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Kontakta oss! 

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

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

Kontakta oss gärna även på Facebook 
 

Allt material granskas före tryck. 

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

 

Vinternumret är ganska späckat, och som vanligt är det 
en mycket blandad kompott - allt från konst och snickeri till 
Barnes Dag och firandet av en glad 100-åring…  
    

Läs om hemslöjdaren som sitter i sitt garage och gör de 
mest fantastiska saker - allt från grytunderlägg till kajaker, 
och om Sjöviks ångbåtsbrygga som är helt nybyggd. 
 

Två elitorienterare från Kolmården har vunnit VM i något 
så annorlunda som mountainbikeorientering, och du kan 
också läsa om en aktiv och energisk scoutledare.  

 

Vill du sjunga i kör? Då kan du välja och vraka bland 
många körer i Kolmården. Läs reportaget ”Sjung av hjärtat 
sjung!” Har vi missat någon kör, så hör av dig till oss! 
 

Vi har fått insända artiklar om nytt på byggfronten i Krokek 
och Kvarsebo. Intressant för många av oss Kolmårdsbor.  

 

Våra serier fortsätter. Vi har med två miniserier i två delar 
- en om Lövhyddan och en om Vårdcentralen.  
 
        

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

 

    God Jul och Gott Nytt År! 
        Margaretha Ericsson  

Annonspriser     

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

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

Företagsguiden        600 kr/år  
 

Föreningsguiden      gratis 
Träningsmöjligheter       gratis   
 

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

Utsocknes 200 kr/år för porto. Skriv namn och adress! 

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

  

HUVUDSPONSORER  är välkomna! (från 5000 kr) 
 

SPONSORER  (från 1000 kr) 

ERA Bråvikens Mäklarbyrå, Ekmans Entreprenad AB, Lions Kolmården, 
Kolmårdens Byggtjänst, Lisa Webbdesign, Kolmårdens Psykologmottagning 
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Nästa nummer    
kommer ut den  
20- eller 21/2  
Manusstopp 26/1 
 

Utgivning 2023   
20/2, 8/5, 4/9, 13/11 
    

Manusstopp ca 3 1/2 
vecka före utgivning. 
 

Får du inte tidningen - 
kontakta redaktionen! 

Margaretha Ericsson  

Redaktionschef och 
ansvarig utgivare  

Redigering och layout  

Louise T Gustafsson 

Särskilt ansvar för 
kyrkor och äldre.   
  

Monica Svensson  

Särskilt ansvar  
för Stavsjö 

Gunnar Kryger  
Särskilt ansvar 
för sport och idrott 

Christina Folkeson 

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

Monica Johansson 

Allmänt, företag…   

Ulla Landqvist 

Allmänt…  
Olle Rosén 

Allmänt, porträtt 

 Tryckeri:  
 Norrköpings 
 Tryckeri/  
 Tellogruppen 

Det är vi som gör tidningen 

 Liselotte Karlberg,    
Boström 
Webbredaktör 

Christer Johansson 

Teknik mm  
Katrin Bjuhr 

Korrekturläsare 
Inga-Britt Jernqvist 

Särskilt ansvar  
för Kvarsebo  

                    
 
 
 
till ALLA annon-
sörer och spon-
sorer som gör det 
möjligt att ge ut 
Kolmårdsnytt!  
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Sjöviks ångbåtsbrygga - nybyggd och grann 

Gammalt nybyggnadsprojekt 
Sjöviks gamla ångbåtsbrygga, belä-
gen i korset Sjöviksvägen – Strand-
vägen, ägs och underhålls av 
Strandvägens byalag. Emellertid 
hade tidens tand gjort sitt, och bryg-
gan måste på ett eller annat sätt åt-
gärdas, inte minst ur säkerhetssyn-
punkt. Alternativet att förstärka be-
fintlig konstruktion, visade sig vid 
närmare undersökning inte vara 
ekonomiskt försvarbart. Strandvä-
gens byalags ekonomi tillät heller 
inte att på egen hand installera en 
helt ny brygga. Byalagets styrelse 
beslutade i det läget att ansöka om 
bidragsstöd från Kustlandet och 
Jordbruksverket, vilket glädjande 
nog beviljades. Bidraget beräknas 
täcka huvuddelen av kostnaderna 
för den nya bryggan. 
 
SM Entreprenad AB, Söderköping, 
fick uppdraget att riva den gamla 
bryggan och bygga en ny. Den blev 
klar i maj 2022. Projektledare och 
drivande i projektet har varit Hans 

Svensson från byalaget. Inom pro-
jektet återstår nu att iordningställa 
sandstranden, anordna grillplats, 
nyanlägga gräsmatta samt montera 
flaggstång och informationsskyltar. 
 
Eftersom projektet ännu inte är klart 
efterlyser byalaget sponsorer för att 
täcka resterande kostnader. Bryggan 
och den intilliggande badplatsen har 
tidigare varit öppen för allmänheten 
att använda – och kommer så att 
förbli. Rättigheter medför som be-
kant även skyldigheter. Strandvä-
gens byalag sköter allt underhåll på 
ideell basis och utgår från att du 
som besöker bryggan hjälper till 
med att hålla rent och snyggt. 
 
Vattenvägar 
När seklet var ungt fanns det ingen 
strandväg till Kolmården. Då trafi-
kerades Kolmårdsbyarna ända till 
Nävekvarn med ångbåt från Norrkö-
ping. Många var de bryggor som 
angjordes, och en av dem var Sjö-
vik. Men så byggdes Strandvägen 

och bryggan 
spelade ut sin 
roll och för-
svann. Bryg-
gan återupp-
fördes 1987 av 
Strandvägens 
byalag med 
hjälp av frivil-
liga krafter, 
från att ha va-
rit helt rase-
rad. Detta i 
syfte att vårda 
och bevara vår 
gamla marina 
miljö. 

Central funktion 
Bryggan var förr en viktig länk i 
bygdens kommunikation. Sin höjd-
punkt nådde platsen och bryggan vid 
sekelskiftet. Då var här livlig båttra-
fik med allehanda sjötransporter, 
som var det vanligaste sättet att 
frakta gods på. Bryggan fungerade 
också som en social samlingsplats 
för ortsbefolkningen, där man även 
kunde få ta del av nyheter av alle-
handa slag. 
 
Bönderna i trakten använde bryggan 
i Sjövik för leverans av bl a kalk. 
Fiskarna använde förstås bryggan 
och vidare skeppades här ut bety-
dande mängder rosa fältspat, som 
bröts i en gruva nära Drömgruvan. 
(Det var tyskarna som ville ha den 
rosa fältspaten till sin porslinstill-
verkning). Även passagerartrafiken 
var här mycket livlig under första 
hälften av 1900-talet. Då fick man 
post och tidningar från stan. Och 
skulle man följa med en tur, fick 
man hissa en flagga som tecken till 
kaptenen, att han hade passagerare 
att hämta. 
 
Unik tillgång 
Idag kan vi se framför oss en både 
ombyggd och förbättrad brygga med 
inbyggda pollare och sittbänkar. Nu 
går det att utnyttja bryggan och 
stranden bättre än tidigare. Bryggan 
spelar fortfarande en central roll för 
orten, men nu som utgångspunkt för 
diverse marina aktiviteter och andra 
fritidssysselsättningar. Eller bara en 
plats att besöka, träffas och vara 
tillsammans på.  

 

Projektledaren Hans Svensson, 
från Strandvägens byalag  

Text och bild: Christer Johansson 
Gamla bilden: Arkiv  En passagerarbåt på väg att lägga till vid den gamla bryggan.  

 

Den nya bryggan - så fin! 
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Ring/SMS:a för att boka tid 
011-392200, 0705-505992 
Rågvägen 6 -Välkommen! 

Patric Stubbe  
dipl.massör 

Massage  
Laserbehandlingar  
Företags massage  
Idrottsskador 
Rygg & Nack besvär 

        

 

 

 

 

 

 

073-417 27 26 

 

 

 

 

 

 

 

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

presentartiklar. 
 

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

 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till  

Röda Korsets  

JULSTUGA!  
Söndagen den 11 dec. kl. 16 

Träffpunkten, Valhallavägen 
 

Musik, lotterier 

Gröt, skinksmörgås, kaffe 
 

Röda Korset 

Sandviksvägen 12 
61834  Kolmården  
             

Tel: 011 -39 26 58  
         

Varmt välkomna önskar 
Kristin Rask 

 

 

 

 

 Kvarsebo   

 Kultur  
 

 
 

Bio söndagar på Christinagården  

OBS! Söndag den 20 november kl. 18.00 

Filmen om Elvis är 2 tim. 45 min. 

Vi startar därför kl. 18.00 

 

2023 
 

Söndag den 23 januari kl. 19.00 
Där kräftorna sjunger 

 

 

Söndag den 26 februari kl. 19.00 
Titel meddelas senare 
 

VÄLKOMNA!  

Tel:011
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ÄNGBY   
GÅRDSBUTIK &  CAFÈ 

BJÖRKVIK 
Kom och Julhandla hos oss! 

 

Stor sortering av lamm- och fårskinn, 
lammskinnskuddar, sittdynor, tovade 

tomtar och änglar, hemstickade  
produkter, samt ull och garn  

i många former och mycket annat! 
 

Vi har även en Loppis,  
där du kan göra fynd! 

 

I Cafét kan du ta en fika med  
hembakat bröd och matiga mackor! 

 

I Adventshelgerna planerar vi  
att sälja jultallrik! 

 

Fram till Jul! Lör– söndagar 11-15 
 

Välkommen! 

www.angbyull.snabber.se         070 2377796 

 

Försäljning av: 

vid Kolmårdsanstalten  
torsdag den 8/12 kl. 16 - 19 

 Julblommor 

 Julgrupper 

 Snittulpaner 

 Dörrkransar 

 Julbockar 

 Snickeriprodukter 

Anstalten bjuder på kaffe, 
nybakt lussebulle med pepparkaka 

Välkomna! 

Försäljningen sker i vår försäljningsbod  
utanför anstaltsområdet. Följ marschallerna! 
Kortbetalning eller Swish 

 

http://www.angbyull.snabber.se
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Vi stämmer träff vid Rödberget ut-
anför Näkna en sen oktoberkväll, 
där Eva och dottern Tua skall hålla 
i ett lägerbål för Krokeks och Kvil-
linge scoutkår. Stämningen är my-
sig och avslappnad och när Eva 
drar igång allsången med ”omkring 
vår eld vi nu.. ” och ”temperaturen 
är hög uti kroppen…..” så infinner 
sig en samhörighet och glädje hos 
alla närvarande scouter, föräldrar 
och ledare. 
 
Eva. Din bakgrund? 
Jag är född i Örebro 1970 och växte 
upp med en äldre syster och två  
föräldrar som träffades i scouterna 
och som jobbade på Örebro pap-
persbruk. Från barndomen minns 
jag inte att vi var så mycket ute i 
naturen, jag följde dock ofta med 
pappa till pappersbruket.  

Fiskeby Board 
Efter studentexamen 1989 i Norrkö-
ping började jag också att arbeta 
som pappersarbetare fast nu på Fis-
keby. Jag blev Fiskeby trogen i 28 
år och där jobbade jag bland annat 
som arbetsledare fram till 2018 då 
jag valde att försöka leva som egen-
företagare.  
 
Egen företagare 
Under åren 2002 och 2012 jobbade 
jag som deltidsbrandman i Krokek, 
vilket ledde mig till att starta företag 
2012 tillsammans med min dåva-
rande partner som också jobbade 
som brandman. Företaget Trettio-2 
sysslar med hlr, brand och första-
hjälpenutbildningar. 2017 startade 

jag även Natur&Kajak som sysslar 
med friluftsevent av olika slag, ut-
hyrning av kajaker samt utomhus-
matlagning. Jag utbildar dock mest 
nu, bland annat vildmarksmedicin 
och fjälledarutbildningar. 
 
