakta Inger Karlsson.

I pausen serveras Kaffe och smörgås.
Entré 200 kr
Anmälan senast den 7 oktober till Morgan

VÄLKOMMEN!

Fredag den 28 oktober kl 18.00 på Christinagården

Irländsk pub med BRO´S

ÄNGBY

BRO´S bildades 2010 av
en slump (Se artikel i
denna tidning) Nu får vi
möjlighet att njuta av
deras musik under en
helkväll. I pausen serveras hamburgare med
dryck . Entré 300 kr

GÅRDSBUTIK & CAFÈ
BJÖRKVIK

Nytt just nu!

Vi har öppnat en ”Obemannad butik”
där vi säljer kött, ägg, bröd från gården,
samt massor av andra livsmedel och sånt
du kan behöva i hemmet.

Anmälan senast 21 oktober
Förköp gäller för båda, kontakta Morgan tel 076 7787318
Teaterföreställningen sponsras av Norrköpings kommun Kultur och
Fritid samt Region Östergötland

Du öppnar dörren till butiken med en
QR-kod och mobilt Bank-ID,
och scannar själv dina varor och betalar
med kort eller Swish.

Bio Söndagar på Christinagården kl 19.00
25 september: Dag för dag med Sven Wollter
och Marianne Mörck
30 oktober:

Butiken är öppen alla dagar 06-22
Lör– och söndagar 11-15 har vi öppet i
presentbutik, loppis och café med hembakat och goda mackor!

Ej bestämt film. Matiné kl 15.00

20 november: Elvis

Biljetter: 30 kr inkl enkelt kaffe med hembakat

Välkommen!

Alla filmer visas i samarr. med Kolmårdens församling

www.angbyull.snabber.se 070 2377796

VÄLKOMNA!
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BRO´S - Östergötlands eget irländska band
Bro's bildades 2010 av en slump.
Det var brödernas mor, som
skulle ha en 75-årsfest och de
skulle "hitta på något kul"…
Bröderna Niklas Söder och Magnus
Eneqvist skulle ordna något musikaliskt inslag och beslöt att testa med
irländskt. Några inövade låtar senare stod de på scen med kilt och
drog upp en härlig stämning.
Togs beslut
Dagen efter, efter en kort telefonkonferens mellan bröderna, togs
beslutet att detta var alldeles för bra
för att inte fortsätta med. De tog
fram en repertoar med låtar från
Pogues, Dubliners, och andra irländska band.
Två blev tre
Från början var det bara bröderna
Magnus från Kvarsebo och Niklas
från Söderköping, men efter några
år beslöt de att plocka in en fiol i
mixen. Kenneth Höglind från Norrköping nappade och de två blev tre!
Sedan dess har det rullat på. Merparten av spelningarna sker nu med
alla tre.
Olika tillställningar
De har spelat på mängder av olika
tillställningar. Campingar, 20-80årsfester, bröllopsfester, krogar, föreningsfester, företagsevent, Linköpings konsert och kongress, mm
mm.

Niklas Söder - lead sång, mandolin, banjo, irish whistle och munspel.
Kenneth Högling - fiol och stämsång. Magnus Eneqvist - stämsång och gitarr.

200 spelningar
Det som binder samman alla spelningar är stämningen och glädjen
som den irländska musiken genererar. De har genomfört ca 200 spelningar över hela Sverige
St.Patrick´s Day
Högsäsong är veckorna kring St.

Patrick´s Day den 17 mars då de
normalt har fullbokat tidigt och 5-6
spelningar på ett par veckor. På
Lock Hop and Barrel i Söderköping
har BRO`S blivit lite av ett husband. De har även engagerats på
Midnattsloppet i Stockholm de senaste 5 åren. Det är verkligen en härlig folkfest.

Vill ni veta mera om
BRO´S, hittar ni dem
på www.brosirish.com
samt på FB bro´s irish

Text:
Inga-Britt Jernqvist
Bilder: Privata

Magnus från Kvarsebo ansvarar även
för bokningar och administration.

Magnus i mitten med brorsan Niklas till
vänster och Kenneth till höger.
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Välkommen
Caroline Andersson till
Självfallet Sandviksfrisören!
Före detta Tottas Hårmode.
Nu finns det tider att boka
till att bli fin i håret i höst.
Ring 011-392658
Lilla butiken med mycket
innehåll. Kläder, scarfs,
smycken, väskor och
presentartiklar.

Caroline är en trevlig
erfaren frisör som har
hjärtat på rätt ställe.
Hoppas du ska trivas
här i Kolmården!

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

Varmt välkomna önskar Kristin Rask
Sandviksvägen 12, 61834 Kolmården

Massage
Laserbehandlingar
Företags massage
Idrottsskador
Rygg & Nack besvär
073-417 27 26

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

Patric Stubbe
dipl.massör
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Aktiv sommar på Café Säterdalen
De senaste 2 somrarna har verksamheten vid Café Säterdalen drivits av Eva och Anders Ageborg.
Drömmen
För Eva, som är uppväxt på Skenässidan, var Caféet på andra sidan
Bråviken ett populärt samlingsställe
för de mopedburna ungdomarna.
Drömmen har sedan varit att kunna
ta över caféet.
Tog över arrendet
När sedan chansen kom sommaren
2021 slog Eva och Anders till och
tog över arrendet. En färgstark firmabil togs fram och kajaker och
SUPar kan hyras för att prova på
Bråvikens vatten.
Mobil Fikavagn
En välkommen profil i backen är
Anders med sin ”Mobil Fikavagn”
Nu blir väntetiden i färjekön en
skön kaffestund med gott kaffe och
kanelbulle.
Populära räkmackor
Inne hos Eva kan man köpa allt som
hör ett café till. De populära räkmackorna är en tradition som funnits länge på Café Säterdalen.
Många olika grupper
Utöver badgäster och glass/kaffesugna kunder har många olika grupper som Volvo C70 Cab, veteranbilar och MC-åkare mfl lockats till
den vackra utsikten.
Viktig skapa mötesplatser
Med bakgrund som socionom och
idrottslärare känner Eva och Anders
att det är viktigt att skapa mötesplat-

Eva och Anders Ageborg på trappan till caféet

ser, där folk lär känna varandra och
trivs tillsammans. De känner att de
här två somrarna givit många fina
kontakter och folk runt omkring har
välkomnat dem på bästa sätt.
Skogsbad
Utvecklingspotentialen ser de i den
fina naturen med bland annat Sörmlandsleden, där de skulle vilja testa
på ”Skogsbad”. Detta är en aktivitet
där man i grupp går långsamt och
njuter av naturen kombinerat med
lite meditation och kanske yoga.
Tack!
När caféet nu stängt för säsongen
tackar Eva och Anders alla fina gäster och nya vänner för två fantastiska cafésomrar.

Vacker utsikt mot Säterholmen

Text: Inga-Britt Jernqvist. Bilder: Privata

Veteranbilar på besök samt Anders mobila kaffevagn

Säterdalens Cafébil med en kajak på taket
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Festlokal i Kolmården
Möten i en klassisk historisk miljö med
moderna faciliteter. Dagkonferenser och
familjemöten. 6 härliga dubbelrum och stor
Lounge. Frukostbuffé ingår i rumspris.

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

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

För information och priser:
www.stavsjö.se
För bokning, telefon: 073-042 5383
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Stavsjö horisont
Stavsjöventilerna
I början av juni hade Stavsjöventilerna ett uppskattat program i Stavsjö Föreningshus med vårsånger under ledning av Maria Samuelsson.
Många björkviksbor är numera anslutna till kören och de tränar i
Björkvik varannan vecka.
Fixargruppen I Stavsjö

De arbetar
i
sommar
bl a med
att måla
och fräscha upp
den
gamla ”snickarboa” vid Stavsjögården. Den används nu som vävstuga
och har även tidigare varit ungdomsgård. Pojkarna i Stavsjö skola använde den förr i tiden som slöjdbod.
Fixargruppens ledning ordnade en
uppskattad avslutning på säsongen i
Stavsjö Föreningshus i juni.
Stavsjögården
De nya lägenheterna i Stavsjögården
är nu klara. Det fanns i mitten av
augusti tre lägenheter kvar att hyra
på tre rum och kök. Alla kolmårdsbor är välkomna att söka.

