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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.  

 

Våren med sin blomsterprakt är snart här…    
 

50 år på samma arbetsplats i Krokek! Är det möjligt? Läs 
om Gun-Britt som gjort den prestationen. 
    

Företagen i Kolmården som annonserar i Kolmårdsnytt, 
gör det möjligt att ge ut tidningen. I detta nummer skriver 
vi om två av alla olika företag som finns i Kolmården. 
 

Vill du ha matsällskap? Här hittar du information om flera 
trevliga ställen där man kan äta tillsammans. 
 

Är du vinterbadare och vill ha sällskap i vattnet? Åk till 
Kvarsebo! Där får du sällskap med många likasinnade. 
Läs, titta på bilderna och bli inspirerad. 
 

Våra serier fortsätter; Konstnärer, ordföringar, gamla går-
dar och del 2 av information från Vårdcentralen. 
 

Tack alla ni som skrivit insändare! Vi har fått in hela två 
sidor med ros och ris. Några barn från Råsslaskolan har 
skickat in bild på en jättelång polkagris de tillverkat. Kul!  

  

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

 

        Vårhälsningar 
        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   (från 5000 kr) 

Kolmårdens Byggtjänst  Bolist 
 

SPONSORER  (från 1000 kr) 

Properties&Partners fastighetsmäklare, Ekmans Entreprenad AB,  
Lions Kolmården, Lisa Webbdesign, Kolmårdens Psykologmottagning 
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Nästa nummer    
kommer ut den  
8- eller 9/5  
Manusstopp 13/4 
 

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  
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 Vinterbad i Kvarsebo 

 

Därför ska du vinterbada 
 

Citat från STC:s hemsida: 
 

”Starkare immunförsvar, mer energi och en hejdundrans endorfinkick. Det är bara några av fördelar-
na du får om du vinterbadar. Den härliga naturupplevelsen är såklart ett plus i kanten. Vad säger 
du, är detta året som du börjar vinterbada? 
 
Förutom ovan nämnda har forskning visat att det finns en lägre risk för infektioner, minskad in-
flammationsgrad och bättre stresskontroll. Man blir helt enkelt både gladare och friskare av att vin-
terbada. Men är det något för alla?” 

Tuffingar i vattnet! 

Varje söndag förmiddag kan man se 8 personer 
snabbt springa ner i Bråvikens kalla vatten. Gruppen 
kallar sig Kvarsebodoppet.  

Många av dem har startat vinterbadet på egen hand men 
sedan något år tillbaka bildades denna grupp. 

Qvarsebo båtar bistod med omklädningsrum och ryktet 
om verksamheten spreds snabbt i samhället. Numera har 
det blivit en social träffpunkt med lika mycket folk på 
bryggan som i vattnet.  

Varmt fika eller annan varm dryck smakar gott efter ba-
det. Kaffet serverat! 

Text: Inga-Britt Jernqvist 
Bilder: Privata 
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FRUKTDRYCK 3-PACK
Coop. 3x20 cl. Jfr-pris 13:88/liter.
Ord. pris 9:95/st.

VÄLKOMMEN TILL 
COOP KROKEK

Öppet alla dagar 8–21

Vi är � bud för:

25k
3 FÖR

Aktuellt
erbjudande

20/2–12/3
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 JR MotorPerformance 
Glädjande är att fler och fler företag 
väljer att etablera sig  i Kolmården. 
Ett av dessa företag är JR Motor-
Performance AB med ägare Jörgen 
Svensson. 2021 flyttade företaget 
från Åby till Sandviksvägen  57 (f d 
Lindeblads Handelsträdgård). 
 
Nisch - motoroptimering 
Inriktningen är traditionell bilvård 
med underhållsservice, reparationer 
samt däckhotell. En nisch är motor-
optimering med syfte att minska 
bränsleförbrukningen hos såväl 
”vanliga” bilar som lite mer  sporti-
gare sådana. 
 