Scout Eva? 
Det var först i 18 årsåldern som jag 
blev aktiv scout i Matteus Scoutkår 
och jag är stolt över att kunna titu-
lera mig scout även idag. 1997 flyt-
tade jag och min dåvarande man till 
Krokek tillsammas med våra barn 
Tua och Tim och sedan 2000 har jag 
varit aktiv ledare i Krokeks Scout-
kår. 2020 valdes jag till ordförande i 
kåren och jag bor idag i Djupvik 
tillsammans med sambon Jörgen. 
 

 

Eva Söderström - ordförande i Krokeks Scoutförening 

Eva Söderström och dotter Tua Scouter samlade till lägerbål vid Rödberget 

Krokek scouter Upptäckare och Äventyrare 

Ordförande Eva Söderström  
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Utmaningar 
Jag tycker om att utmana mig själv 
och det jag håller på med just nu är 
ett projekt jag kallar ”Sju sjöar”, 
vilket innebär att jag ska paddla runt 
Sveriges sju största sjöar. Hittills 
har jag paddlat runt Vänern som var 
50 mil och tog 9 dagar och så Tor-
neträsk som jag paddlade i somras, 
det var 15 mil och tog två dygn. Får 
se vilken sjö som blir nästa…kan du 
vilka som är kvar?  

Krokeks Scoutkår 
Det är en liten kår med ca 50 med-
lemmar. Vi har tre grupper, Upp-
täckare 10-12 år, Äventyrare 12-15 
år och Utmanare 15-18 år. Tyvärr 
har vi ingen grupp Spårare 8-9-år 
på grund av brist på ledare. Vi har 
en fin stämning i kåren med god 
ekonomi, en bra styrelse och myck-
et skickliga och proffsiga ledare. 
Förhoppningsfullt kan vi snart hitta 
ledare även till de yngsta barnen. 

Är Du intresserad hör av Dig på 
mobil 073-6264158. 
 
Jag blev själv scout som 12-åring 
och hela min tonårstid kom att 
präglas av denna rörelse både vad 
gäller värderingar och kärlek till 
natur. Att få sitta tillsammans med 
Eva och hennes scouter vid Rödber-
get utanför Näkna var en oförglöm-
lig upplevelse. 
 

   Text: Olle Rosén 

Micke Fogelby - Kolmårdens fjärde landslagsskytt 
 

Eva och hennes kajak 

Kolmården har under åren begåvats 
med många duktiga skyttar, därav 4 
landslagsskyttar. Den senaste av 
dessa är Micke Fogelby. I höstnum-
ret 2020 skrev vi om Micke och 
hans skytte. Då hade han skjutit  i 2 
år. År 2021 blev han uttagen att 
skjuta EM, och där blev han 11:a. I 
år var han med i VM i Italien. Där 
hamnade han på sjunde plats bland 
51 skyttar från 25 olika nationer. I 
årets SM vann han 3 guldmedaljer 
och 2 silvermedaljer. Hans karriär är 
både snabb och fantastisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vilken gren skjuter Micke? 
Micke skjuter 3D-skytte. Det inne-
bär att man skjuter med pilbåge på 
24 st djurtavlor, som är utplacerade 
längs en bana, som är minst 3,5 km 
lång. Avstånden till målen är 5-30 
m.  En svårighet är att skyttarna ej 
får veta avstånden till målen. De 
måste uppskatta dessa och sikta där-
efter. Några skyttar, bl.a. Micke, 
siktar alltid mitt på tavlan medan 
andra justerar siktet för varje mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Utrustning 
Pilbågen, som Micke skjuter med, 
har han tillverkat själv. Han har tyd-
ligen lyckats bra med detta. Det lär 
finnas intresse från utlandet  att låta 
Micke tillverka deras bågar. Det 
kan bli en intressant framtid för ho-
nom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomi 
Tyvärr saknar Skytteförbundet eko-
nomi att bekosta  skyttarnas resor 
och uppehälle. Denna kostnad är 
naturligtvis stor, och då är det skyt-
tarna som får försöka skaffa privata 
sponsorer. Vi hoppas att Micke 
även här blir lyckosam. 

Text: Gunnar Kryger Micke i landslagströjan Micke skjuter... 

Micke med sin pilbåge 
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            Välkommen som medlem i  
    SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården 

 

• Vi är en politiskt och religiöst obunden 

 pensionärsförening med 222 medlemmar.  
 

• Som medlem får du förutom gemenskap och  

aktiviteter en hel del förmåner, samt vårt tidning Senioren.  
 

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

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

 

 
 

 

 

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

          V. ordf Lennart Lundgren 070-589 84 38 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

    

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

   info@sjovikskyrkan.se eller Göran Skoog 070-239 14 63 

 

              Munkvägen 7, Krokek 

  Välkommen till Adventscafé  
Söndag den 27 november kl 16.00 
Adventssånger med Sjövikskören,  
Annika Widerstedt, Solveig Delhag m.fl.  
 

Nyårsbön i Krokeks kyrka  
Nyårsdagen den 1 januari kl 16.00     
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”Sjung av hjärtat sjung” 
Det finns mycket forskning som visar på att sången är 
viktig i våra liv. Att åstadkomma något  ihop med andra 
ger så mycket tillfredsställelse. Konsten att samarbeta är 
bra att lära sig i tidig ålder. Det har man nytta av  hela 
livet! Övningarna är  inspirerande och givande. And-
ningsgymnastik blir det automatiskt. Kan man inte vara 
med på en övning är det inte hela världen, men det får 
inte bli en vana att utebli. Det är ju träningen som ger 
färdighet! Många körer gör också saker tillsammans, tex 
utflykter, olika tillfällen till kalas. 

Framträdanden 
Kyrkans olika körer sjunger på stora helgdagar. Det 
händer också att flera körer samarbetar och framträder 
på något stort evenemang. De flesta körer har någon 
form av konsert några gånger per år, tex julkonsert, vår-
konsert m m. Utflykter kan också förekomma ibland. 
 
Ett bra sätt att komma igång med sjungandet är att gå 
med i något kör-projekt. Här kommer en förteckning 
över åtminstone några av de körer som finns. Kanske 
finns det fler i vårt närområde. 

Krokek   Barnkör Sångfåglarna 7 – 9 år torsdagar 15 – 15.45 
i Orrekullagården       Vuxenkör Krokeks Kyrkokör (ren damkör) onsdagar 19 – 20.30 
   Ledare Ingrid Gårsjö (kontakt tel 011/241272 eller mail         
   ingrid.garsjo@svenskakyrkan.se) 
 
Kvarsebo   Katarinakören barn 4 – 7 år onsdagar kl 15.15 – 15.45 
i Christinagården      Christinakören 8 -12 år onsdagar 16.00 – 16.45 
   Barnkörerna leds av Annika Widerstedt och Kajsa Holmberg 
   Vuxenkör Kvarsebo Kyrkokör (män och kvinnor) tisdagar 19 – 21 
   Ledare Annika Widerstedt (kontakt 011-241275 eller 0722280609)  
   mail annika.widerstedt@svenskakyrkan.se 
 
Krokek / Kvarsebo Olika projekt inför helger, tex Gospel på Annandag Jul och Valborgs- 
   mässoafton vid brasan, Midsommarkören vid Ödekyrkan på söndagen  
   efter midsommar samt andra speciella sammanhang. Olika ledare 
 
Sjövikskyrkan  Sjövikskören sjunger oftast i projekt inför stora helger (män och kvinnor).    
   Torsdagssången (Samarbetsprojekt med Sv. Kyrkan och Sjövikskyrkan)  
   träffas torsdagar jämna veckor i Sjövikskyrkan kl 10.00 – 12.00.  
   Annika Widerstedt leder båda körerna. 
     
Övriga   Propia-kören på ABF:s kansli ovanför Don Luigi.  
   Varannan tisdag 9.30 – 11.30. Ledare är Pia Clashammar. 
 
   SPF-kören övar i Sjövikskyrkan ca 5 ggr per termin. Ledare Annika Widerstedt 
     
   Stavsjöventilerna är den stora kören i Stavsjö/Björkvik. Torsdagar är deras       
   träningskvällar, platser som alterneras är Stafsjö Föreningshus och Björkviks skola.      
   Ledare är Maria Samuelsson (Kontakt är: Britt Jacobsson tel 073/2013113  
   och mail brittlh.jacobsson@gmail.com). 

Text: Louise T Gustafsson 
Bild: Olika fotografer 

Krokeks Kyrkokör 

SPF-kören 

Stavsjöventilerna 

Sjövikskören 

Christinakören 

Torsdagssången 

Propia-kören 

Text: Louise T Gustafsson 
Bilder: Från olika håll...  
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   Anne Hartman, konstnär och färgstark kvinna   
Anne hälsar, och vi går upp till hen-
nes ateljé ovanför huset. Den är flö-
dande ljus och väl strukturerad i 
material och färg, precis som Anne 
beskriver sig själv som liten i 
Norge, där hon hade sina tidiga bar-
naår. Stora canvaspannåer samsas 
med allehanda sorters färger, pens-
lar, tyg och en symaskin! I sju år har 
de bott just här.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konst av många slag…  
Anne är inte heltidskonstnär, vilket 
är lätt att tro. Hon har varit tandskö-
terska men har arbetat med mycket 
annat bl.a. på SAS.  

Men nu kan hon ägna sig åt sin favo-
ritsysselsättning, konst av många 
slag, men helst målning. Den vita 
långskjortan hon bär är handmålad 
med monstera och pepparfrukter. 
Anne visar vitt skilda plagg med 
roliga och härliga handmålade ut-
smyckningar. Allt väl tvättbart. 
 
Tydlig stilkänsla 
Hon har en tydlig stilkänsla. Stora 
canvasdukar i tusch och akryl visar 
psykedelisk och abstrakt konst, in-
spirerat av Beatles som uppenbarlig-
en (plansch på dörren) är gamla ido-

ler. De små akvarellerna lyser av 
sköna färger, där betraktaren själv 
kan fantisera fram motivet.  
 
Symaskin 
Och symaskinen då, var kommer 
den in? Anne plockar fram ett 
mindre berg av mjuka väskor. Skinn 
är huvudkomponenten. Jag ser grovt 
siden, vadmal, filt, bordsunderlägg i 
filt, lite kaninpäls m.m. Ett tema jag 
hittar på många alster är det gamla 

”anti-kärnvapen-märket”.  Väs-
korna har funnits med på utställning 
NP33 i Norrköping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Akryl och tusch på canvas     Akvarell  

   Sydda väskor i olika tyger och päls           Målade myror på jeans 

Anne med en fin målad skjorta 
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Utbildning 
Utbildning saknas förstås inte. Det 
är Vedic Art, en målerigren där du 
kan manifestera din inre värld på 
duken. Kurs på Gredelin i Norrkö-
ping. Och inte minst Palm Fine Art, 
utbildning i dekorationsmåleri. Anne 
har som granne Lotta Olsson, som 
kan ses som en nestor i samman-
hanget Palm Fine Art. Läs gärna om 
detta i förra numret om just Lotta 
Olsson.  

Utställningar 
Anne har haft utställningar i Upp-
sala, Söderköping, Norrköping (My 
Art Factory), Café Täppan i Norr-
köping och Boutique Boheme. 
Anne har även lånat ut konst till 
företag.  

Jag tackar för mig och tänker, så 
många kreativa och konstnärliga 
människor som bor i vårt Kolmår-
den! 

  Text: Ulla Landqvist 

                    Akryl och tusch på canvas      Akvarell 

 
 

Birgit Margareta Elisabet Eriksson föddes i Kopparbo 
den 13 oktober 1922. Hon har bott i Kolmården hela 
sitt liv, de sista fyra åren på Valhalla. Birgit har  
kalas och firar med tårta tillsammans med familjen.  
   
Birgit går omkring på boendet, glad och pigg och pratar 
med alla. Ingen kan bli ledsen när man möter Birgit. 
Familjen berättar att hon alltid är glad, snäll och  
omtänksam - och det har hon alltid varit.  
 