Stavsjöventilerna uppträder i Stavsjö Föreningshus.

ung . Ett mycket trevligt sätt att umgås, som har pågått i ca 20 år. Alla
är välkomna att delta och det finns
klot att låna.
Övrigt
Stavsjö Bruksmuseum ordnade med
en byvandring runt Stavsjöbruk i
juli med guidning av Monica Svensson, som berättade om hus och människor som bott där.
Omkring midsommar försvann en
äldre man i Stavsjö. Han skulle förmodligen leta efter svamp. Efter tre

Bild: Monica S

dygn hittades han av polis. Då var
han tyvärr avliden. Polis och hemvärn och Missing People letade,
även helikopter användes. Det är
inte lätt att leta i skogen, när man
inte vet var man ska leta.
Skyfall
Stavsjö drabbades en dag av flera
skyfall i slutet av juli. Det kom 71
mm regn samt litet åska. Så mycket
regn har inte kommit på flera år på
samma dag, men det är fortfarande
torrt.
Text Monica Svensson Bilder: privata

Boule
I Stavsjö har det spelats boule på
söndagar hela sommaren på
Lillängen ovanför miljöstation. Det
är en trevlig sport, i regi av Stavsjö
IF, som passar både gammal och

Några av de 12 nya lägenheterna i Stavsjögården. Bild: Thomas Rodenstrand

Boulegänget.

Bilder: Lasse Lindberg
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Bil - service mm
KROKEKS BILVERKSTAD
Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården
Tel 011-39 21 50 krokeksbil@gmail.com
Fullständig bilverkstad, däckservice
Service nya bilar enligt servicedator

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

Bygg Snickeri Måleri Industri Entrepenad
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

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

KOLAB, Kolmårdens Utveckling AB (svb)

EL OCH FASTIGHETSTEKNIK I KOLM. AB

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

Sjöviksvägen 22, Tel: 070-381 70 87
elochfastighetsteknik@telia.com
www.elochfastighetsteknik.se
El, Tele, Data

KOLMÅRDENS SNICKERI AB

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

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

KOLMÅRDENS DATASTUGA

Friskvård, Hälsa, Skönhet, Hår
APOTEKSGRUPPEN

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

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

NORRKÖPINGS KAKELUGNSMAKERI AB

EMELIES SKÖNHET

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

PRODUKTIONSBOLAGET K AB

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

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

HÅRDESIGN

SOLHAGEN Entreprenad&Hantverk AB

KOLMÅRDENS PRIVATKLINIK

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

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

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

Djur och djurvård

LIVETIKROKARNA

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

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

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

STUBBES PRAKTIK

KOLMÅRDSTASSAR

TRETTIO - 2

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

Övrigt

Livsmedel

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

ANDERS APPELQVIST GLASMÄSTERI

COOP - KROKEK

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

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

KOLMÅRDEN DESIGN

ICA NÄRA DELFINEN

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

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

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

ÖSTGÖTA SENAP

GOLIAT DESIGN AB

Hotell, restauranger, caféer

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

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

Miljövård, Trädgård

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.

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

ASPLUNDEN MASKIN/TRÄDGÅRD

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

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

SJÖSTUGANS RESTAURANG & KONFERENS

KOLMÅRDENS TRÄDTJÄNST

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

Kristin Jonsson 072-993 07 02
kristin@kolmardenstradtjanst.se
www.kolmardenstradtjanst.se
Trädfällning, trädbeskärning,
trädgårdsvård, gräsklippning

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

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

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

ÅKLOHULTAREN JORD OCH SKOG

VILLA FRIDHEM

ÖSTGÖTA VÅT & MARKVÅRD

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

ÖVM, 070-539 16 30
Utför Stubbfräsning

QVARSEBO KAFFE

Jan Andersson Tel: 070-513 69 73
Kvarsebo Blomsätter 1, 61893 Kolmården
janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
Projektering, installation, försäkringsskydd.
Tomtplanering, Poler, Vägdiken, Småvägar

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.

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

ERA BRÅVIKENS MÄKLARBYRÅ

HEMMA I STAVSJÖ Butik & webbutik

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

VVS mm
JAGR Diplomerad avloppsanläggare

HERTZMANS VVS AB
Kakelugnsvägen 5, 618 33 Kolmården
0705-708803, 0735-661112
anders.olsson@hertzmansvvs.se
Projektering, försäljning, installation
Återförsäljare av Thermia värmepumpar
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Flädervägen 9, 61833 Kolmården Sweden
info@uterm.se
www.uterm.se
Tel. +4611368550

Finns plats
för fler företag!
Välkommen
att höra av dig!
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Stafsjö Bruksmuseum

OK Kolmården

Vikbolandets Biodlareförening

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

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

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

Personalkooperativet Kolmårdstrollen

Kila Hembygdsförening

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

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

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

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

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

Krokeks Hembygdsförening

Gambia Öst - en grupp inom
Gambiagrupperna

IBF Kolmården

Kolmårdens Vägförening

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

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

Krokeks IF

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

Krokeks Skytteförening

Kullavägen 3, 618 31 Kolmården
Ordf. Magnus Dahlin 070-922 89 90
Kansli: 070-190 28 93
kif@krokeksif.se www.krokeksif.se

Krokeks Gymnastikförening

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

SPF Bråviken Kolmården

PRO Krokek

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

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

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

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

Ordf. Kent Johansson, 073-041 60 52
Valhallavägen 1 B, 61830 Kolmården
www.PRO.se/krokek

Krokeks Scoutkår

Lions Club Kolmården

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

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

Kolmårdens Båtklubb KBK

Röda Korset Kolmårdskretsen

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

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

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

Krokeks Kyrkliga Slöjdförening

KVARSEBO FRISKOLA

Sandvikens Båtsällskap
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

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

Kvarsebo Kultur
Ordf. Göran Bjarnegård
Kvarsebo prästgård, 618 93 Kolmården
075-550 79 47
gbjarnis@gmail.com

Verdandi

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

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

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

Kvarsebo Idrottsklubb

Moderaterna Åby-Kolmården

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

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

Kvarsebo IK, Näverkvarnsvägen 8/Klintvallen
618 93 Kolmården
Ordf. Johan Connman, 076-766 66 79
j.connman11@gmail.com www.kvarseboik.se

Ådalahagens Vägsamfällighet

Kvarsebo Kyrkliga Syförening

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

Stenbäcken-Torskärs vägförening

Ordförande Kjell Andersson,
Kassör Kjell Asperud, Vägfogde Ingvar Jonsson

Stavsjö Föreningshus
Bokningar: Marie-Anne Holmlund, 073-042 53 83
foreningshuset@stavsjo.se
www.bygdegardarna.se/stavsjö
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Kontakt: Iréne, Gustafson 073-720 55 66
irengu@gmail.com

Kolmårdens Byggemenskap
Hyr ut centralt i Krokek
Kontakt: kassör Anders Beckman, 070-335 19 56
Oxåker G:a Holmtorp 618 92 Kolmården
andersbeckman@hotmail.com
Ordf. Affe Gustafsson, 070-577 93 20
algstorp@telia.com
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Basket varje onsdag kl 21 i Uttersbergshallen
Barry Broman 070-839 29 37 eller
Anders Wiklund 070-294 81 20
Vi markerar närvaro med hjälp av internettjänsten DOODLE.
Är vi är 6 eller fler så kör vi, mer än 8 så blir det avbytare.

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

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

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

Krokeks Gymnastikförening - Uttersbergshallen
Cirkelfys måndagar 20 - 21
Box onsdagar 19 - 20
Mixpass torsdagar 20 - 21
Kontakt: Helen Stenström 070-297 92 06
krokeksgymnastikforening@outlok.com

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

Livetikrokarna
Löpargrupper, PT-löpning, gruppträning (vardagsstark)
och Mammaute. Ansv. Helen Lindberg och Elin Johansson
För mer info ang gruppstarter: livetikrokarna@outlook.com
alt Facebooksiada: Livetikrokarna

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

Orienteringsklubben Kolmården
Träning för orienteringslöpning.
Info på www.okkolmarden.com

Träningsredskap med instruktioner
finns vid Ventilvallen.