Skräddarsyr avgassystem 
En annan nisch är trimning och ser-
vice av sportbilar såsom Ferrari, 
Lamborghini, Porsche, BMW med 
flera. Trimningen handlar mycket 
om att skräddarsy avgassystem för 
att få ut optimal prestanda samt inte 
minst få ett kraftfullt och impone-
rande ljud. 
 
Från verkstadschef till egen 
Här har Jörgen en bra plattform att 
arbeta från, då han under 4,5 år var 
anställd som verkstadschef hos Pla-
tinum Cars i Åby, innan han star-
tade eget. 
 
Verkstaden är BDS-ansluten. BDS 
är en butik- och bilverkstadskedja 
som finns över hela Sverige. 
 
Jörgen arbetar för närvarande en-
sam i företaget.   
 
       Text och bilder:  
  Christer Johansson 

Jörgen Svensson  

Ferrari som väntar på service 

Exteriör bild av verkstaden 

 

ÖPPET mån - fre 07:30-16:30 
Tel: 011-10 12 62 
info@jrmotorperformance.se 
Instagram: jr_motorperformance 

Sandviksvägen 57 

BDS-ansluten bilverkstad  
som tar emot alla bilmärken 
   

 Service och reparationer  

 Däckservice med däckhotell 

 Motoroptimering 
 

Specialitet  sportbilar 
Ferrari, McLaren, Lamborghini, m.fl. 
 

 Servar, trimmar och monterar  

in specialbyggda avgassystem  
i rostfritt och titan 



 

 6 

KOLMÅRDSNYTT   nr 1, 2023  

En 50-år lång affärsresa 
Året var 1973 
Årets vinter var en av de allra mild-
aste som Sverige upplevt, med tem-
peraturer på stundtals omkring 12 
grader plus. Efterföljande vår blev 
solig och varm och vi fick genom 
TV lära oss att ”Fem myror är fler 
än fyra elefanter”. 
 
Den här våren skulle en 16-årig tjej 
vid namn Gun-Britt Lundberg gå ut 
nionde klassen på Hultdalsskolan i 
Åby. Siktet var efter högstadiet in-
ställt på yrkeslinje affärs. Problemet 
var att den utbildningen tillhanda-
hölls i Linköping, vilket skulle in-
nebära en flytt till grannstaden. 
Gun-Britt bodde vid den här tiden 
med sina föräldrar vid Betlehem, 
Kolmården, och var inte alls så in-
tresserad av att flytta till Linköping. 
Men ibland hjälper ödet till att ju-
stera en sådan detalj. 
 
Samma arbetsplats i 50 år! 
Familjen Lundberg hade inte till-
gång till egen bil, så de fick varor 
hemkörda från Kolmårdens Livs 
(senare ICA Delfinen). Han som 
oftast körde hem varorna var före-
ståndaren Erik Hanning, tillika god 
vän med pappan i familjen. Gun-
Britt visade tidigt intresse för affärs-
livet, varför Kolmårdens Livs låg 
snubblande nära en inkörsport till 
att praktiskt få prova på  livet i bu-
tik. 
 
Efter att ha haft något som liknade 
en provanställning under några 
veckor, erbjöds Gun-Britt i början 
av sommaren -73 fast anställning,  
med lönen 7 kr i timmen.  

Föga kunde hon då ana att hon 
skulle bli kvar på samma arbetsplats 
i 50 år! Avståndet mellan hem och 
arbetsplatsen överbryggades med 
hjälp av en gammal moped – i ur 
och skur. 
 
Affärslivet 
Arbetsuppgifterna bestod till en bör-
jan av att hjälpa kunderna med att 
packa ned köpta varor i påsar. Att 
vara social mot kunderna genom lite 
småprat ingick också. På så sätt 
fyllde affären en social funktion och 
blev en naturlig träffpunkt. 
 