Så härligt att få fylla 100 år och fortfarande vara  
en glädjespridare... 

Birgit skiner som solen! Hon läser gratulationsbrevet 
hon just fått från Kung Carl Gustav och Drottning 
Silvia! Tänk att bli firad av kungligheter!! 

Text och bild: Margaretha Ericsson 
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Är ett företag som kan hjälpa dig med  

• Snöskottning 

• Fönsterputsning 

• Städning 

• Gräsklippning 

• Träd & buskklippning 
 

    Vi hjälper dig…    Företag som privat 

Mattias Berghorn 070-508 21 15 

berghorns@hotmail.com 

• Montering 

• Trädgård 

• Röjning 

• Bud 

   Med mera 

 
 

Björkviks Marktjänst AB  
är ett entreprenadföretag som utför  

de flesta förekommande markarbeten,  

t.ex. anläggning av husgrunder,  

avloppssystem, skogsdikning osv. 

Vi har även en grustäkt med både  

naturgrus och bergkross med de  

flesta förekommande grusfraktioner,  

samt matjord.  

Vill ni ha hjälp med transport  

så ordnar vi det med någon av  

våra lastbilar eller dumper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAGR  
Janne Anderssons  

grävmaskiner 
 

Kvarsebo   Kolmården   
0705136973 

E-post: janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com 

mailto:janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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Mekonomen i Krokek byter ägare 
Efter mångårig verksam-
het inom bilbranschen, är 
det nu dags för Mekono-
men Bilverkstad Kolmår-
den AB, att byta ägare. 
Ägarbytet ägde rum må-
nadsskiftet sept./okt. Nya 
ägare är Wilhelm – och 
Mats Haglund. 
 
Wilhelm är den som i 
första hand kommer att 
arbeta praktiskt på verk-
stadsgolvet. Wilhelm har 
tidigare erfarenhet från 

anställningar hos Rejmes 
(6 år), Söderbergs (5 år) 
samt Bilcentrum och Pla-
tinum Cars. 
 
Mekonomen  
Kolmården,  
Sjöviksvägen 51A 
Tidigare inriktning mot att 
serva och reparera i prin-
cip alla bilmärken kom-
mer att behållas. Kunden 
ska kunna känna samma 
stabilitet och trygghet som 
tidigare.   

Verkstaden uppfyller dess-
utom den nya standarden 
för bilverkstäder, och är 
därmed klassad som 
”Godkänd bilverkstad”.   
 
Nytt däckhotell 
Ett nytt däckhotell för 
hjulförvaring kommer att 

startas upp, där kunderna 
erbjuds 50% rabatt första 
säsongen, tillägger Wil-
helm.   
 
De nya ägarna hälsar såväl 
nya som gamla kunder 
varmt Välkomna! 

Wilhelm och Mats 

Text och bild: Christer Johansson 
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Träsnidaren - Lars-Erik Åström 

Lars-Erik Åström är i Kolmården 
känd av många som en glad och 
vänlig person. Men vad många inte 
vet är att han också är en fantastiskt 
duktig träsnidare. 
 
Lars-Eriks bakgrund 
1977 utbildade sig Lars-Erik till 
fritidspedagog. Efter utbildningen 
blev han erbjuden ett arbete på 
Skarphagshemmet. Där fick han 
möjlighet att starta upp ett snickeri, 
där de boende kunde tillverka nytto-
produkter och leksaker, som sedan 
såldes på basaren till jul. 

I januari 1981 började han utbild-
ningen till speciallärare i Malmö. 
Inriktningen var särskola. Efter ut-
bildningen fick han arbete på gym-
nasiesärskolan i Västgötebacken. På 
skolan hade man ett snickeri.  I mit-
ten av 90-talet flyttade skolan till 
De Geergymnasiet, där en ny, fin 
slöjdsal stod klar. Här arbetade han 
till pensionen. 
 
Nu har Lars-Erik ett eget  
snickeri i garaget på  
Törnrosvägen.  

Lars-Eriks alster 
I sitt hem på Törnrosvägen i 
Kolmården finns ett stort antal fina 
och spännande saker, som Lars-Erik 
tillverkat, i de flesta fall efter egna 
idéer. Där finns ljusstakar, leksaker, 
dockskåp, konstverk, karottunder-
lägg i form av hästar och mycket 
annat. Listan kan göras lång.  
 

Lars-Erik i sin snickarverkstad 

Böjda bestick används som krokar 

Här använder Lars-Erik böjda bestick som ljushållare 

Exempel på leksaker som Lars-Erik snidat 
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Specialbyggen 
I Lars-Eriks garage har han tillver-
kat kajaker. Han har producerat 
några stycken och varje kajak tog 
ungefär ett halvår att tillverka. En 
kajak har ett täckt däck med 1 eller 
2 sittbrunnar. En kanadensare är helt 
öppen upptill och har plats för flera 
passagerare. Ordet kanot finns 
också. Detta namn kommer från 
Karibien och betyder ”båt”. I Sve-
rige pratar vi om kanadensare och 
kajak under samlingsnamnet kanot. 
 
Tillverkning av kajaker 
Mallarna till skrovet sätts upp 
spikrakt och med jämna avstånd på 
en planka. Lars-Erik köper takläkt 
på c:a 5m, och dessa klyvs till 6 mm 
tjocka och 20 mm breda delar. Bor-
den fästes med en klammerpistol. 
Det hela strykes med epoxilim och 
slipas slätt. Därefter täcks kajaken 
med glasfiberduk och strykes med 
epoxilim. Då blir kajaken transpa-
rent och vattentät. 

Lars-Erik tar en tur i sin hemmabyggda kajak 

Text och en del bilder: Gunnar Kryger 
Övriga bilder: Privata 

Grytunderlägg eller prydnad 

Här växer en kajak fram... 

Många fina detaljer 
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www.kolmardenssnickeri.se 
     
  

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

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

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

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

• OMLACKERING: av möbler och  
köksluckor. 
 

• BÅTSNICKERIER 
       

    Välkommen att kontakta oss  
            i stort som smått. 
 

     - vi hittar alltid en lösning.  
 

  
 

 
 

 

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

 

 

 ”Du vet väl att du 
kan göra det  

enkelt för dig och 
beställa matkassar 

hos oss!” 
 

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

 

 

Ombud för: 
Öppet alla dagar 8-21 

011 – 39 11 00 

http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/butiker/nara/norrkoping/ica-nara-delfinen
http://ica.se/matkasse
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Folkhälsovecka SPF Kolmården 
All forskning visar att regelbunden 
fysisk aktivitet, sociala kontakter, 
positivt tänkande och hälsosam kost 
innebär att vi lever 5 år längre. 
 
Mats Winell, styrelseledamot 
SPF.  Folkhälsovecka? 
Under första veckan i september 
genomfördes en hälsovecka för våra 
medlemmar. Man kan säga att denna 
vecka var startskottet för höstens 
aktiviteter i form av boule, bowling, 
linedance och vandringar. Många av 
våra medlemmar har länge längtat 
efter att få röra på sig och umgås 
både med gamla och nya vänner. 
Förutom fysisk aktivitet fanns på 
programmet även bra mathållning 
för äldre av dietisten Kerstin Gus-
tavsson, allsång med SPF-kören un-

der ledning av Annika Widerstedt 
och polisen Hanna Kinnersjö infor-
merade om ” försök inte lura mig”. 
Marita ledde en gympagrupp. Efter 
en uppskattad mannekänguppvis-
ning kunde medlemmarna även 
köpa nya kläder.  
 
IT- cafét. Vad är det? 
Under hälsoveckan erbjöd IT-
gruppen gratis rådgivning om dator- 
och mobilproblem. Denna service 
får alla medlemmar gratis varje 
måndag eftermiddag i vår lokal 
Granen. 
 
The Tigers  
på Serverings-berget? 
Stämmer! Hälsoveckan avslutades 
med dans och allsång på serverings-

berget. Det blev en riktig nostalgi 
kick för medlemmarna, eftersom 
många har dansat här i sin ungdom. 
 
SPF har en mycket aktiv styrelse 
och programkommitté som hela 
tiden kommer med nya aktiviteter i 
form av vinprovning, resor, må-
nadsmöten med intressanta före-
drag m.m. 
 
Kolmården är vida känt för sin ung-
domsverksamhet. Idag kan vi även 
vara stolta och glada över att det 
här i Kolmården också finns så 
många bra föreningar för de äldre 
med bra aktiviteter för kropp och 
själ. Tillsammans kan vi skapa så 
mycket mer. 
 

Berit och Mats informerar om Folkhälsoveckan 

Vandring under ledning av Marie-Louise 

SPF-kören under ledning av Annika Widerstedt Allsång och dans till The Tigers 

SPF ordförande Per Adler visar sina bouleklot Mannekänger visar nya kläder 

FOLHÄLSOVECKA 
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Festlokal i Kolmården 

   

 

 

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

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

 

http://www.stavsjö.se
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En grupp om fem italienska lärare gjorde i början av 
september en veckas studiebesök på Uttersbergsskolan. 
Det var del i ett skolsamarbete inom EU. Tanken är att 
jämföra skolsystem, pedagogik och arbetsformer.  Gäs-
terna deltog i vardagsarbetet i klassrummet. De besökte 
flera klasser och visade en video från sin skola.  Men de 
gästande lärarna vandrade också med klass 2A och 
klassläraren Helena Jardvall upp till ett studiebesök vid 

Ödekyrkan och Långa längan. Även ett besök på 
Råsslaskolan i åk. 5 ingick i veckans program. 
 
Gruppen besökte också Marmormuseet och bjöds på 
middag hemma hos Ulla Landqvist, som också hjälpte 
till med tolkning. En guidad vandring i Norrköping 
ingick också, liksom ett besök på Cnema. Deras peda-
gogiska möjligheter imponerade på gästerna. 
 
Vilka intryck fick de mer? 
Jo, att vi talar så lugnt och 
stilla till barnen. Eleverna 
var duktiga i engelska, 
tyckte de. De uppskattade 
att vi har så fina lokaler 
med smartboard i varje 
klassrum. Att ha ett särskilt 
personalrum kändes lyxigt. 
Och där hänger nu deras 
stadsvapen som ett minne 
av besöket. 
 
 

Stavsjö horisont 

Italienskt besök 

 

 
 

Saffransbiscotti - en god skorpa till kaffet!  
 

Sätt ugnen på 200 grader   
 

• 100 g smör-smält 

• 2 ägg 

• 1,5 dl strösocker 

• 5 dl vetemjöl  

• 1,5 tsk bakpulver 
+ välj en smaksättning: 
1. 2 frp saffran och 1,5 dl hasselnötter - grovt hackade 
2. 1 till 2 tsk mald kardemumma 
3. 1,5 till 2 tsk pepparkakskrydda 

 

Rör ihop smält smör och saffran.  

Blanda i ägg, socker och mjölet som blandas med bakpulvret. 

Sist har man i de hackade nötterna.  

Rulla ut degen i 3 längder lika långa som plåten ungefär. 

Grädda i mitten av ugnen i ca 10 minuter.  

Ta ut plåten o skär i sneda bitar.  

Rosta dem sedan i 175 grader i ca 10-15 minuter, tills de får fin 

färg. Stäng av ugnen o låt skorporna stå kvar tills ugnen är kall 

(eventuellt med luckan på glänt).  

 
 

Monica Johansson 

 

Fudge - favoriten som smälter i munnen!  
  
 

• 3 dl socker 

• 3 dl grädde 

• 2 tsk vaniljsocker 

• 1/2 tsk salt el garnera med flingsalt 

• 50 g smör 
+ välj en smaksättning eller flera: 
1. 1,5 dl kakao eller en chokladkaka 200 g 
2. 0,5 dl lakritspulver 
3. Vit chokladkaka 200 g + 2 tsk vaniljsocker  
4. Hackade nötter av något slag eller mandel 
5. Torkad frukt - russin, fikon, tranbär mm 

 
Koka socker och grädde i minst 30 min, rör då och då. 