Strömsforsstugan
Motionsspår för löpning 2½ km och 5 km
Lilla Älgsjön
Terrängspår för löpning 3 km, 7 km och 12 km

Stavsjö Föreningshus
Yoga, måndagar vecka 34-43 kl. 19-20
Ansvarig Pia Bork 070-353 88 63
Styrkepass, söndagar vecka 35-50 kl. 17-17.45
Ansvarig Pia Bork 070-353 88 63

"Rosa Rundan" 3 km kuperat löpspår
Start/stopp vid Villa Fridhem's parkering
Alexander Fogel

Zumba, söndagar vecka 35-50 kl. 18-19
Ansvarig Pia Bork 070-353 88 63

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

Löpargrupp i Kolmårdsrundans spår
Erik Karlsson 070-359 00 81 och
Stefan Franzén 070-982 25 03

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

Gubbgympa måndagar kl. 09.30 på Klintvallen
Kontakt: Jan Connman tel: 076-134 61 56
Utegym Öppet för träning på eget ansvar
dygnet runt. Finns belysning

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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Lotta Olsson och Goliat Design
Vi ses på ovansidan av huset som
skymtas från Strandvägen. Vi går in
i huset och där blir jag genast lurad
och totalt mållös av hennes skicklighet. Fossilerna och stenarna på braskaminen, nej målat! Samma med
”stenskivorna” ovanför diskbänken.
Det är målat med glas framför. Ådringar av ädelträ, ärgad koppar, dörrar där speglarna är illusionsmålade
på björkimitation.

Goliatbagge på marmor

Lotta arbetar med motivmålning, Göta kanal

Norrländska
Men vi börjar från början. Norrländska, ja, det hörs. Lotta är från
Bjurholm, som ligger i Ångermanland. Vi ska vara glada att hennes
drömmar som barn inte blev av.
Hon ville bli frissa eller världsberömd pianist!
Dekorationsmålare
Världsberömd är hon kanske ändå,
men som dekorationsmålare. Och
vad är det? Jo detta ska man kunna:
Träådring av olika slag, marmorering av olika marmorsorter, imitationsmåleri av andra material som
onyx, brons, travertin, halvädelstenar som lapis lazuli och malakit,
sköldpaddsskal och pärlemor. Fler
avancerade kunskaper i måleriteknik
som Lotta behärskar: grisaillemåleri
som betyder imitation av stuckatur,
tromp l´oeil-från franskan som betyder att lura ögat, himmelsmålning,
muralmålning, drapering, mosaikoch kakelimitation, förgyllning med
slagmetall och bladguld.
Mångsidig
Som ung hoppade hon av gymnasiet, testade massa olika material
och föll för lera. Så blev det kera-

mikverkstad i Umeå under en tid.
Sedan kom år med en salig blandning av roliga och skiftande arbeten.
Hon har arbetat på Norrlandsoperan,
bland annat som attributmakare. Det
blev Västerbottens-teatern i Skellefteå och Ögonblicksteatern i Umeå.
På små teatrar fick Lotta göra det
mesta, som affischmakare, rekvisitör
och scenograf plus agera statist.

Ärgad koppar

Nautilussnäcka
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Lärare
Att hon har en diger utbildning står
klart. För äldre Norrköpingsbor är
målarmästare Stellan Palm näst intill
en institution. Hon har varit hans
elev. Dit kom hon med all sin utbildning och trodde att hon åtminstone kunde något, men förstod
snabbt hur mycket det fanns att lära.
Nu har hon trettio år i branschen
med många år som lärare i dekorationsmåleri.
– Som dekorationsmålare ska jag
kunna förhöja och komplettera en
befintlig miljö. Jag måste kunna
förstå och ha kunskaper om stilhistoria, perspektiv och färglära i
tidsepoker från antiken till idag.
– Jag arbetar både i privata och
offentliga miljöer. Jag har gjort
många arbeten i Norrköping och
även i Kolmården, exempelvis på
Kolmårdstrollens förskola. Oftast
arbetar jag med en kombination
av akrylfärg och torrpigment med
en vattenbaserad lasyr. Är det
kyrkor vill man oftast ha traditionella färgtyper med linolja, pigment och terpentin.

– Som gästlärare utomlands har jag
alltid haft marmorering av
kolmårdsmarmor. I Italien, som en
konstens högborg i Europa, med
över 300 inhemska marmorsorter,
kände jag mig minst sagt ödmjuk.
Men de älskade vår svenska marmor och även den speciella tekniken att måla den. Vårt företag,

Målningsdemonstration

Goliat Design, består av mig och
Kari, min man, som kan det mesta
jag kan plus fönsterrenovering och
snickeri.
– Det är jag som står för musklerna
säger han, med göteborgsdialekt, när
han uppenbarar sig i den ljusa nybyggda ateljén.
– Vi har precis avslutat ett årslångt
arbete på Vikbolandet, på en herrgård. Förutom träådring, marmorering, förgyllning och finsnickeri
ville de ha ett eget designat familjevapen som skulle spegla deras
verksamhet. Kommande uppdrag
är bland annat målning på Skansens hantverksdagar 10-11 september, och en hembygdsgård i
Södertälje.

Del av mural med Bråviksmotiv

Helt överväldigad tackar jag för mig!
Text: Ulla Landqvist, Bilder: Privat

Bladguldsförgyllning

Trollsländor på marmor
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Försäljning pågår av rad- och
kedjehus i Torsviken, Krokek!
Den 23 augusti säljstartade OBOS sitt andra bostadsrättsprojekt i Torsviken – Brf
Skogspromenaden. Här kan du välja mellan radhus och kedjehus: 113 och 122
välplanerade kvadratmetrar, i två plan. Inflyttning sker under våren 2024.
Tryggt och enkelt med OBOS
Som en av Sverige och Norges största bostadsutvecklare är vi väl rustade att fortsätta
uppfylla bostadsdrömmar – även när omvärlden svänger. Vår storlek gör att vi har en
långsiktig ekonomi och strategi som innebär stabilitet i varje led i verksamheten: från
ekonomi och kvalitet, till produkter och rutiner.
Att OBOS är en medlemsorganisation innebär att du som är medlem får göra din röst hörd
och vara med och påverka verksamheten, men det innebär också att all vinst återinvesteras
i verksamheten – i framtidens bostäder och insatser för ett bättre samhälle.
Läs mer om Brf Skogspromenaden på obos.se/skogspromenaden

Boka tomtvisning
med vår mäklare!
Kontakta Emma Aldhagen,
Skandiamäklarna,
tel 011-36 44 54
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Möte med rektor Marie

Kolmårdsnytt har fått ställa några frå-

gor till Marie Johansson, rektor på
Uttersbergsskolan:

- Under två år har samhället berörts
av Corona-pandemin. Vilka har de
största utmaningarna för skolan
varit?
- Eftersom alla måste stanna hemma
vid minsta symptom på sjukdom
fick vi ju en stor frånvaro, särskilt i
personalgruppen. Det kunde vara
för VAB eller egen sjukdom. Det
blev stressigt, vi var för få på plats
hela tiden och kände oss otillräckliga.
- I januari blev det nödvändigt att
under ett antal dagar stänga fritidshemmet och införa distansundervisning för grundskoleklasserna. Vi
ville förhindra ytterligare smittspridning. Men under våren har
läget ju förbättrats alltmer.

- Vad har ni lärt er?
- Vi har lärt oss att leva i nuet. Vi
kan så mycket när vi kämpar tillsammans. Det har varit ett sådant
lösningsfokus: ”Vi måste lösa den
här dagen!” Och det har vi gjort.
Det beror på vår duktiga personal.
Föräldrarna har också haft stor
förståelse, inte klagat utan hittat
förbluffande bra lösningar. Vi har
haft ett gott samarbete. Och förhoppningsvis har barnen inte påverkats så mycket. Vi kan faktiskt
se att resultaten på de nationella
proven i matematik och svenska är
de bästa vi sett de senaste fem
åren. Det är verkligen glädjande.
- Hur stor är skolan nu?
- Vi har fyra klasser av varje årskull,
från förskoleklass till årskurs tre.
Skolan har ca 350 elever och en
personal på ungefär 60 personer,
men inte alla på heltid. Upp till 25

elever finns i varje klass. Några
ekonomiska neddragningar har
inte aviserats, tvärtom anas en
liten förbättring. Men personalomsättningen inom kommunen är
relativt hög. Uttersbergsskolan har
dock behörig personal till alla
klasser. Nu finns även legitimationskrav för lärare på fritidshem,
och det är ännu svårt att helt uppfylla.
- Något om framtiden?
- Vi tänker ju på att det kan bli fler
elever när inflyttningen i Torsvikenområdet börjar, men vi vet
inget konkret. Vi är ju redan
trångbodda, med en paviljongbyggnad. Det är inte idealiskt.
Och vår matsal rymmer inte alla
klasser, utan en årskurs äter i sina
klassrum. Så vi har mycket att
fortsätta arbeta för.
Text och bild: Christina Folkeson

Teorin om det Andra Sinnet
- ny bok av Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson, psykolog,
författare och Kolmårdsbo,
släppte sin 13:e bok den 1 augusti;
Teorin om det Andra Sinnet Det glädjefulla sättet att leva.
Barbro Holm Ivarsson driver
Kolmårdens Psykologmottagning.
Hon hjälper bland annat människor
att förlåta sig själva och andra.
Utdrag från Barbros hemsida:
”Den här boken är en nyckel till att
uppnå ett tillstånd av lugn, glädje
och välbefinnande via en högre del
av ditt medvetande som Barbro
Holm Ivarsson kallar ”det Andra
Sinnet”.