1975 genomgick affären en större 
ombyggnad, varvid delar av verk-
samheten under byggtiden fick utfö-

ras i ett stort ballongtält, 
placerat bakom affären. 
Det var en rolig och 
spännande tid minns 
Gun-Britt. Så små-
ningom fick Gun-Britt 
ansvaret för charken 
och lärde sig stycka 
kött. En veckolång 
kursresa till Schweiz 
ingick i utbildningen 
för köttstyckning. 
Och kursresor är ju 
alltid trevligt att få 
göra. Den manuella 
charken blev kvar 
till början av år 
2000. 
 

Mångsysslande verksamhet 
Överlag förändrades arbetsuppgif-
terna för personalen. Det övergick 
alltmer till en mångsysslande verk-
samhet, där det aktuella behovet 
fick styra vad som skulle utföras i 
butiken. Samtidigt etablerades en 
Post- och paketservice som ersätt-
ning för det nedlagda postkontoret i 
Krokek. Personalstyrkan reducera-
des efterhand, så nog fanns det att 
göra. Vartefter blev det mer tid för 
Gun-Britt att sitta i kassan. Och det 
är väl framförallt där vi är vana att 
träffa henne. 
 
Återblick 
Kolmårdsnytt träffade Gun-Britt 
(även kallad Gumpan) en dag i ja-
nuari 2023. Vi samtalade om förde-
lar och nackdelar med att ha haft 
samma arbetsplats under så lång tid. 
Hon konstaterar att fördelarna har 
uppvägt nackdelarna. Nära till arbe-
tet och närhet till barn och barnbarn 
slår det mesta. Men framför allt har 
hon trivts – och trivs fortfarande  - 
med sitt jobb. 
 
På frågan vad som upplevs som den 
mest påfallande förändringen i verk-
samheten under alla dessa år - blir 
svaret utan tvekan: 
 
Lugnet saknas. Den stress som vi 
kan uppleva idag fanns inte på 
samma sätt förr.   
 

Gun-Britt i kassan 2023 
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Ett generellt sett högre tempo i sam-
hället avspeglar sig även hos kun-
derna. Det i sin tur har medfört att 
den djupare kontakten med kunder-
na har blivit  sämre. 
 
De första 25 åren var de klart rolig-
aste. Man var aldrig ensam i perso-
nalrummet och det fanns mer tid till 
gemenskap och skratt. 
 
Roligaste kundminnet? 
Det var när jag hade hand om char-
ken. En dam kom fram och ville 
köpa en korv, som man skär upp på 
längden och när man steker den 
kommer inälvorna ut? Till slut kom 
vi fram till att det var isterband hon 
ville ha! 
 
Hur ska du nu förvalta din tid 
framöver? 
Jag kommer förmodligen att sluta 
under sommaren. Det kan kanske 

även bli lite extraknäck då och då 
på ICA. Mina stora intressen i öv-
rigt är skog och mark. Sedan har 
jag ju ett antal barnbarn och barn-
barnsbarn att hålla reda på! Så att 
fördriva den nyvunna fritiden kom-

mer inte att bli något stort problem. 

Kolmårdsnytt önskar Gun-Britt 
lycka till med framtida uppgifter.   

Tidig bild av ICA-fastigheten före ombyggnad 

Text: Christer Johansson 

Bilder: Privata och arkivbilder 

 

     Återbruka mera    Recension av boken 

Alla nöter vi ut lakan, men 
de kan få nytt liv som bad-
rumsmatta eller kastrullun-
derägg m.m. Klipp 2-3 cm 
breda remsor, fläta, inte 
alltför hårt, och zig-zaga 
ihop för maskin. Det går 
förstås att göra för hand 
också, med dubbel tråd.  
 