När smeten är tjock tag kastrullen från spisen -  

vid  ca 120 g eller gör kul-provet. 

Rör ner smöret och en eller flera av smaksorterna. 

Rör kraftigt en bra stund medan smeten svalnar något. 

Häll upp smeten i en form ca 20x20 cm - beroende på  

hur tjock kola man önskar. 

När kolan svalnat, skär bitar i önskad storlek. 

Ät och njut! 

 
 Margaretha Ericsson 
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         Korsbäcken - en mycket gammal gård 

Gården i nutid 
Högst upp i Kiladalen i väster ligger Korsbäcken med 
sina åkrar, precis där Kolmårdens berg och skogar bör-
jar. Korsbäcken kallas även den lilla bäck, som har sitt 
utlopp från Gäddsjön vid Skräddartorp och som rinner 
tvärs över landskapet förbi gården ner mot Vretaån och 
vidare till Kilaån ut mot havet vid Nyköping. Delar av 
Vretaån är numera naturreservat. 
 
Nu bebos gården av Ingela Prytz, intill bor hennes 
äldsta dotter Cristina Prytz, när hon inte arbetar i Upp-
sala som historiker.  På gården hyr även Marie Anders-
son och hennes barn ett hus. Jag frågar Ingela hur länge 
hon bott på gården? 

Jag och min man Olle 
Prytz och barnen 
Cristina, Louise och 
Oscar flyttade hit till 
gården 1975 ifrån Virå. 
Olle gick tyvärr bort för 
ett antal år sedan. Olle 
var utbildad lantmäs-
tare och vi ville gärna 
ha en egen gård och 
fick möjlighet att köpa 
Korsbäcken. Vi började 
här med kycklingpro-
duktion. För övrigt hade 

vi bara husdjur i mindre skala såsom höns, några får 
och getter och alltid hundar samt hästar till barnen. 
Jordbrukets areal var ca 350 ha varav hälften åker och 
hälften skog. 
 

Hon fortsätter: Åkrarna odlades med spannmål, såsom 
vete, havre och korn samt raps och även potatis. I sko-
gen fanns mycket vilt såsom älg, rådjur, harar och se-
nare även kronhjort. Vi jagade tillsammans på höstar-
na. 
 

Jag och Olle hjälptes åt med arbetet på gården, men 
under perioder hade vi även anställda eller säsongsar-
betare som hjälpte till. Jag körde själv traktor och  har-
vade och vid ett tillfälle hittade jag en stenyxa. Det finns 
ett ställe här i närheten där det konstaterats att stenyxor 
tillverkats och det är ganska ovanligt. Jag hittade även 
en kanonkula i järn, som var ihålig som en granat. Den 
är troligen från 1700-talet då gården tillhörde Stavsjö-
bruk.  

 
 
 
 
 
 
 
Jag växte upp i Lofta i Småland och Olle i Norrköping. 
Olles morfar hette Alexis Wahlman och var kantor och 
lärare i Krokek. Efter att ha köpt gården upptäckte vi 
också att Olle hade släkt i Kilatrakten sedan tidigare. 
Vid invigningen av mosaiken i Kila kyrka, blev jag 
mycket intresserad av kyrkan och har varit ordförande i 
kyrkorådet samt kyrkvärd i många år.  
 
Vi arrenderade ut åkermarken 1985, men behöll kyck-
linguppfödningen till mitten av 1990-talet. Vi brukar 
skogen och jakten tillsammans i familjen. Skogen har 
på senare år tyvärr blivit angripen av granbarkborren, 
som på många andra håll. Bävern har också hittat hit 
och fällt en del träd över vägarna. Jordbruket är fortfa-
rande utarrenderat. 
 
Gården för länge sedan 
Jag frågar Cristina om vad hon vet om gamla tider på 
gården och hon har, tillsammans med mig, gjort vissa 
efterforskningar. 
 
Gården är mycket gammal skattegård*, som tillsam-
mans med andra gårdar skattlades 1668. Ägaren till 
Stafsjöbruk, Gert Störning, hade arrenderat den sedan 
tidigare. År 1676 donerades Korsbäckens skatteintäkter 
till Stafsjöbruk. Kronan hade inga pengar att betala ka-
noner för, utan Gert Störning fick betalning i skattein-
täkter från olika gårdar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stenyxan  

och järn-

kulan som 

Ingela hittat. 

Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1880-talet. 
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Varje år fick bruket pengar och naturaprodukter från 
gården, men meningen var att Kronan skulle betala 
skulderna och Korsbäcken gå tillbaka till Kronan, men 
Korsbäcken m fl gårdar blev uppköpta av Bruket i mit-
ten av 1700-talet. 
 
Enligt husförhörslängden från 1768-1783 arrenderade 
bonden Per Jonsson med hustru  Maria Nilsdotter med 
åtta barn gården. Där bodde även hennes föräldrar samt 
pigor och drängar.  
 
Under 1800-talet övertog en av bruket anställd rättare 
driften av gården. Carl Fredrik Gran med sin hustru 
Lovisa och sex barn med pigor och drängar, samt även 
ett par statardrängar med familjer. Trettio år senare 
bodde Gran kvar och arbetade fortfarande som rättare 
för brukets jordbruk, samt ytterligare 13 familjer som 
arbetar vid gården eller vid Stavsjöbruk. Dessutom 
bodde en hel del inhysta äldre personer där. 
 
Gården på 1900-talet 
Efter familjen Gran följde flera olika rättare under 1900
-talet. Till exempel Fredrik Andersson Velin, med 
hustru Nanny, rättare 1911-14, då han gick bort. Nanny 
Velin blev sedan anställd av Stafsjöbruk, att sköta ho-
tellet i Stavsjöbruk och inrättade matservering för tjäns-
temän och arbetare där. 
 
Enligt brev från 1924 gick Stafsjöbruk i konkurs efter 
börskraschen och flera gårdar som  hörde till bruket 
skulle säljas ut, bl a Korsbäcken. Men i stället arrende-
ras Korsbäcken ut under ytterligare några år. 
 
Under sent 1800-tal fanns en stor besättning av mjölk-
kor på gården, så det behövdes många arbetare. Då 
byggdes en ny statarbostad för åtta familjer. Det var 
krav på att statarhustrun skulle arbeta med mjölkning-
en. Mjölken hämtades först med oxar och sedan hästar 
från gården till Stafsjöbruk. Ett mejeri byggdes i 
Stafsjöbruk för att kunna ta hand om all mjölk från 
Korsbäcken och andra gårdar i närheten. År 1945 blev 
det förbjudet att anställa arbetare på stat och byggnaden 
gjordes på sikt om. Det skedde då en stor förändring 
inom jordbruket, traktorer ersatte dragdjur och mjölk-
maskiner gjorde sitt inträde. 

År 1936 såldes gården av det ombildade Stafsjö AB 
till godsägare Gösta och Karin Bilting. De slog samman 
Korsbäcken och det tidigare officersbostället Lillkälla 
till en fastighet. Efter ett par år såldes gården till famil-
jen Ingrid och Ragnar Browall, som satte upp ett litet 
cementgjuteri på gården. I slutet av 1940-talet arrende-
rades gården ut under några år till David Pettersson, 
som började tillverka betongpannor. Han startade sedan 
Takpannefabriken i Jönåker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På 1950-talet brann den stora ladugården ner och se-
dan dess har det inte funnits några stora besättningar av 
kor. Den stora ladugård som nu finns på Korsbäcken 
var tänkt att inhysa grisar. Ladugården är så hög, för att 
den även innehåller en spannmålstork.  
 
Efter familjen Bilting såldes gården 1960 till familjen 
Carl-Herrman och Britta Odelberg, som ägde gården 
tills Ingela och Olle Prytz köpte gården. 

*Skattegård ägs av en bonde, som betalar skatt till kronan.                                                                  

Kronogård ägs av kronan, men arrenderas av en bonde. 

Frälsegård ägs av en adelsman el. kvinna, men arrenderas 

av en bonde. 
 

   Text och bild: Monica Svensson  
   Även privata bilder och arkivbilder 

Ekonomibyggnaden som uppfördes 1945-46 

En målning av arbetarbostaden som uppfördes 1885 

En oxskjuts från Korsbäcken till Stavsjöbruk 
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Mer tid för aktiviteter med barnen, träffa 
vänner eller träna? Vi på Renaservice AB 

Hjälper dig gärna! 
 

Din hemstädhjälp i Kolmården!  
Renaservice AB garanterar trygghet  

 och pålitlighet medan vi utför arbetet. 
 

• Boka en engångsstädning av ert boende,  

eller teckna avtal. 

• NU betalar ni endast halva priset för er  

första städning vid tecknande av avtal 
 

För mer information och bokning,  
kontakta oss IDAG! 

 

Ring: 072-323 59 76          Klicka: renaservice.se 

 

 BOKCIRKEL 
 

• Hur vill DU att framtidens 
samhälle ska utformas? 

 

• Hur vill DU att jämlikheten ska 
återställas eller förbättras? 

 

Bli med i vår bokcirkel där vi 
diskuterar detta!  
     

Utgångspunkt är boken Girig-
Sverige, skriven av Andreas 
Cervenka, journalist på Aftonbla-
det och författare m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Anmäl intresse till:  
andersbeckman@hotmail.com.  
Skriv Bokcirkel i ämnesraden! 
 

Väl mött! 
 

 Affe Gustafsson  
 Anders Beckman 

Start  
i januari 
2023!  
     

Möten var 
14:e dag 

mailto:andersbeckman@hotmail.com
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Projekt Insekt - Vinter 

Fortfarande i slutet av september är 
humlor, lite vildbin och andra insek-
ter aktiva i de höstblommor som 
finns kvar. En och annan ”päls-
klädd” fjärilslarv letar sig fram mot 
en lämplig plats för övervintring.  
Sommarens talrika sländor har gjort 
sitt för i år. Vårt eget lilla insektsho-
tell har fortfarande några gäster 
kvar.  
 
En annorlunda gräshoppa 
Grannen Lindes fjärilsbuske har haft 
ännu fler besök av svävfluge-
dagsvärmare, men även en lite an-
norlunda gräshoppa, en buskvårtbi-
tare.  
 
Om bara en och en halv månad vän-
der ljuset åter och vi kan se fram 
mot en ny vår.  

Ett enormt insektshotell 
För den riktigt naturintresserade kan 
jag rekommendera Fröberget vid 
Tinnerö Eklandskap, söder om Lin-
köping. Där finns ett enormt in-
sektshotell.  Cirka tre hundra lådor 

med skiftande innehåll lockar en 
mängd olika insekter. Själva bygg-
naden är inspirerad av järnålderns 
långhus.  
 
Vacker plats för utflykter 
Det huserar förstås även holkar för 
både fåglar och fladdermöss. En 
fantastiskt trevlig och vacker plats 
för utflykter.  Här finns betande bo-
skap, små sjöar med fågeltorn, 
gångar och stigar för strövtåg.   Om-
rådet var en gång militärt övnings-
område, I 4.  
 
Vårt eget Kolmården 
Självklart har vårt eget Kolmården 
också allt detta, eller hur? Men lika 
stort insektshotell har vi inte, även 
om det vid Marmorbrukets museum 
är stort! 

Buskvårtbitare Insektshotell inspirerat av järnålderns långhus 

Ullas insektshotell 

 Text och bild: Ulla Landqvist 

 

Solboende - Solbostäder 
 

Vi är många som gått förbi f.d. ålderdomshemmet 
intill Krokeks kyrka och undrat vad som händer 
där. Mängder av byggbaracker, maskiner och 
material står utanför. Nu har jag tagit reda på lite 
fakta.   
 
Christer Marklund, projektledare, berättar att det 
beräknas bli färdigt under 2023. Själva ombygg-
nationen påbörjades i maj i år. 
 
Solbostäder kallas sådana bostäder med särskild 
service för personer med funktionsnedsättning, 
alltså precis vad det var innan fastigheten utrym-
des tidigare i år. Nu ska det bli nytt, fräscht och 
mer funktionellt för alla parter. 
 