”Barbro delar med sig av sin syn på
vårt högre medvetande, och sin egen
väg till att upptäcka och leva i kontakt med det. Hon guidar läsaren
skickligt och underhållande genom
ett för många människor nytt område. Följ med på en spännande
upptäcktsfärd med Barbro som
guide. Om du mår dåligt på morgonen, läs eller lyssna på boken och
må bra på kvällen.”
Boken finns även som ljudbok.
Läs också om Barbro i Kolmårdsnytt
nr 4, 2021.
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Marmor i Kolmårdens kyrkor
Kolmårdens församling ligger geografiskt i hjärtat av
Kolmårdsskogen med mycket berg och mycket marmorfyndigheter i berget. Vad vore då mer naturligt än att
kyrkorna använder detta material när så är lämpligt?

Fler inventarier
Några inredningsdetaljer ställdes undan i "Långa längans" logdel (vid Krokeks Gård) när kyrkan renoverades
1957, bl a underdelen till predikstolen. Denna fungerar
idag som "pidestal" till den kända Jesus-statyn (gjord av
Bertel Thorvaldsen) och står givetvis på en marmorskiva. Även ett gammalt skåp, som står vid sidan om
predikstolen, har fått en fin marmorskiva. Två tavlor
som hänger längst ner i kyrkan är gjorda och skänkta av
Lennart Svensson som jobbat med marmor i stort sett
hela sitt liv.

Kvarsebo
Endast ett föremål finns
i Kvarsebo kyrka som
är i marmor. Det är ett
kors som står på predikstolen så det är inte så
lätt att upptäcka. Marmorkorset är tillverkat
av Per Olsson i Krokek
och skänktes till kyrkan
2010 av honom och
Stig Wallman som svarat för silverarbetet.
Tilläggas kan att golvet
i Christinagårdens entré
(församlingshemmet) är
ett marmorarbete.
Krokek
I Krokeks kyrka är det tvärt om. Där finns väldigt
mycket som är gjort i marmor. Det finaste vi har i Krokek är nog den stora flata stenen som utgör altaret i vår
kyrka. Den största sprickfria stenen i Sverige och världen, som har den karakteristiska gröna färgen.

Golvet i kyrkan är ett rutmönster med stenar från olika
brott men genuin Kolmårdsmarmor. En tränad marmorarbetare kan direkt se vilket brott varje sten kommer
ifrån beroende på färg och ådring. Undantaget är de riktigt ljusa stenarna. Dessa kommer från Ekeberg (som
ligger i Närke). Även den ljusa dopfunten är gjord av
Ekebergsmarmor. Den tillverkades av marmorverkstaden i samband med restaureringen 1957 efter ritning av
arkitekt Kurt von Schmalensee. Den gamla dopfunten är
mindre, står på hjul så den enkelt kan enkelt flyttas, och
är däremot gjord i Kolmårdsmarmor.

Vackert marmorgolv

Altaret i Krokeks
kyrka som är
gjort av en enda
flat sten av marmor - den största
i världen.
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Tavlorna av marmor

Ödekyrkan
De flesta gravstenarna är gjorda i marmor men givetvis
har också andra material använts. De två idésprutorna
Åke Wintenby och Göran Bjarnegård tyckte för fyra,
fem år sen, att Krokeks Ödekyrka borde ha ett altare i
marmor i stället för i trä. Sagt och gjort. Borghamns
stenhuggeri tillverkade ett altare av en bit av berget. För
några år sen blev det klart och står nu på plats. Det finns
ju en ödekyrka till som hör till Kila kyrka (Stavsjö samhälle hör ju hit) som ligger strax norr om Kila Kyrka på
en kulle invid ”Gamla riksettan.” Där blev det också ett
altare i marmor från Borghamn med Kolmården som
ursprung. Detta blev resultatet när man samarbetar.
Även i Kolmårdskyrkan (heter Naturkyrkan numera)
finns en dopfunt tillverkad i Kolmårdsmarmor.

Dopfunt av marmor

Dopljusstakar
För att våra små också ska ha klart för sig var vi bor så
har man också sedan lång tid skänkt en ljusstake i marmor till dopljuset, som alla nydöpta i Kolmårdens församling får. Dessa ljusstakar (ca 200 st/år) tillverkas i
den gamla verkstaden i muséet vid Marmorbruket oftast
av Åke Wintenby. Den marmor som används till detta är
spill som blir när man tillverkar annat, såsom skivor av
olika slag, smycken m m.

Fortsätt så
Man får verkligen hoppas att traditionen
med att ge dopljusstakar till dopbarnen får
leva vidare även i framtiden. Det är viktigt
för barnen att hålla fast vid sitt ursprung.
Svenska kyrkan betalar för detta hantverk
med en billig penning till Krokeks Hembygdsförening/sektion Marmormuséet.
Text och bild: Louise T Gustafsson

Altaret i Krokeks Ödekyrka

Marmorblock med borrade hål för blommor vid Ödekyrkans minneslund
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Välkommen som medlem i
SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården
Munkvägen 7, Krokek

• Vi är en politiskt och religiöst obunden

pensionärsförening med 209 medlemmar.

Söndagar gudstjänst kl.10. Predikan, sång och musik.
Servering. Var tredje söndag Cafémöte kl.16.

• Som medlem får du förutom gemenskap och

aktiviteter en hel del förmåner, samt vårt tidning Senioren.

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

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

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

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

ur Psalm 23

Vill Du veta mera om SPF och vad vi har för oss, gå in på vår
hemsida: www.spfseniorerna.se/braviken-kolmarden,

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

eller ring: Ordförande Per Adler 070-646 42 78 eller
V. ordf Lennart Lundgren 070-589 84 38
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Stig Fritzell - före detta ordförande
i bl.a. PRO och KOLMÅRDSNYTT

KOLMÅRDSNYTT
Att vara ordförande i Kolmårdsnytt
är ett drömjobb eftersom Maggan är
så fantastisk och kreativ. Ett sant
nöje att få vara ett bollplank med
henne. Även detta uppdrag har varit
mycket trevligt och givande.
Stig, intressen?
När jag var 13 år fick jag min första
hund - en gråhund ”Kickan”. Där
föddes mitt hundintresse! Jag och
min livskamrat Monica har i hela
vårt liv tillsammans haft hundar.
Vår nuvarande hund är en
”begagnad” Jack Russel, som är 10
år gammal. En underbar kompis
som är väldigt pigg och lättlärd.

Det är 30 grader varmt i skuggan
och Monica dukar fram kaffe och
smörgåsar i deras personliga hus
som Stig köpte 1985 och som heter
”Gruvstugan”.
Stig är känd som en do-er, som är
noggrann, tar ansvar och som vill
ha ordning och reda i sina aktiviteter.
Stig, barndomen?
Jag är uppväxt i Margretelund, norr
om Stockholm och jag minns en bra
barndom med skytte som mitt stora
intresse. I 11-årsåldern sköt jag sönder vår brevlåda med mitt salongsgevär. Salongsgeväret har jag fortfarande kvar och på licensen till
detta gevär står det ”skott får ej avlossas”. Skyttet förstörde tyvärr min
hörsel.
Skolor
Efter 4 år i folkskolan fick jag tenta
för att komma in på 5-årig realskola. Jag minns, 16 år gammal på
realexamensdagen, hur min far sa:
”Om du väljer att läsa till ingenjör
lovar jag att betala dina studier, annars får du klara dig själv.” Jag
valde att börja jobba, men efter något år insåg jag vikten av utbildning
och gick 4 år på aftonskola för att
bli VVS-ingenjör, samtidigt som jag
jobbade.