   Text och bild: Ulla Landqvist 
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Bil - service mm 
 

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

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

Bygg Snickeri Måleri Industri Entrepenad 
 

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

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

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

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

PRODUKTIONSBOLAGET K AB 

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

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

Djur och djurvård 
      

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

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

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

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

El, Data, mm 
 

ANDERSSONS ELTEKNIK AB 

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

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

KOLMÅRDENS DATASTUGA 
Björn Malmström 011-39 123 2, 076-839 12 32 
bjorn@seniordata.se   www.seniordata.se  
IT-support - tjänster och produkter 
Kurser för 55+ och mindre företag  
     

Friskvård, Hälsa, Skönhet, Hår 
 

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

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

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

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

LIVETIKROKARNA 

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

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

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

STUBBES PRAKTIK 
Rågv. 6, Kolmården, tel 070-550 59 92, 
0703-95 45 64, 011-39 22 00 
Massagemottagning:. Patric Stubbe, 
Dipl. massör med 20 års erfarenhet  
 

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

 

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

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

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

Hotell, restauranger, caféer  
 

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

OSCARSHÄLL  

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

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

STAVSJÖ HERRGÅRDSFLYGEL från 1724 
Störnings väg 7, 618 95 STAVSJÖ 
070-454 74 75, info@stavsjoherrgardsflygel.se  
Hotell - 6 dubbelrum. Utmärkt för konferens  
upp till 15 sittande personer. Hyr hela huset  
under en weekend för ett privat evenemang. 
 

STAVSJÖ KROG & KAFÉ 

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

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

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

   Livsmedel  
 

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

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

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

Miljövård, Trädgård 
    

ASPLUNDEN MASKIN/TRÄDGÅRD 

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

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

KOVE MILJÖKONSULT 

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

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

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

VVS mm 
   

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

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

Övrigt 
   

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

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

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

HEMMA I STAVSJÖ Butik & webbutik 

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

KOLMÅRDENS EL & KYLSERVICE AB 
Galärvägen 16.   011-39 70 00,  070-142 63 42 
info@elkylservice.se     www.elkylservice.se 
El, kyla, värme, fordons AC 
Företaget certifierat enl. EU-förordning 
   

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

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

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

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

  

Finns plats  
för fler företag! 

 

Välkommen  
att höra av dig! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolmårdens MTB - Cykel 
Syrenvägen 17, 618 31 Kolmården 
011-39 15 68  kolmardensmtb@scf.se 
www4.idrottonline.se/KolmardensMTB 

 

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

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

       

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

  

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

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

Personalkooperativet  Kolmårdstrollen 

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

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

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

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

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

 

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

Röda Korset Kolmårdskretsen 

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

Krokeks Kyrkliga Slöjdförening 
Marianne Bengtsson, 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  Facebook 
 

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

Böksjö vägsamfällighet 

www.boksjo.se    kontakt@boksjo.se  
 

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

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

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

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

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

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

Gambia Öst - en grupp inom  
Gambiagrupperna 

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

Kolmårdens Tennisklubb 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

irengu@gmail.com 

Kolmårdens Byggemenskap  
Hyr ut centralt i Krokek 
Kontakt: kassör Anders Beckman, 070-335 19 56 
Oxåker G:a Holmtorp 618 92 Kolmården 
andersbeckman@hotmail.com   
Ordf. Affe Gustafsson, 070-577 93 20 
algstorp@telia.com    
 

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

 

 

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

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

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

   
  

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

Träningsredskap med instruktioner  
finns vid Ventilvallen.  
     

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 
 

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

 
 
 

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

Gubbgympa måndagar kl. 09.30 på Klintvallen 
Kontakt: Jan Connman tel: 076-134 61 56  
 
PRO-gympa torsdagar kl. 10.00 på Klintvallen 
Kontakt: Inger Palm 070-285 24 12, Viola Holm 073-840 65 30 
 

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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 En lördag i september    

hade över 150 barn och vuxna kul tillsammans 

på Barnens Dag i Sjövikskyrkans park! 

Henrik basade, spexade och trollade! 

Den yngsta besökaren var 
ungefär en vecka gammal... 

Kul i hoppborgen! 

         Ja, det lyckades! 

Hej och hopp i full galopp! 

Mitt i prick! 

          Så fin! 

       Fina flickor och fina klistermärken! 

  Klipp och klistra... 

Vilken stil! 

Med lite hjälp går det bra! 

Klättra på backar är populärt 
men lite läskigt! 

 Vilken fin målning det blir! 

 Två tjusiga kompisar! 

 Kul vid pysselbordet! 
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  Tjej på styltor! 
    Glad konstnär! 

  Mitt i prick! 

 En hejare på hopprep! 

     Mysigt i parken med alla små tält... 

     Alla vill vinna på Chokladhjulet!  Det gäller att sitta still!! 
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OK Kolmårdens elitorienterare 
Yrsa och Sverre Röjgård bör-
jade tävla i en ny sport under 
våren. Det var Mountainbike-
orientering. Att vara duktig ori-
enterare visade sig vara en för-
del där. De båda tävlade i junior
-EM och resultaten var fantas-
tiska. Yrsa vann sin klass i 
långdistansen och Sverre blev 
3:a i sprint och medeldistans 
och vann långdistansen. Lite 
senare under sommaren var det 
dags för junior-VM och de båda 
tävlade tillsammans med några 
kompisar i stafett. Yrsa vann 
och Sverre kom 2:a . 
 
Hur går mountainbike-
orientering till? 
   

De tävlande cyklar på stigar och 
småvägar i skogen. Banorna 
kan vara 4-12 km långa, men 
man cyklar betydligt längre ef-
tersom det finns olika vägval. 
Att välja rätt väg är orienterare 

duktiga på, vilket Yrsa och 
Sverre visade. 
 
En lätt mountainbikecykel 
måste man ha. Den ska vara 
försedd med stötdämpning. 
Detta gör att cykeln inte hoppar 
så mycket, när man cyklar över 
ojämnheter. Yrsa och Sverre 
har stötdämpning framtill på 
sina cyklar. 
 
Båda tävlar för OK Kolmården. 
 
Framtiden 
Vad som kommer att hända i 
framtiden vet inte Yrsa och 
Sverre, men prio 1 kommer 
dock att vara orienteringen, 
men man kommer säkert inte att 
släppa cyklingen eftersom den 
varit så framgångsrik. Hur de 
än väljer, önskar vi dem lycka 
till. De båda hoppas också på 
sponsorer, då det kostar en hel 
del, när man tävlar i 2 sporter. 

Elitorienterare på nya vägar 

Segerglada Yrsa och Sverre Röjgård 

  Yrsa läser cyklar och läser karta samtidigt             Det går undan för Sverre 

Text: Gunnar Kryger 
Bilder: Privat 

  

Vid senaste klubbmästerskapet i Norrkö-
pings Hembryggarförening av öl vann 
flera Kolmårdsbor guldmedaljer. I klas-
sen ”Överjäst öl” kom Erik och Emil 
Åström på 1:a plats. Storslam blev det i 
klassen ”Underjäst öl” med Jörgen Sig-
nal som vann guld med God Lager, sil-
ver till Magnus Persson och Anders Lag-
her med Perssons Lagher, samt brons till  
bröderna Åström med MärZen.  

Prisade Öl-bryggare 

Dubbelvinnarna  
bröderna  

Erik och Emil Åström Jörgen Signal, Magnus Persson, Anders Lagher, Erik o Emil Åström Text: Louise T Gustafsson 
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Lövhyddan är en fastighet som 
tillhörde Gruvstugan med Sköt-
hagen. Den består av bostadshus 
och flera uthus och ägdes av Emil 
Stenbäck i Gruvstugan fram till 
år 1919. Tidigare historia är ännu 
ej utforskad, men det betyder 
ändå att husen är över 100 år 
gamla.  
 
Sedan 1919 har Lövhyddan ägts av 
samma släkt, varav den första äga-
ren var gudmor till nuvarande ägare 
Maria Backlund. 
 
”Maria, jag har förstått att du är 
väldigt förtjust i denna idyll, men 
hur kom det sig att din gudmor och 
fars faster fick tillgång till Lövhyd-
dan?” frågar jag henne. 
 
”Åh, det är en lång historia, där bak-
grunden kan förtjäna en egen släkt-
historia”, säger Maria. ”Min pappas 
faster Nadja Backlund, var född 
1885 i Sankt Petersburg. Hon utbil-
dade sig till violinist i Geneve. När 
hon, liksom de fyra syskonen, läm-
nade Ryssland efter revolutionen 
1917, kom hon till Stockholm. Där 
fick hon anställning som violinist i 
Stockholms Konsertförening, ingen 
välavlönad tjänst på den tiden, kan 
tänkas. Men hennes syster, Elsa 
Backlund Celsing, född 1880 i 
Sankt Petersburg, var erkänd konst-
när både i Ryssland, Paris och San 
Francisco förutom i Sverige, där 
hon bodde större delen av livet. Hon 

hade en annan ekonomisk status, så 
hon köpte Lövhyddan som sommar-
nöje till sin syster Nadja. Elsa  be-
sökte ofta Lövhyddan, där också 
hennes tre pojkar fick fina sommar-
lov hos sin moster Nadja, kallad 
morsnaja av dem, för hon, fröken 
Nadja Backlund, hade lediga somrar 
från Konsertföreningen.” 

”Man kan tänka sig att det var en 
grannlaga uppgift för Nadja att 
som ensamstående ha hand om tre 
bångstyriga busfrön! ” undrar jag. 
 
”Jo, men hon tappade sällan sitt 
goda humör, utan lät pojkarna få 
uppgifter att sköta på förmiddagar-
na, när de äntligen vaknade, för att 
klockan 14.00 packa badkläder och 
matsäck och ta sig ner till badet vid 
Bråviken. Systersönerna har berät-
tat om när de cyklade till Norrkö-
ping för att sälja körsbär på torget. 
Morsnaja hade ett par ärenden att 
göra, så hon lät pojkarna sköta för-
säljningen, men de tröttnade snart 
på smakande och prutande tanter, så 
de sålde hela skörden inklusive kor-
gar till en uppköpare för en billig 
penning. Det blev en dålig affär, 
men morsnaja förlorade inte sitt 
goda humör, hon var en good loo-
ser. Så man trampade på tillbaka 
den långa vägen på landsvägen, 
muntert trallande och sjungande” 
säger Maria.  

Berättelsen om Lövhyddan 
 

 Nadja Backlund 

I tidningen Upptäcktsresan 2022, utgiven 
av Svenskt kulturarv, finns denna mål-
ning av Elsa Backlund Celsing, förestäl-
lande systern Nadja Backlund.  

Gammal bild på Lövhyddan 

Nadjas husa Berta 
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Ur en trädgårdstidning 
I Trädgårdstidningen år 1954 kunde 
man läsa följande i en intervju med 
Nadja Backlund, om hur det var 
som nybliven ägare av Lövhyddan: 
 

”De första 10 åren var det bara att 
plocka sten. Vi bar sten, spettade 
sten och körde sten i kärra och drog 
sten på släpa.” Vem skulle berätta 
detta med ett glatt leende om inte en 
verklig blomstervän, som vägrar att 
känna ryggvärk, som förnekar att 
lederna knakar och att armarna blir 
längre och längre för varje lyft. Som 
stiger upp med solen och som får ett 
par timmars lätt men ljuv sömn på 
ett tidigt skramlande mjölktåg för 
att hinna till sin tjänst i tid. ?! 
Blomstervännen är i det här fallet 
fröken Nadja Backlund som berättar 
om sitt sommarparadis Lövhyddan i 
Kolmården. Ty när man väl fått bukt 
med stenen och den motsträviga 
jorden så började marken glädjas så 
att den nu bär blommor i varje vrå 
och dessutom goda skördar av 
allsköns matnyttigt. Fröken Nadja 
var också en duktig amatörfotograf, 
som bl a tog foton på all sin blom-
prakt och satte in dem i album med 
noggranna noteringar. Goda vänner 
och trogna grannar har hon också 
runt om. Fast man till en början nog 
såg på nykomlingen med undran 
och halv misstro. Men isen bröts 
den dagen då en av grannarna, som 
sedan blev den bästa vän och rådgi-
vare, stannade utanför och sa till 
sitt sällskap: ”En riktig kompost kan 
hon lägga, stockholmsfröken!”  
 