”Luftaffärer”
Lumpen gjorde jag som underbefäl
på luftvärnet i Norrtälje och därefter
under åren 1956 till 1985 jobbade
jag som anställd konsult framför allt
med ventilationsinstallationer. 1985
öppnade jag eget och fortsatte att
jobba som konsult inom VVS i egen
regi fram till pensioneringen 2005.
Monica tillägger ”Stig var oerhört
ambitiös och när han kom hem
skrev han protokoll sent in på kvällen, innan det var dags för sen middag”.
PRO
Under åren 2006 till 2018 var jag
ordförande i PRO och min Monica
var samtidigt kassör i föreningen.
Det var roliga år och tack vare en
bra styrelse fick vi mycket gjort och
hade många aktiviteter. Bl.a. tog vi
fram en Agenda som gällde för
kommande år. Den blev populär i
hela regionen och flera föreningar
började med liknande – men vår är
bäst!
Boulen blev en inkörsport för många
nya medlemmar och även våra föreläsningar och månadsmöten var välbesökta. Socialt var vi med och
hjälpte till med ”Rullstolsrallyt” och
en kul tradition var att vi var med
och klädde midsommarstången.
Medlemstalen var över 200 st.
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I Kolmården har vi en fantastisk
kock som heter Herbert Forster. Han
startade Sollidens Gourmetklubb för
ca 20 år sedan, som jag blev aktiv
medlem i 2003. Herbert var en stenhård ledare och under hans ledarskap fick vi, upp till 16 medlemmar,
lära oss allt viktigt när det gäller
matlagning. På grund av pandemin
och stigande ålder har verksamheten
minskat. Vi är nu 6 medlemmar,
men vi träffas fortfarande.

Stig har även varit ordförande i Företagsgruppen och aktiv medlem i
LIONS ett antal år. Enligt nuvarande ordförande i PRO, Kenth Johansson är han: ”En jäkla bra kille,
som är en mycket duktig och omtyckt ledare.”
Text och bild: Olle Rosén

Stig
i full
aktion
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Eyvind Larsson - idérik mångsysslare
i många ideella föreningar

”Eyvind är mycket initiativrik. Han
tänker utanför boxen och det är full
fart hela tiden… alltid med ett leende på läpparna. Han är en god
vän som alltid ställer upp”, säger
gamla lumparkompisen Håkan Löfgren.
Eyvind, Din skaparkraft var
kommer den ifrån?
Jag är uppväxt i Halmstad och från
barndomen minns jag hur vi var ett
70-tal grabbar, som samlades på
torget och byggde segelbilar, isjakter och flottar.
Skolor?
Efter 6 års folkskola och 3 års realskola gick jag först på yrkesskola
och läste till styr- och regleringsmekaniker och därefter 3 år på teleteknisk linje till ingenjör. Studenten
tog jag 1969. Min livskamrat Agneta träffade jag redan 1966. Lumpen gjorde jag i Uppsala och på
Gotland där jag jobbade som gyrooch radiomekaniker.
Arbeten?
År 1970 började jag som produk-

tionstekniker på Nefa och där var
jag med om att utveckla TVapparater och mikrovågsugnar, så
att de skulle bli lätta att producera.
År 1989 fick jag jobb som produktionschef på Polyprojekt i Kolmåren. Nästa jobb var Ericsson där
jag jobbade som produktionstekniker under åren 1992 till 1998. Under denna tid var jag även ett år i
Kina och fick på nära håll uppleva
en mycket centralstyrd och toppstyrd ineffektiv organisation. Under åren 1998 till 2011, då jag gick
i pension, jobbade jag som konsult
på företaget Industrikompetens.
Friluftsfrämjandet
Under hösten 1978 var vi ett gäng
killar i Friluftsfrämjandet regi som
började jobba med slalombacken i
Uttersberg. Denna slalombacke
blev en naturlig samlingspunkt för
många familjer, inte minst sedan vi
fick igång pinnliften, 152 m lång,
och bygget av värmestugan. Backen var öppen under säsong varje
tisdag och torsdag mellan 18.00 –
21.00 och under lördag och söndag
mellan 10.00 – 16.00 under mer än

10 år. Äldste sonen Niklas född
1974 gillade friluftsliv och därför
var det också naturligt för mig under denna period att även hoppa in
som friluftsledare och TVM-ledare.
Sonen Claes föddes 1978 och när
han började träna skateboard blev
det först en liten bana utanför huset
och senare en större skateboard
ramp uppe vid Uttersbergskolan.
Lions
Jag har varit medlem sedan 1994
och i föreningen har jag varit både
kassör och president. Idag är jag
ansvarig för Svintuna Marknad och
för Svintuna kvarn. 1986 började
Lions med marknaden och under de
första åren var det kommunen som
skötte kvarnen och malningen av
säd. Sedan 1996 ligger ansvaret helt
på Lions att sköta och underhålla
kvarnen. Detta har inneburit en
massa jobb för oss, bl.a. att köpa in
nya kvarnstenar och producera och
ersätta över 150 st träkuggar i hjulet. Förutom Svintuna marknad jobbar vi i Lions med försäljning av
granar och Midsommarfirande på
Råssla.

Slalombacken i Uttersberg

36

KOLMÅRDSNYTT nr 3, 2022
förmån för billigare material och år
1978 upphörde brytningen på bruket.

Marmormuseet
Sedan pensioneringen 2012 har jag
varit en flitig besökare på Marmormuseet på tisdagar och torsdagar,
där jag framförallt har jobbat med
dokumentation av verksamheten i
form av film, bilder m.m. För några
år sedan föreslog Christer Ericson
att vi skulle göra en modell av Marmorbruket anno 1950, eftersom han
hade massor av skisser, bilder m.m.
över fabriken. När denna modell var
klar tyckte Christer att nu jobbar vi
vidare med en modell över brott
nr 24. Det har tagit några år att tillverka modellerna, men nu är de
klara och finns uppställda i ett nyrenoverat hus vid Marmormuseet tillsammans med bilder över marmortillverkning.

Christer Ericsson, berätta
lite om Marmorbruket och
brott 24?
Christers farfarsfarfar börjar jobba
på bruket 1829 och under 60-talet
arbetade både han, hans far och
hans farfar samtidigt på bruket.
Redan på 1200-talet tillverkades
föremål i Kolmårdsmarmor, vilket
dopfunten i Östra Eneby kyrka är ett
exempel på. Under 1600-, 1700-,
och 1800-talen var kolmårdsmarmor
en attraktiv produkt som användes i
byggnader som Stockholms slott,
Nationalmuseum, Kungliga operan
m.fl. Under första delen av 1900talet ökade brytningen ytterligare
och även exporten av marmor, men
efter 1945 minskade efterfrågan till

Marmorbruksmuseet modell brott 24
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Brott 24
Brottet ligger vid Oxåkers gård ca 2
km innan djurparken och öppnades
på 1940-talet. Brott 24 var i början
ett trasigt brott, men repade sig när
man kom ner till 7-8 m. Det totala
djupet blev ca 40 m. Blocken upp
till en vikt av 9 ton eller ca 2,5m3
borrades fram då det ej gick att använda sprängmedel eftersom det då
uppstod sprickor i marmorn. Marmorn gav en mörk sten i gråskala.
Arbetet bedrevs tidvis som skiftarbete i 2 skift av en arbetsstyrka på 3
- 4 man. Här fanns också en borrsmedja för underhåll av verktyg
m.m. och ett baskontor, som även
användes som omklädningsrum och
plats för frukost och lunch.
Svintuna kvarn har anor från 1300talet och marmorbruket från 1600talet. Tack vare eldsjälar om Eyvind
och Christer med flera lever dessa
historiska platser vidare och ger oss
en inblick i svunnen tid. Kolmården
har en lång intressant historia, som
vi ska värna om och vara stolta
över. Passa på att besöka Marmormuseet innan det stänger för säsongen och jag vill även tipsa om
Eyvinds alla filmer som du kan se
på YouTube. Sök på Eyvind Larsson.
Text: Olle Rosén. Bilder: privat
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”Tänka Resonera Räkna”…
… heter ett nytt sätt att undervisa i
matematik, som prövas på Uttersbergsskolan sedan några år.

Resultat?
Ännu är inte alla erfarenheter
gjorda, men man har med glädje sett
att resultaten på de nationella proven
varit bättre än tidigare. Projektet
kommer att fortsätta.
Hur har det varit att arbeta med
”Tänka Resonera Räkna”?