Glömde fiolen 
”Det där med mjölktåget gällde inte 
alltid, utan ibland kunde faster 
Nadja beställa taxi av Gösta 
(Mariannes i Kolmårdens Buss 
pappa) som ägde Kolmårdens Taxi i 
Sandviken” säger Maria. ”Det har 
berättats att Gösta en gång hämtat 
henne på Sveavägen i Stockholm, 
där hon bodde, för att köra till Löv-
hyddan. Vid Vagnhärad upptäckte 
Nadja, att hon glömt fiolen kvar 
hemma. Det var bara att vända för 
att hämta det värdefulla instrumen-
tet. I Lövhyddan hade Nadja mer 
eller mindre lovande elever i fiol-
spelning, bl a Lars Janzén, som cyk-
lade till lektionerna från Sandviken, 
där han bodde invid det gamla bage-
riet, numera Regnkedjan”. berättar 
Maria.  

1 kr per kvm 
”I faster Nadjas efterlämnade hand-
lingar hittade vi ett brev från HSB:s 
Marmorbrott AB, daterat 1948, där 
man hävdar, att Lövhyddans inhäg-
nade tomt ägs till en liten del av 
dem. Man erbjöd dock Nadja att 
köpa den delen av mark, 101 kvm, 
för en fördelaktig penning, 1 kr per 
kvm, vilket  accepterades. Där ser 
man penningvärdet på mark på den 
tiden jämfört med nu!” skrattar Ma-
ria. 
 
Dagboksanteckningar 
Nadja levde till 1969, 84 år gammal 
och bodde alltså i Lövhyddan i näst-
an 50 år. ”Hennes gästbok och dag-
bok, som jag har kvar, vittnar om 
många gäster, som nedtecknat sina 
hälsningar och tack. Faster Nadjas 
noggranna dagboksanteckningar 
berättar mycket om det dagliga livet 
på Lövhyddan, som jag är så glad 
att  ta del av”, säger Maria och be-
rättar vidare, att det än idag finns 
spridda blomster från faster Nadjas 
odlingar, även hos grannar, som hon 
gav skott och plantor till. 

Text: Monica Johansson 
Bilder: privat ägo 
 
Forts. i nästa Kolmårdsnytt  
nr 1/2023  

Fritidsparadis 
”Min mamma Tove Bouveng och 
hennes dåvarande man Hans Bou-
veng ärvde sedan Lövhyddan av 
Nadja till systern Elsas och hennes 
då vuxna söners förtret. Min 
mamma och Hans skilde sig 1980 
och därefter blev mamma ensam 
ägare av Lövhyddan. När grannen 
Karl-Axel Karlsson i Hagstugan 
intill avled 1991, köpte jag och min 
man Jan Storsäter den fastigheten. 
Mamma Tove bodde på Lövhyddan 
från tidig vår till sen höst. Hon av-
led 2017, 99 år gammal. Då var jag 
sedan många år ensam ägare till 
Lövhyddan och precis i år har en 
ung familj, som står oss nära, gjort 
Lövhyddan till sitt fritidsparadis, 
det bästa som kunde hända”, avslu-
tar Maria. 

Bild av Nadjas prunkande trädgård från 1954 i Trädgårdstidningen  
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 Vävstuga i Kvarsebo 
I garaget! 
Hemma hos Marianne Johnsson på 
Båtbyggarvägen har bilen fått flytta 
ut i trädgården. I det fina garaget 
har i stället 5 st vävstolar installe-
rats. Där samlas 4-5 Kvarseboda-
mer för att väva många olika hant-
verk. 
 

Än så länge privat…  
Det senaste som vävdes är en 2 me-
ter lång trasmatta, som ska utgöra 
vinst i Kyrkliga syföreningens lot-
teri. Många mattor och löpare har 
också hamnat hos familj, släkt och 
vänner. Än så länge är verksamhet-
en helt privat, men vem vet vad 
som händer framöver. Intresset för 
återvunnet och hemvävt växer. 

Gemensamt intresse 
Det var genom syföreningen de träf-
fades första gången. Ett gemensamt 
intresse för vävning gjorde att de 
sammanstrålade hemma hos Mari-
anne.  
 

Anneli Karlsson har länge vävt 
hemma, men fann en stor glädje i att 
arbeta i gruppen. Lena Wallin har 
lång erfarenhet som slöjdlärare och 
hjälper gärna till om något går galet. 
Karin Rappes trasmatta växer fram 
under hennes flinka fingrar. 

Stor noggrannhet 
När en ny väv ska sättas upp be-
hövs alla. Det är både tungt och stor 
noggrannhet krävs för att få trådar-
na och färgerna rätt. 
 

Återvinning 
Trasorna rivs från lakan, bomulls-
gardiner och andra färgglada bo-
mullstyger. Ryktet sprider sig runt 
samhället så återvinningen av tyger 
är god. 

Text: Inga-Britt Jernqvist 
Bilder: Privata 

Karin Rappes trasmatta växer fram. 

Lena Wallin och Karin Rappe  
sätter upp ny väv. 

Vävflätor 

Varpen till en ny väv Nedklippt trasmattsväv 

Marianne Johnsson visar  
exempel ur mattsortimentet. 

Anneli Karlsson väver en jullöpare. 
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  Öppen förskola i Kvarsebo 
Kvarseboskolan är en fristående 
skola som helt följer Skolverkets 
läroplan. Den är öppen för alla 
och präglas av småskalighet som 
ger en lugn och trygg miljö.  
 

I Kvarsebo skolas verksamhetsplan 
har länge funnits planer på att starta 
”öppen förskola”.  Den skulle vara 
chansen för föräldralediga med sina 
barn i ålder 0-6 år att träffas och få 
inblick i skolans verksamhet.  
 

Sedan hösten 2022 är den öppna 
förskolan verklighet i Kvarsebo. 

Den nya rektorn, Denise Eriksson, 
kom närmast från Vikbolandssko-
lan. I Nävekvarn startade hon tidi-
gare upp Öppen förskola. Med den 
erfarenheten startade verksamheten i 
september.  
 

Varje tisdag  mellan 09.15 - 10.45 
finns möjligheten att  komma och 
träffa dem som jobbar där och um-
gås med andra barn och föräldrar. 
Det finns plats för lek, sång, skap-
ande och samtal. 
 

Familjerna kommer från Kvarsebo, 
Krokek, Ålberga, Nävekvarn m.fl. 
platser. I Kvarsebo finns flera små-
barnsfamiljer så tillväxten är positiv.  

 

Det krävs en  
hel by för att  
uppfostra ett 

barn! 
 

- Afrikanskt  
ordspråk 

Rektor Denise Eriksson 

Text: Inga-Britt Jernqvist 

” 
” 
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Vårdcentralen med det lilla formatet, 
den stora bredden och flexibiliteten. 
 
Vårdcentral på landsbygden 
En vårdcentral på landsbygden inne-
bär förhållandevis långt till akut-
sjukvård och vård på jourtid. Vi 
erbjuder våra patienter en säker och 
trygg vård på orten. Vårdcentralen 
är öppen kl. 8.00–17.00 alla varda-
gar. Det går att boka besök till lä-
kare, distriktssköterska, sjukskö-
terska, undersköterska och laborato-
riemedicin. Bokning sker genom att 
man ringer till vårdcentralen på 
tel.nr 010-105 92 40. Vissa mottag-
ningar går att boka via 1177.se.  
 
Medicinsk bedömning 
När du som patient ringer till oss 
besvaras ditt samtal av kvalificerade 
sjuksköterskor och distriktsköterskor 
med bred och lång erfarenhet av 
vård. Du får en medicinsk bedöm-
ning av ditt problem under samtalet, 
för att ditt besök ska bli personcen-
trerat och väl planerat till rätt vård-
nivå. Den medicinska bedömningen 
är viktig för att vi ska kunna ge rätt 
vård, i rätt tid, till alla som behöver 
det. Genom den medicinska bedöm-
ningen motverkar vi undanträng-
ningseffekter och ser till att patienter 
med de mest akuta problemen får 
förtur.  
 
Vårdcentralen Kolmården är en per-
sonlig och individuell enhet med en 
stor gemenskap, vilket vi behöver 
och är beroende av. Alla individer i 
huset behövs och är viktiga för att 
bedriva en god och säker vård för 
våra patienter. 
 
Telefonrådgivning 
Varje dag bemannas vår telefon av  
2-5 sjuksköterskor eller distriktsskö-
terskor med lång erfarenhet av tele-
fonrådgivning. Under en dag hante-
rar vi upp mot 130 samtal som kan 
handla om allt mellan himmel och 
jord. Vi pratar med äldre människor 
som kan ha många kroniska sjukdo-
mar och en komplex situation, till 
nyblivna föräldrar med mycket frå-
gor kring sina små barn. Vi försöker 
alltid att bemöta patienten profes-
sionellt utifrån hens unika situation 
och med en bedömning av det vård-
behov som är nödvändigt. Som pati-
ent kan man alltid känna sig trygg i 
att ta emot råd om egenvård som 

man själv kan utföra och följa upp, 
för vi finns alltid nära till hands för 
en ny bedömning eller ett besök om 
så behövs. 
 
Läkarsituationen 
Som patient på vårdcentralen får 
man träffa distriktsläkare, ST-
läkare, AT-läkare och underläkare. 
Vårt mål och vår ambition är att 
patienten ska få kontinuitet i vården. 
Verkligheten bjuder ibland på utma-
ningar som gör att bemanning dock 
kan vara svårt. Underläkare kan 
tjänstgöra olika lång tid på en enhet 
innan de påbörjar sin AT-tjänst. 
Som AT-läkare börjar man alltid 
med 2 veckors tjänstgöring på vård-
centralen för att sedan göra en lång 
placering på drygt 1 år på sjukhuset 
och sedan komma tillbaka till Vc 
under 6 månader. Efter AT-tjänst 
ska läkaren välja inriktning på spe-
cialitet, varav man då kan välja pri-
märvård, men även under ST tjänst 
ingår långa perioder med tjänstgö-
ring på sjukhus. Som gemene man 
kanske man inte har insikt i detta 
utan uppfattar det som att väldigt 
mycket personal byts ut. För att bli 
specialist i allmänmedicin behövs 
kunskap om otroligt många områ-
den, därav är det obligatoriskt att 
tjänstgöra på många olika specialist-
kliniker innan man blir färdig di-
striktsläkare.  
 
Eget LAB 
Våra patienter kan känna sig trygga 
med att vi också har vårt eget LAB. 
Vi hanterar stora mängder prover 
och odlingar varje dag, beställda av 
vår egen personal men också av 

sjukhus både i Östergötland, Söder-
manland och ibland andra delar i 
Sverige. Vi har biomedicinska ana-
lytiker som jobbar på LAB som är 
specialiserade på provtagning och 
analys. Lab erbjuder bokad provtag-
ning och dropp-in varje vardag i 
veckan mellan kl. 08.00-11.00 och 
13.00–16.00, förutom torsdagar då 
tiden efter lunch är 14.00–16.00.  
 
Olika sköterskemottagningar 
På våra olika sköterskemottagningar 
arbetar vi med bedömningar, sår-
vård, läkemedelshantering i form av 
injektioner och dropp eller tablettbe-
handling, specialiserad provtagning 
ur centrala infarter, vi hanterar me-
dicinsktekniska hjälpmedel så som 
katetrar, stomier och dränage mm.  
 
BVC 
Som nybliven förälder erbjuder 
vårdcentralen också ett tryggt BVC 
med väl förtrogna distriktssköters-
kor som har uteslutande lång kontinu-
itet med familjen där man utvecklar 
ett tryggt band. 
 