Grundskoleläraren Anna Vestling
har varit projektledare. De nya
idéerna kommer från Nationellt
centrum för matematik vid Göteborgs universitet. Det började genom att forskaren Olla Hellenius där
föreslog en ny typ av matematikundervisning i förskoleklass. Resultaten var så lovande att modellen utvecklades för att användas även i
årskurs 1 till 3. Och så långt har man
nu erfarenhet på Uttersbergsskolan.
Några kommuner i Sverige valde att
prova modellen, och Norrköping
anslöt sig. En speciell styrgrupp bildades i kommunen. När Anna fick
frågan om hon vill ta på sig uppdraget som lokal matematikutvecklare
var hon intresserad och nyfiken på
att pröva.
Vad har varit nytt?
– I förskoleklasserna har tiden för
matematikundervisning ökat, vilket
varit positivt. För lärargruppen har
det varit en utmaning att sätta sig in
i ett helt nytt sätt att arbeta med matematik, och man har träffats varje
vecka för att samarbeta med planering och utvärdering av hur allt fungerat. Det har fördjupat yrkeskunskapen. Upplägget är detaljerat och
kan kännas krävande både för elever
och lärare. Många samtal är grunden. Man tränas att sätta ord på sina
tankar och att resonera. Att kunna
sätta sig in i hur andra tänker är viktigt. Matematiska problem presenteras och man söker lösningar i klass,
i grupp, i par eller enskilt. Man redovisar sina förslag och diskussioner följer. Tankar och förståelse utvecklas på så sätt. Men även mer
traditionell färdighetsträning ingår
fortfarande i matematikundervisningen.

Anna-Lena Fredriksson, lärare i förskoleklass:
– Jag ska erkänna att när vi gick in i
projektet var vi skeptiska. Hur
skulle vi hinna ha så mycket matte?
Hur skulle barnen orka sitta så
länge? Vi har ca fyra lektioner i
veckan allt från 15 min till 60 min.
Första tiden var kämpig, arbetssättet
var nytt för oss och vi gick in för det
till 100%. Jag kan le litet åt det idag,
för tänk vad vi lärt oss, vilken fantastisk resa vi gjort! Vilken start för
alla förskoleklassbarn att få möjligheten från början att få känna att det
är deras tankar och resonemang som
är i fokus och viktiga. För det är det
projektet bygger på, att få vara med
om, att lära av varandra, (det finns
inte bara ett sätt att tänka kring en
uppgift utan många) att få sätta ord
på sina tankar och resonemang och
uttrycka det inför andra. Man får
med sig så mycket inför sin fortsatta
skolgång. Våra lektioner är uppbyggda på samma sätt så barnen
känner igen sig. Man får med sig
alla matematiska begrepp från början.
– Viktigt var att vi pedagoger fick
rätt förutsättningar från början för
det är ett kollegialt arbetssätt, där vi
kan ha pedagogiska samtal och belysa framgångsfaktorer och mindre
lyckade lektioner, diskutera syftet
med lektionerna o.s.v. Det som är så
kul är att projektet har forskats fram
utifrån förskoleklass och vi kan se
barnens utveckling från ht tills vi
kommer till vt hur mycket som hänt.
Barnen har blivit trygga i arbetssättet och glädjen är stor.
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Rebecca Vargas, klasslärare:
– Jag har arbetat med TRR i tre år,
alltså med en klass 1-3. I början var
det jättesvårt att arbeta på ett nytt
sätt och lära ut lite från andra hållet.
Jag var van vid att exempelvis säga
"idag ska vi arbeta med addition"
och sedan förklara och visa vad det
betyder och hur man gör. I TRR
presenterar man mer ett problem
som eleverna ska hitta olika lösningar på. På det viset ska eleverna lära
av varandras förklaringar och
anamma kompisars sätt att tänka
och deras strategier som är bättre.
Jag som lärare ska följa ett manus. I
början var det svårt att inte få förklara på ett annat sätt när jag såg att
vissa inte förstod, att bara lämna
dem i det för att sedan hoppas att de
skulle vara så pass aktiva under helklassdiskussion för att ta till sig
kompisarnas förklaringar för att
kunna förstå. Med tiden blir man
bättre på att ha is i magen och bara
våga lita på det.
– Mycket i TRR bygger på mönster.
I början var det mer konkreta mönster som sakta övergår till det abstrakta. Eleverna blir proffs på
mönster. De ser mönster i allt! Jättekul! I en hundraruta kan de se mönster diagonalt, vågrätt och lodrätt, i
olika additioner och multiplikationer.
– Eftersom att vi resonerar mycket
tillsammans är det också något de
får öva tidigt och jag upplever att de
utvecklar en fin respekt för varandra
och varandras olika åsikter. De vågar ifrågasätta varandra och komma
med andra förslag. De vågar stå upp
för sitt sätt att tänka men även respektera att alla inte tycker lika.
Självklart behöver man som lärare
stötta under tiden, hur vi lyssnar på
varandra. I vår förra klass applåderade vi varandra väldigt ofta vilket
jag upplever skapade en avslappnande och härlig stämning!
Sammanställt av Christina Folkeson
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En berättelse om gården Hacketorp

Hacketorp i nutid

Vi vet att området där Hacketorp nu ligger, 68 meter
över havet, har varit bebott redan under stenåldern. En
flintyxa, som enligt hembygdskännaren Torsten Engström är det ståtligaste av alla fornfynd i Krokek, har
hittats just här. Det tyder på att ett jordbrukande folk
bosatt sig här redan för kanske 5000 år sedan. Ett antal
yxor av grönsten har också hittats i marken. Även ett
fynd av en mycket gammal stockbåt har gjorts i den
närbelägna Hampsjön.

Vi talade om vad som odlades:
Det odlades vete och foderspannmål, som var havre och
korn, och så vall, förstås, för hö.

Till höskörden användes häst och slåttermaskin. Höet
drogs ihop med en släpräfsa med långa pinnar. Så ställde man upp höhässjor av störar med ståltrådar på tvären. Där skulle höet nu hängas upp för att torka. Alla
diken slogs med lie för att man skulle ta vara på gräset
därifrån. Det var mycket hantverk med detta. Då kom
det många hit för att jobba och en del var pensionärer,
som hade handgreppen innötta. Det var roligt att träffas,
även om det var ett tufft jobb.

Från Gustav Wasas tid finns gården inskriven i jordeböckerna som ett häradstorp år 1543.

Lars-Göran och Marianne Andersson berättar om sitt
arbete på gården med bl.a. mjölkkor, en insats som belönades med medalj ur kungens hand.
Hässjor och en Hjulräfsa

När höet var torrt, kördes det hölass hem till logen. Där
skulle det lyftas upp till höskullen, åtskilliga meter
högre upp. Då fick man bilda kedja, lasta av för hand
och skicka höet uppåt, från den ena till den andra. Man
behövde inga gym på den tiden!
Omkring 1950 inköptes den först traktorn, en Fordson
Låglund med järnhjul. Ungefär samtidigt drogs elektricitet in på gården. Efter att elen kommit köptes de
första mjölkmaskinerna. Även andra moderniseringar
kunde införas, som att skaffa en höinjektor, så att man
fick upp höet på skullen på enklare vis. Nästa förändring var att köpa in en höpress som pressade ihop och
packade höet i små balar, något som blev vanligt under
50-talet.

Lars-Göran minns sin barndom där, och 40– och 50talets jordbruk:
Vi kom hit 1945 och då var jag två år. Vi kom från
Svärtinge, där våra föräldrar drivit ett mindre jordbruk,
Karlslund. Far, Alrik Andersson, var född i Svärtinge,
men mor, som hette Ingrid, kom från Vikbolandet. Vi
var fyra barn: Rigmor, född -34, Solweig -39, jag-43
och Gunvor -44.
Boningshuset var helt nybyggt, ja, knappast färdigt.
Ladugården var modern, med cementgolv och vattenledning. Det var ovanligt, många hade fortfarande jordgolv på den tiden. Vattnet kom från en källa i skogen.
Men själva skogen fanns inte mycket kvar av, den var
nyligen avverkad. Så all skogsmark blev inhägnad till
bete. En annan del av betesmarken var de fuktiga områdena nära Hampsjön. Den hade uppkommit genom en
sjösänkning på 20-talet.