Specialistmottagning 
Vi erbjuder också specialistmottag-
ning inom diabetes, medicinsk fot-
vård, astma/kol, inkontinens, sam-
talsbehandling och dietist.  
 
Nytt - Äldremottagning 
Ny mottagning för 2022 är vår 
”Äldremottagning” ämnad för äldre 
personer med omfattande vårdbehov 
och behov av samordning kring sin 
vård.  
 
 

Vår vårdcentral i Kolmården 

Text: Sofie Westling 
och Karin Petersson 
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  Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! 
   Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla 
   åtgärder under sommaren, hösten och även vintern kan rädda liv.  
 

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

  

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

 

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

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

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

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

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

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde. 

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

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

 

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

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

För mera information, se hemsidan  
www.kolmardensvagforening.se 

  

OBS!    
Bilist! 

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

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

mailto:henrik.skd@gmail.com
http://www.kolmardensvägförening.se
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 Bygglov för tolv nya hyreslägenheter i Kvarsebo 

Hoppas på flyttkedja 
Vi vill genom detta 
kunna erbjuda hyreslä-
genheter med en rimlig 
hyra. Vi hoppas bland 
annat kunna skapa en 
flyttkedja så att hus lämp-
liga för barnfamiljer 
kommer ut till försäljning 
och att främst äldre i 
Kvarsebo får en möjlig-
het att bo kvar i sitt kära 
Kvarsebo i en lättskött 
lägenhet. 

Vi har nu kommit ett 
stort steg närmare ett 
förverkligande av tolv 
nya hyreslägenheter på 
Färjkarlberget i Kvar-
sebo. Färdiga ritningar 
finns framtagna och 
bygglov har beviljats!  
 
Centralt 
Det blir tre radhuslängor i 
ett plan med fyra lägenhe-
ter i varje. Byggnaderna 
ligger fint placerade på en 
platå på det vackra berget 
centralt i Kvarsebo. Det 
blir sammanlagt nio treor, 
två tvåor och en etta.  
 
Samarbete 
Stor omsorg har lagts vid 
att lägenheter, förråd och 
parkering ska vara lätt 
tillgängliga för hyresgäster 
med rörelsehinder. Plane-
ringen har skett i nära 
samarbete med de kom-
mande brukarna. Husty-
pen bygger på samma 
principer som i den just 
färdigställda Stavsjögår-
den i Stavsjö. Planlösning-
en och husplaceringen har 
dock anpassats efter de 
önskemål som kommit 
fram i möten med de kom-
mande hyresgästerna.  
 
Drivits av en bygge-
menskap 
Arbetet har hittills drivits 
av föreningen Färjkarlber-
gets Byggemenskap och 
tanken är sedan att Kol-
mårdens Utveckling AB 
(svb) ska bygga och äga 
husen.  

Byggnaderna har placerats med stor hänsyn  
till terrängen och landskapet på Färjkarlberget. 

Finansieringen 
Nästa steg i planeringen 
är att klara ut den slutgil-
tiga finansieringen. Vi 
hoppas på ett statligt in-
vesteringsstöd, men om 
det inte går kommer vi att 
pröva andra möjligheter. 
 
Möjligheten finns för fler 
att bo här. Är du intresse-
rad – kontakta då någon 
av oss i styrelsen: 
 

Jan Moberg  
070-684 80 95 
    

Per och Annika Rydberg  
070-271 10 24  
076-050 19 59 
    

Per Pettersson  
070-211 47 60 

 
 Text: Jan Moberg 

 
 

Husen ligger marknära och väl anpassade till omgivande bebyggelse.  
De slutliga ritningarna har tagits fram av Torstensson Art & Design AB 
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Behovet av nya lägenheter i cen-
trala Krokek är stort enligt den 
undersökning som Campus ge-
nomförde under förra året. 
 
Av de som är över 65 år och bor i 
villor vill många, inom ett antal år, 
sälja sin villa och flytta till en mo-
dern lägenhet på ”rollatoravstånd” 
från servicen som finns centralt i 
Krokek. Villorna kan då köpas av 
barnfamiljer betydligt billigare än 
köp av en nybyggd. Då uppstår för 
bygden positiva flyttkedjor. 
 
Vi, Kolmårdens Utveckling AB 
(KOLAB) och Kolmårdens Bygge-
menskap vill berätta om hur vårt 
arbete fortskrider. 
 
Detaljplan Krokeks centrum 
Först tre möjliga hyreshus på Oden-
vägen bakom Coop. Under oktober 
har vi haft, förhoppningsvis, sista 
mötet med kommunen om vår del 

(se skiss) av den nya detaljplanen 
om ett nytt centrum i Krokek. Där-
efter går den ut på samråd till be-
rörda grannar.  
 
Förhoppning - byggstart 2023 
Vi har tillsammans med våra arki-
tekter tagit fram förslag på hur lä-
genheterna i blivande husen på 
Odenvägen kan se ut (se ritningar-
na). Det blir tvåvåningshus med 
hiss, som vi hoppas kunna börja 
bygga under nästa år.  
 
Samverkar gärna…  
Vi samverkar gärna med andra 
Byggherrar. Några av de som visat 
intresse för byggnation i Krokek är 
Hyresbostäder, HSH, OBOS och 
Anders Whass. I den nyss antagna, 
Fördjupade Översiktsplanen finns 
tänkbara områden för ytterligare 
exploatering som vi hoppas att nå-
gon av intressenterna får möjlighet 
att bygga på. 

Byggande av lägenheter centralt i Krokek 
Lokal kölista 
En Byggemenskap får 400 000 kr av 
Boverket, som ska användas till för-
beredelser innan bygget kommer 
igång. Våra lokala Byggemenskaper 
har en gemensam lokal kölista som 
bygger på det datum då du betalar 
den insats som Boverket kräver. 
Ändras dina behov så får du tillbaka 
insatsen. 
 
Byggemenskap 
Vill du veta mer om Kolmårdens 
Byggemenskap så ring vår kassör 
Anders Beckman tel 070 335 19 56. 
 
Byggherre 
KOLAB kommer att bli Byggherre 
och äga husen i framtiden. Vill du 
vid nästa nyemission bli aktieägare 
så e-posta ditt intresse till vår vd 
gunnarcasserstedt@hotmail.com 

Kolmårdens Byggemenskap och 
Kolmårdens Utveckling AB (svb) 

 

Anders Whass – Hur går det med 
Dina planer att bygga ett trygg-
hetsboende 65 plus med 20 hyres-
lägenheter i Centrala Krokek? 
 
- Till våren 2023 kommer detaljpla-
nen för mina två fastigheter med 
totalt 20 lägenheter bakom Cent-
rumhuset, att presenteras för all-
mänheten i en utställning, tillsam-
mans med Byggemenskapens pla-
ner.  

- Kommunen har sagt okéy till ett 
trygghetsboende med möjlighet 
till sociala aktiviteter i bottenplan.  
Hyran för 2:orna och 3:orna är 
svårt att uttala sig om när vi idag 
inte vet hur kommande regering 
och hur kommunen ser på olika 
eventuella bidrag. Inflyttning i 
mina två fastigheter kommer för-
hoppningsfullt att ske under hös-
ten 2024. 
 

       Olle Rosén ställde frågan 

 
Anders Whass utanför sin tomt 
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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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Trivsamheten 

I Torsviken bor du granne med 

både skog och vatten. Dels kan 

du njuta av vackra vyer över 

Bråviken – eller ta ett dopp i 

lilla Torsjön. I etapp 1 har 

vägarna varit klara ett par år 

och förra året påbörjade bygget 

av OBOS första projekt, Brf 

Trivsamheten som består av 

18st par- och radhus. Inflytt-

ning i Brf Trivsamheten kom-

mer ske i två etapper med start 

i november och sista i februari 

-23. 2st styckehus har uppförts 

och under 2023 kommer ytli-

gare 6 st att uppföras.  

Skogspromenaden 

I etapp 2/3 händer det mycket 

just nu. Vägarna och den nya 

fina lekparken står klara i må-

nadsskiftet oktober/november. 

Här ligger OBOS nästa projekt 

som byggstartats och fått nam-

net Brf Skogspromenaden. Brf 

Skogspromenaden består utav 

25st rad- och kedjehus och för-

säljningen pågår. Projektet 

kommer att stå klart våren 

2024. I etapp 2/3 finns även 

22st småhustomter där etapp-

vis försäljning kommer att ske 

med start under senhösten via 

OBOS varumärken Myresjö 

och Smålandsvillan.  

Torsviken 
Fortsatt utbyggnad 

Kriminalvårdsanstalten i områ-

det kommer att vara utflyttade 

till maj 2023 vilket möjliggör 

en fortsatt utbyggnad av områ-

det tillsammans med BRABO. 

Etapp 4 och 5 ska börjas pro-

jekteras och en utbyggnad av 

vägar borde kunna påbörjas 

under 2024.    

Marcus Söderström 

Affärsutvecklare 

OBOS Bostadsutveckling 

  

 

 

 

 Befintlig bebyggelse 

Etapp 2/3 

Etapp 1 

Etapp 5 

Etapp 4 
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Dagens ros En hjälte syns ibland på häst 
Vår Hjälte! Kör maskiner bäst  
Han heter Klas och hyllas ska 
För det Du gjorde var otroligt bra 
 
Vi ska berätta vad Du gjort 
Med skicklig hand det gick som smort 
En scout är REDO som ni vet 
Men på just detta gick vi bet 
 
Vi scouter vill nu TACKA DEJ 
För oss var det en jättegrej 
Här kommer några rader rim 
Sätt till musik, och skicka ”Stim” 
 

Så här gick det till 
Vi byggde ett Vindskydd på sextiotalet 
Då var det rätt men nu var det galet 
Alla de Scouter som sovit där under 
minns säkert också så mysiga stunder 
 
Det är en koloss byggd utav stock 
Tjärpapp på taket som skyddande lock 
Hopsatt med dymling en gammal metod 
Funkar ju ännu som de ju förstod 

Ett vindskydd som var på typ 15 kvadrat 
Ska detta nu flyttas man får ej va lat 
Eldstaden framför, var byggd utav sten 
Även så grunden. Stabil var idén 
 
Vi tänkte rätt länge Hur det ska gå till? 
Finns där personer som orkar o vill? 
Vi kan plocka ner det stock efter stock 
Ett stort plockepinn där alla får chock 
 
Var ska det stå? Och på vilken mark? 
Scouter i skogen, ja inte i  park 
Jocke, en ängel: ”Jag har en plats! 
Här kan Ni ställa ert vindskydd/palats” 
En glänta så fin med sjö strax intill 
Scouter kan grilla och leka som dom vill 
Men hur får vi vindskyddet hit på nåt sätt? 
Det är ju så tungt. Ja det blir inte lätt. 
 
Klasse på Allfix .en klurig figur 
Han löser det mesta, vi kanske har tur 
Han borra små hål och satte dit stropp 
Sen lyfte vårt vindskydd mot himmelen opp 

Det var lite trångt mellan stenar och skog 
Men Klasse i maskinen, han satt där och log 
Så plötsligt stod det ett träd i vår väg 
Ni behöver väl ved till er brasa? Så säg! 
 
Trädet blev ved som vi eldar till glöd 
Sen kan vi ju grilla när glöden är röd 
Så kom han då fram, till platsen i gläntan  
Det kommer bli bra, efter många års väntan. 
 
Med dessa små verser vi framför vårt tack 
Är Du inte omnämnd, TACK även du utan snack 
Kvar finns att göra, det blir aldrig klart 
Vill Du hjälpa till! Det blir underbart. 
 

   "Krokeks Scoutkår  
    genom Bosse Bergner" 

Tack för ert stöd angående vindkraft i 
Kolmården. Vårt arbete måste fortsätta.  
  
Vi är oerhört glada över att Försvaret tills 
vidare (mars 2023) har sagt nej till Tek-
niska verkens planerade vindindustri i vår 
vackra och unika Kolmårdsnatur. 
  