En mycket ung Lars-Göran kör traktor av senare modell
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Före traktorns tid hade man haft minst tre hästar. Till
plöjning behövdes två hästar. Det var viktigt att plogen
var väl inställd. Den skulle skära ner i rätt vinkel för att
lyfta och vända jorden. Sedan var det ”bara” att hela
tiden styra och gå och gå, hela dagen lång.

Senare köpte man på Hacketorp in ett eget tröskverk
och då kunde man tröska direkt vid skörden. Och omkring 1960 skaffade man en skördetröska, så att tröskningen skedde ute på fältet. Den första var dragen av
traktor. Senare har vi ju vant oss vid de självgående
skördetröskor som vi ser i nutid.

Lars-Görans far Alrik vid plogen, som dras av Max och Bella

Numera finns ingen i Krokek som odlar brödsäd, det
finns enbart foderodlingar. Men Lars-Göran berättar
om arbetsgången när man odlade spannmål på 40talet:

Därefter togs även halmen tillvara, vilket inte alltid var
så enkelt. Vädret var ju oftast fuktigare vid den tiden på
året. Mest kunde den bli till strö under djuren. Förr i
tiden kunde halmen blandas i fodret, men så har det inte
varit under senare år. Det har bara varit hö som foder
vid Hacketorp.

Ett av årets första arbeten var att köra ut vinterns gödsel
på åkrarna. Marken hade man plöjt på hösten, så när
gödseln var spridd var det dags att harva och sedan så.

En viktig del av Mariannes och Lars-Görans arbete har
varit den goda omsorgen om gårdens mjölkkor. De har
alltid själva producerat allt foder och bara använt ett
visst näringstillskott som korna behöver. De brukade ha
omkring 28 kor, en tjur och ett antal kvigor och kalvar.
Tjurkalvarna blev köttdjur, och slaktades efter 18 till 20
månader.

Såmaskinen var i gamla tider hästdragen, 1½ meter
bred och sådde 12 rader. Det blev många vändor på
gårdens största åker, som var 7 hektar!
När åkern var sådd, skulle den vältas. Så växte då grödan upp under sommaren och skördetiden närmade sig.
Då fick bonden utifrån egen erfarenhet avgöra när det
var dags för skörd.

Med sina mjölkkor hade de en varm relation. Alla kor
hade sitt namn - och sin personlighet. Och de behövde
sin skötsel varje dag, alla dagar i veckan, året runt.
Mjölkningen började alltid senast halv sex på morgonen, för kvart i sju kom mjölkbilen. På sommaren, då
korna gick ute, måste man upp och börja ännu tidigare.
Deras kor producerade ungefär 300 liter mjölk per dag.
Och kvalitén var alltid hög, utan svackor. I Arlas statistik från 20 år hade de aldrig en enda anmärkning.
Arla tar prov gällande renhet, lukt, smak och näringsinnehåll. Denna prestation belönades i slutet av 90-talet
med en ärofull guldmedalj, överlämnad av kung Carl
Gustaf.

Det äldsta sättet att skörda är ju att slå med lie, räfsa
för hand och binda kärvar.

Självbindare dras av hästar

Glädjen i arbetet var ändå själva kärleken till djuren
och den tillit som de visade. Men trots sitt engagemang
slutade de med sina kor 1998. Då började yttre krav och
byråkrati kännas alltför krävande.

Nästa steg i teknik var självbindaren. Den slog av
stråna och formade och band dem till kärvar. Självbindaren drogs av tre hästar. Men fortfarande slog man med
lie runt åkerns kanter.

Om de saknar sina kor? Jo, både ja och nej…
Kosläppet på våren kan de verkligen sakna. Det var en
fest! Men visst har livet blivit lite enklare nu. De har
också dragit ner på sina entreprenaduppdrag. ”Vilken
förändring vi hunnit se: En fantastisk revolution och
mekanisering, från lie och häst till datorstyrda tröskor
och traktorer!”

Kärvarna hänges till tork på det klassiska sättet, på
krakstörar. Det var ett arbete som krävde erfarenhet och
noggrannhet.
När de väl torkat, kördes kärvarna in till logen. Så småningom blev det dags att tröska. Vid Tegelhagens gård
fanns ett tröskverk, som man kunde få hyra in. Då
gällde det att också låna in folk till hjälp, för det behövdes många i ett tröskverkslag. Det brukade ta två till tre
dagar och det var en rolig tid. Husmor fick stå i med
mat och kaffe, mat och kaffe…

Och Marianne och Lars-Göran har levt mitt i all denna
förändring. Vilket fint arbetsteam! Tack för att ni berättade!
Text: Christina Folkeson, Bilder: Privata
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Är ett företag som kan hjälpa dig med
•

Snöskottning

• Montering

•

Fönsterputsning

• Trädgård

•

Städning

• Röjning

•

Gräsklippning

• Bud

•

Träd & buskklippning

Med mera

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

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

Välkommen med dina förfrågningar!

Åklohultarn Hjalmar Wärn Tel: 070-281 68 08
warnhjalmar00@gmail.com
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Campingliv i Kolmården
Den här familjen från Växjö
träffar jag redan
utanför
campingen, när
de är på väg till
sin
husvagn.
De har just varit på Djurparken.
Dottern
My berättar att
hon fyller sju år idag. Jag säger
grattis samtidigt som lillasystern
Majken, med spretande fingrar, berättar att hon snart fyller fyra.
– Vad var bäst där då?
De enas om att karusellerna, björnarna och tigrarna var bäst.

Familjerna Tegenfeldt, i tre generationer, kommer från Bjärred och
Kävlinge i Skåne. De äldre bor
alltså i husvagnen, där Johan just nu
grillar fläskfilé till middag. De
yngre bor ovanför i en stuga. Så till
de viktigaste, barnen.

Olofström. Samtidigt som vi språkar hackar några killar stora rödlökar, men mest fokus har samtliga på
en dator uppallad bredvid sig. Det
är Tyskland mot England i fotboll,
damer. Nu vet vi att det var England
vann med 2-1!
Tilda, sju
år, ser så
lycklig ut
när
hon
kommer
på en hyrd
trampbil
tillsammans med
sina moreller farföräldrar
från Waren, som ligger i nordöstra
Tyskland. De vuxna är Grosseltern,
som det heter på tyska. Tilda får
just nu ha de äldre helt för sig själv,
hemma finns två småsystrar.
– Vad tycker de är fint med Sverige
då?
– Vi såg en hel familj äta middag på
en sandstrand. De hade massor med
mat och annat med sig, och när de
gick därifrån fanns absolut inget
kvar! Det tyckte vi var så bra. Det
skulle inte hända i Tyskland, ansåg
de.

– Vad är bäst på djurparken?
Freja, sex år, säger lemurer. Alva
fyra år säger först hajar, men ändrar
sig till delfiner, när jag berättar att
de inte har några hajar just där.

En trevlig grupp på tjugofem orienterare från Münchentrakten är på
väg tillbaka från O-ringen ( femdagars i Uppsala). Jag talar med Ove,
en man i medelåldern som talar utmärkt svenska. Som ung gick han
på
orienteringsgymnasium
i

Barndomsvännerna Mikael Alsö
och Dan Nilsson, har campat ihop
redan som barn. Nu är det dags att
skola in nästa generation i denna
gemytliga sommaraktivitet. De är
från Simonstorp och Stockholm.
Mot slutet av vårt samtal kommer
även mammorna. Från vänster i
hängmattan är syskonen Ingeborg
och Esbjörn från Simonstorp, och
till höger lille stockholmaren Bastian.

Från Solna och Upplands Väsby är
de här killarna med familjer. De är i
bygg- och spolningsbranchen.
Pyttesmå stolar skvallrar om att det
finns barn också. Mammorna och
barnen är i djurparken, säger de. Vi
fixar middag med grillad majs och
hamburgare. Barnen var lite rädda
först, det är första gången de sover i
tält. Jag har gjort det många gånger
säger en av killarna. Frisk luft. Man
sover så bra.