Pausad etablering - bevakar…  
Tyvärr slutar inte vårt arbete här då Tek-
niska verken bara har pausat etableringen. 
Vi fortsätter att bevaka utvecklingen  och 
kommer - eftersom kommunens Översikts-
plan skall revideras under denna mandat-
period (2024) - att arbeta för att  Kolmården 
blir rödmarkerat och därmed skyddat för 
planer på kommande vindkraftsparker.  
 

Fokus på Ostlänken  
Vi kommer även att lägga fokus på projek-
teringen av Ostlänken. Trafikverket plane-
rar att lägga två gigantiska stenkrossar, en 
över tillrinningen för den kommunala grund-
vattentäkten. Den förser alla innevånare i 
Kolmården, ca 4 500 personer med dricks-
vatten. Den andra stenkrossen planerar 
Trafikverket att placera mitt emot Böksjön, 
vid Vargberget på andra sidan E-4:n. Även 
från denna plats är risken stor att förorenat 
lakvatten  kommer att söka sig ner till Bök-
sjön, som är kommunens reservvattentäkt. 
 I båda fallen kommer således stenkrossar-
na att kontaminera tillrinningarna till den 

nuvarande vattentäkten och till reservvatten-
täkten Böksjön.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggnation i 10 år  
Även möjligheten att kunna ta sig till Lilla 
Älgsjöns friluftsområde kommer att starkt 
begränsas under bygget av Ostlänken, som 
beräknas pågå i 10 år.  
 

Risk - nedlagd station 
Om Ostlänken blir verklighet är risken över-
hängande för att Kolmårdens station kom-
mer att läggas ner. Trafikverket har haft 
planer på att tågresenärer från Kolmårdens 
station skall bussas till Norrköpings rese-
centrum för att där kliva på tåget. Det är 
osannolikt att en resenär som ska ta tåget till 
Stockholm kommer att tjäna tid på detta. 
Särskilt märkligt ter sig saken då inneva-
rande översiktsplan gör gällande att Kolmår-
dens innevånarantal kommer att fördubblas. 
 

Vi fortsätter arbetet...  
Att Trafikverket så totalt nonchalerar det för 
oss i Kolmården så viktiga dricksvatten och 
vår möjlighet till rekreation i Lilla Älgsjöområ-

det gör att vi i den ideella föreningen Be-
vara Kolmårdsskogen kommer fortsätta vårt 
arbete och hoppas att många av er fortsät-
ter att stötta oss.  
 

      Bevara Kolmårdsskogen 
      www.bevarakolmardsskogen.se  
      Marie Morgård 
       Ordförande 

Bästa vän av Kolmårdsskogen 

  

 

Gående har rätt att använda vägarna  
i Kolmården, även de vägar som inte 
har  trottoar! 
 

Bilägare! Se upp! Kör försiktigt! 
 

Ingen vill ha ett barns eller en äldre 
persons liv på sitt samvete - inte ens en 
hunds liv!! 

 

     Nästan påkörd  
     och upprörd Kolmårdsbo! 

Dagens ris! 

  

 

Till Jonny på COOP som sett till att den 
höga trottoarkanten försvunnit utanför 
affären. Den medförde stor oro och risk 
för att ramla. Nu är det betydligt mer 
behagligt för oss som har svårt med 
rörligheten att ta oss till den parkerade 
bilen. Tack för omtanken!  
 

                En av de ostadiga 

Dagens ros! 
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Kommunens märkliga affärer runt 
Kalkladan i Marmorbruket har ju 
väckt stor uppmärksamhet i 
Kolmården. I förra numret av 
Kolmårdsnytt kunde vi läsa några 
insändare som vädrade missnöje 
runt kommunens agerande. Ef-
tersom jag deltog i tillkomsten av 
området under kommundelsnämn-
dens tid har jag försökt följa turerna.  
 
Inte betalat sedan 2006 
Kommunen stämde bolaget Mar-
morbruks AB i Tingsrätten eftersom 
bolaget inte betalat tomträttsavgäld 
sedan 2006. Jag deltog på domstols-
förhandlingarna den 23 mars i år. I 
domstolsförhandlingarna presente-
rade kommunen sin syn på vad som 
hänt:  
 
Carl Johan Merner, som företräder 
Marmorbruks AB, kom in i bilden 
2006 och därmed upphörde i stort 
inbetalningarna. Enligt avtalet är 
Marmorbruks AB skyldigt att betala 
tomträttsavgälden (hyran) självmant 
till kommunen. Trots det skickar 
kommunen fakturor ett par gånger 
under 2013 men de betalas inte hel-
ler. I överenskommelsen ingår att en 
ny detaljplan ska utformas för om-
rådet och båda parter förklarar sig 
villiga att acceptera det som kom-
mer att bestämmas i den kommande 
planen. Planen vann laga kraft 2012
-07-13 utan att någon av parterna 
hade synpunkter eller överklagade. 

För allmänheten får man nog säga 
att det var en bra detaljplan där 
allmänheten tillförsäkras att fritt få 
röra sig inom delar av området. När 
detaljplanen vunnit laga kraft med-
delar kommunen 2013 att Marmor-
bruks AB kan friköpa det som inte 
är allmän plats. Bolaget vill då helt 
plötsligt ändra detaljplanen så att 
det inte ska finnas någon allmän 
platsmark i området. Man får av-
slag på detta. I avtalet finns en fri-
köpsklausul (om man betalar tomt-
rättsavgiften). År 2017 vill Bolaget 
friköpa området trots att man under 
16 år låtit bli att betala för sig. 
Kommunen stämmer Bolaget under 
2021 på totalt 662 000 kr för att 
man inte betalat avgiften (varav 
187 000 är räntor). Det är i stora 
drag händelseförloppet. 
 
Förlikning 
Rättegången mynnade ut i en förlik-
ning där avgiften sattes ned till 450 
000 och friköp kunde ske om man 
betalade inom 45 dagar, en betal-
ning som inte betalades i tid. Kom-
munen låter ändå köpet fullföljas. 
Området belastas med servitut för 
allmänhetens tillträde. 
 
Servitut upprättats 
För en tid sedan träffade jag Henrik 
Haugness, som sedan ett par år är 
enhetschef för exploatering på kom-
munen, för att få en genomgång av 
hans syn på händelseförloppet. Helt 

Kommunens märkliga affärer…  
klart har ett stort arbete lagts ned på 
att så gott det nu är möjligt rätta till 
de misstag/försummelser som tidi-
gare tjänstemän gjort sig skyldiga 
till. Förlikningen ledde fram till att 
detaljplanen från 2012 nu accepte-
ras och att servitut upprättats för att 
stärka allmänhetens tillträde till om-
rådet. Man kan tycka mycket om 
förlikningen men enligt kommunens 
jurist var detta en framkomlig väg 
för att rätta till gamla försumlighet-
er med avtal och dålig ekonomisk 
uppföljning av inbetalningar. Fas-
tigheten kommer att ägas av Mar-
morbruks AB om köpet genomförs,  
men med inskränkningar som gyn-
nar tillträdet i området. 
 
Vad som gäller! 
Det som är märkt med grönt på kar-
tan ägs av kommunen. Det är gång- 
och cykelstråk och räknas som 
”allmän platsmark”. Gäller till ex-
empel del av Marmorstigen förbi 
Kalkladan, där får man inte spärra 
av utan polistillstånd (som skett 
tidigare).  Skyltar med Privat om-
råde får inte finnas. Område beteck-
nat med Q och Wq är i detaljplanen 
det område med mark, bryggor och 
badplatsområde där allmänheten 
äger tillträde. Det är fortfarande så 
att detaljplanen säger att man inte 
får bo permanent i Kalkladan. 
 
 

Text: Kaj Fransson 

   Marmorbrukets översikt          Marmorbrukets plankarta 
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Välkommen som medlem i Kolmårdsnytt 2023!  
 

Som medlem i föreningen Kolmårdsnytt är du med  
och stödjer tidningen Kolmårdsnytt. 
 

Annonsörerna, medlemmarna, sponsorerna och alla ideella  
insatser gör det möjligt att trycka och distribuera Kolmårdsnytt 
”gratis” till alla hushåll med postadress Kolmården. Tack ALLA! 
 

Enskild medlem/familj i Kolmården – 100 kr/år  
Boende utanför Kolmården kan prenumerera på Kolmårdsnytt  
– 200 kr/år OBS höjd avgift för att täcka porto och kuvert. 

Betala via bankgiro: 638-4325  
eller plusgiro: 55 79 40-4.  
   

Notera namn och adress.  
 
Har du frågor maila redaktionen@kolmardsnytt.se  
eller ring 070-633 06 40 
 

     
 
    Med vänlig hälsning, 
    Styrelsen för Kolmårdsnytt 

 

Äntligen - Svintuna Marknad igen!  

Efter ett par års uppehåll fick Kolmårds-
bor och tillresande glädjas åt att åter 
kunna besöka Svintuna Marknad igen.  
Visserligen regnade söndagen bort, men 
under lördagen sken solen över besökare, 
utställare och knallar.  
 

Lions  Club utsåg Sammey Björk till 
Årets Kolmårdsbo. Om det kan du läsa i 
förra numret, eftersom Kolmårdsnytt fick 
veta det strax före pressläggningen av 
Sommarnumret.  

      Agneta och Eyvind säljer stenmalet mjöl  i kvarnen          Det var aktivitet runt  smedjan hela lördagen 

Kolmårdsnytt fanns på plats och lyssnade 
in läsarnas tips och synpunkter... 

Elden lyser i den gamla smedjan 

 

Text: M Ericsson 
Bild: Camilla Karlsson 
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Samhällsinformation 
 

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

Distriktssköterska  010-105 92 40 
 

Hemsjukvård  011-15 68 00 
 

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

Tandvård, jour 1177 eller 011-10 76 00  
 

Vårdguiden 1177 
 

Giftinformation: 010-456 67 00 
 

Polis  (icke brådskande fall) 114 14 
 

SOS Alarm 112  (vid fara för liv) 
 

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

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

www.krokeksveterinar.se  
 

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

Bankomat  
Utanför COOP Krokek och inne på ICA  
 

Krokeks bibliotek  011-15 77 00 
Råsslavägen 20 
Öppettider:  
Måndag: 14-16 

Tisdag: 14-19 
Onsdag och torsdag:  10-12, 13-16   
Fredag: Stängt 
Meröppet öppnas förhoppningsvis i vinter 
E-post: krokeks.bibliotek@norrkoping.se   
 

Bad Råsslavägen 20  
Öppettider allmänbad 
Måndag till fredag 17.00 - 20.00 
OBS! Torsdagar - Vuxenbad 
Öppettider vår, sommar och skollov 
*  Poolen stänger för säsongen den 30 maj och  
   öppnar strax efter skolstart i augusti. 
*  Under samtliga skollov och studiedagar  
   håller allmänbadet stängt. Det går däremot  
   att hyra privat dessa dagar, om så önskas. 
För bokning ring Fritidsgården 011-39 25 80 
 

Fritidsgård 011-39 25 80  Råsslavägen 20 
 

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

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

Här hittar du Hjärtstartare!  

 SMK Kolmården, klubbstugan 

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

 Centrumhuset Krokek 

 COOP Krokek 

 Uttersbergsskolan 

 Brandstationen Krokek 

 Krokeks Kyrka 

 Orrekullagården Krokek 

 Returpunkten Strömsfors 

 Sjövikskyrkan Krokek 

 Vårdcentralen Kolmården 

 Bodavikens Camping 

 Marmormuséet 

 Henning Jansson Emballage 

 Tropikariet  

 Brandstationen Kvarsebo 

 Bråviksbuss Kvarsebo 

 Christinagården Kvarsebo 

 Kvarsebo Kyrka  

 Verdandi Sjöberga lägergård 

 Stavsjö Bruk 

 Stavsjö Krog & Kafé 

 Kila möbler 

 Dambroängen Ålberga 

 

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

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

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

 

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

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

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

Tid - Varje sekund räknas…  

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