Den här familjen ”spelar eller leker” minigolf, helt på lilla dotterns
villkor. Med pappas stöd går det
såå bra!
– Jag har fått ett Shetlandsföl, är
det första oblyga lilla Freya utbrister till mig. Du får komma och titta!
Helt obehindrat växlar tösen mellan
engelska och svenska. Via svenskt
dagis kom svenskan på tre månader. Pappa Glenn Wood är australier, från en plats mellan Sidney
och Melbourn, och mamma Anni är
svenska. De har bott ett bra tag i
Australien. Hemadressen är, i vart
fall nu, Hjo i Västergötland.
Text och bild: Ulla Landqvist
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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. Mer än hälften av lägenheterna har idag
signerade 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)
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KONTOR FÖR DET LILLA FÖRETAGET

Idéskiss
För det lilla företaget eller för dig som är i uppstartsfasen och som
söker ett lokalt placerat kontor finns nu STAVSJÖGÅRDEN,
Tintomaras väg 12, 618 95 Stavsjö. Ett kontrakt kan avse enskilda
rum och/eller upp till ca 200 kvm golvyta. Bredband/fiber, gratis
parkeringsplats. Motions- och gym-anläggning i separat hus.
Kontakta fastighetsansvarige Thomas Rodestrand, Kiladalens
Utveckling AB, mobil 070 591 5570 för visning.
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Dagens ris

Sommarens ris
Dagens ros
Två rosbuketter till våra två kyrkor och
deras medarbetare för underbar musik
vid flera tillfällen i sommar. Vi har så
många begåvade musiker i vår närhet
och det är en ren fröjd att lyssna på
dem i olika konstellationer. Speciellt
tack till kantor Ingrid som äntligen
spelade nyckelharpa!
Från en som njuter i fulla drag

Skogsbolaget Holmen har åtgärdat en del
skogsvägar för att kunna sköta skogen. Man
har använt bergkross som ”grus” bl a på
den väg som går från Stavsjö och är Nunnebanans förlängning förbi Kråkvasken fram till
vägen mot Virå. Flera bilar har fått punktering. Att cykla eller promenera är förenligt
med smärtor. Rida går inte då risken för
skador i hovarna är uppenbar. De vilda djuren törs inte gå ut på vägen! Ett lager grus
vore bra!
En som är rädd om bilen och sina fötter

Dagens ros
En bukett rosor till er som upplåtit era
trädgårdar till detta under sommaren.
Att fira gudstjänst under bar himmel är
så fint och verkligen stämningsfullt!!
Tack för initiativet och genomförandet!
En av besökarna

Dagens tistel
En stor tistel var ger jag gärna den eller
dem som slänger så mycket skräp i naturen. Det är så trist att se! Alla djur kan
skadas av detta.
Var rädd om naturen!

Det finns en del att önska på campingen i
Kolmården. Nog borde en kommunalt ägd
camping kunna erbjuda en badbrygga när
man gör reklam för havsbad, även om
campingen arrenderas. Gärna hela badsäsongen. I år finns ingen badbrygga alls. I
fjol kom bryggan i vattnet i mitten av juli!
Så till toaproblemet. Förr fanns både utedass och dusch i anslutning till stranden.
Den som tror att det bara är att hämta
någon slags nyckel i receptionen och sedan gå på toan har nog inte barn. Har du
ansvar själv för två tre barn, en som absolut vill bada nu, en sover i vagn och den
tredje behöver toa bums. Den ekvationen
går inte ihop! Vid Flathällarna, nedanför
Marmorbruket, finns två Bajamajor. Det
borde vara så även här.
Besviken

Årets ris
Ännu en dålig och
slarvig kommunaffär
Hur är det möjligt att Norrköpings
kommun har så dåliga rutiner, att
man inte följt upp arrendeavtalet
med Marmorbruks AB, med vd Carl
Johan Merner, ang Marmorbrottet 1:31 (området
vid Marmorstigen med Kalkladan och K-märkt villa
med strandtomt mm) förrän nu ca 16 år senare
utan att ha fått den avtalade summan?
Arrendeavtalet säger att Marmorbruks AB ska betala
45 000 kr per år, fördelat kvartalsvis i förskott. Varför
har man inte lagt in det som fordran i ekonomisystemet från början?
Nu är de första åren preskriberade och kommunen
förlorar dessa 45 tkr för varje år förutom de senaste
10 åren, som man först nu krävt in genom stämning.
Merners ombud menade att kommunen är medskyldig till det obetalda arrendet, eftersom kommunen
inte skickat faktura eller påminnelse under alla år.
Det står ju i arrendeavtalet vad som gäller! Det behövs ingen påminnelse rent juridiskt! Det är avtalet
som gäller!
Stämningen har dragits tillbaka pga att ett förlikningsavtal träffats, där kommunen avsevärt rabatterat skulden och även erbjudit Marmorbruks AB
strandfastigheten för en mycket billig penning,
400 000 kr! För en strandtomt?!!
Är det meningen att vi skattebetalare ska stå för
denna dåligt skötta affär?! Hur förklarar de ansvariga i kommunen sitt handlande med våra
skattemedel?!!
Arga Kolmårdsbor!

Sjönära tomter nere i marmorbruket rasar i pris enligt
Norrköpings Kommun
Norrköpings kommun anser att en sjönära tomt inkl.
mycket vatten på ca 20 000 m2 nere i marmorbruket bara
är värd 400 000: -. Detta pris har en företagare blivit erbjuden denna tomt efter en förlikningsdom i domstol. Företagaren har under
en följd av år vägrat att betala arrendet för tomten, men istället för att Norrköpings Kommun sagt upp avtalet med företagaren har företagaren istället krävt
ersättning och ett avdrag på arrendet. Norrköpings kommun tycker detta är
fullt rimligt och har gått med på företagarens krav.
En gång i tiden hade Kolmården en egen kommundelsnämnd och där styrde
bland andra Ulf Svensson och lokala politiker, som hade Kolmårdens bästa
för sina ögon. Mycket positivt hände och det var nära kontakter mellan folket,
kommunens tjänstemän och politiker. Idag känns det som att Norrköpings
Kommun inte riktigt hinner med oss…
I Kolmårdsnytt har vi tidigare kunnat läsa att kommunen för drygt 15 år sedan ingick ett arrendeavtal med Merner och att tomträttsavgälden skulle vara
45 000: -/år. I avtalet ingick även att Merner skulle få friköpa allt för 450 000: plus index. Eftersom Merner inte betalade arrendet under 10 år stämde Kommunen Merner på 450 000:- plus upplupna räntor på totalt 200 000: - I dag
finns en förlikningsdom som säger att Merner skall betala 450 000:- och att
man struntade i de upplupna räntorna på 200 000: - När dessa pengar är
betalda skall Merner få köpa all mark runt sina byggnader för 400 000:- d.v.s.
kommunen struntar i indexuppräkning under 15 år. En liten jämförelse en
sjöbod vid stranden kostade för 15 år sedan 20 000: -. Idag säljs sjöbodarna
för runt 400 000: -.
Självklart kan det inte vara sant att Norrköpings Kommun säljer mark till ett
pris som är mindre än en tiondedel av marknadsvärdet och inte kan väl Norrköpings kommun ge rabatt åt en arrendator som har vägrat att betala arrendet under ett 10-tal år. Självklart finns det en bra förklaring och den hoppas
jag att Norrköpings Kommun kommer att presentera i nästa nummer av
Kolmårdsnytt.
Gammal Kolmårdsbo

46

KOLMÅRDSNYTT nr 3, 2022

Här hittar du Hjärtstartare!









OBS!
Ny hjärtstartare tillgäng- 
lig dygnet runt på Ektorp! 

Finns i korsningen Anemonvägen/Törnrosvägen 


Kom ihåg!

Du som vet var det finns

fler Hjärtstartare, hör av

dig till redaktionen!

Maila till

redaktionen@kolmardsnytt.se

eller ring 070-633 06 40




SMK Kolmården, klubbstugan
Ektorp- Anemonv./Törnrosv.
OBS! Tillgänglig dygnet runt
Centrumhuset Krokek
COOP Krokek
Uttersbergsskolan
Brandstationen Krokek
Krokeks Kyrka
Orrekullagården Krokek
Returpunkten Strömsfors
Sjövikskyrkan Krokek
Vårdcentralen Kolmården
Bodavikens Camping
Marmormuséet
Henning Jansson Emballage
Tropikariet
Brandstationen Kvarsebo
Bråviksbuss Kvarsebo
Christinagården Kvarsebo
Kvarsebo Kyrka
Verdandi Sjöberga lägergård
Stavsjö Bruk
Stavsjö Krog & Kafé
Kila möbler
Dambroängen Ålberga

Samhällsinformation
Vårdcentral: 010-105 92 40

Munkvägen 13, 618 30 Kolmården

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

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!

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

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