      Lycka till! Ulla Landqvist 

Matta gjord av textillärare/ textilkonstnär Kerstin Sapire  

Här sys en matta ihop på symaskin 

”Och allt blir återfött”  
av Lennart Lidman 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lennart Lidman bor på Vikbolandet och 
det var där många bönder anslöt sig till rys-
sarna 1719 när de brände utmed östkusten 
och in i Bråviken fram till Norrköping. 
Krigströttheten var stor i Sverige efter alla 
krig och de blev lovade att deras gårdar inte  
skulle brännas ner. En ledare och förrädare 
bland vikbolandsbönderna var Sven Dans-
son på Torpa gård i Kuddby socken, som 
senare blev halshuggen och steglad på Syl-
tenberget i Norrköping.  
 

En spännande bok, som skildrar händelser-
na. Den berättar även om en del spirande 
kärlek, som man blir nyfiken på att följa i 
nästa bok. Mycket lättläst och rekommende-
ras varmt.  
 

    Monica Svensson 
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AURA LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR

En ny tyst 
generation

Effektivt 
trippelfilter 

reducerar virus 
och bakterier

Effektivt 
trippelfilter 

reducerar virus 
och bakterier

A+++

A++

• 4m isolerade kylkopparrör samt kanal.
• Håltagning i lättforcerad vägg (trä/lättbetong).
• Elanslutning mot befi ntlig arbetsbrytare alternativt stickpropp  
  på inomhusdel, fast elanslutning offereras separat.
• Inomhusdel monterad på markplan.
• Tätning av genomgångshål.
• Väggstativ med vibrationsdämpare.
• Genomgång av funktioner vid överlämning.
• Grovstädning.
Framkörningsavgift tillkommer.

NU ÄR DET DAGS FÖR 
EN NY VÄRMEPUMP

Kolmården |  Tel: 0705-708803, 0733-923173 | bad-varme.se 
Gör livet en gnutta enklare

Telefontider
Mån-fre:

7.00-16.00

INSTALLERAT-OCH-KLART

27 400:-
INSTALLERAT-OCH-KLART*

INKL. ROT

PRIS AVSER AURA T2

*Pris Gäller om ROT avdrag medges. 
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker alt. 
till 31/5 2023. 

Ifö Spira 6260 Rimfree® WC-stol med Ifö Clean, rengöringsvänlig glasyr. Fresh 
WC – håller din WC-stol fräsch länge. Helt utan spolkant. Mjukstängande hårdsits. 
42 cm sitthöjd. Svensktillverkad.

6 095:-
INSTALLERAT-OCH-KLART*

INKL. ROT
ORD. PRIS 6 395:-

Ifö Spira 6261 Rimfree® WC-stol, hög modell. Med Ifö Clean, rengöringsvänlig 
glasyr. Fresh WC – håller din WC-stol fräsch länge. Helt utan spolkant. 
Mjukstängande hårdsits. 46 cm sitthöjd. Svensktillverkad.

För dig 
som vill 

sitta högre

8 895:-
INSTALLERAT-OCH-KLART*

INKL. ROT
ORD.PRIS 9 895:-
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Patric Ericson, VD BRABO 
Vad kommer att hända med  
Sanatoriet?  
Hyreskontraktet med Kriminalvår-
den, som hyr Sanatoriet, löper ut i 
maj i år och då kommer Kriminal-
vården att lämna området. Sanato-
riet är en otroligt vacker byggnad 
med stor potential. Vi vill utnyttja 
byggnaden till att skapa något som 
stärker området, antingen bostäder 
eller någon annan typ av verksam-
het. Exakt vad det blir är inte fast-
ställt ännu. 
 
Det finns många andra gamla hus 
i området mellan Torsjön och 
Sanatoriet. Vad händer med 
dessa? 
Vi vill försöka att bevara så mycket 
som möjligt av den gamla bebyg-
gelsen i Torsviken. Det är många 
fina byggnader, som stärker områ-
dets karaktär. Eventuella nya hus 
som vi bygger ska integreras med 
befintlig bebyggelse på ett hållbart 
och smakfullt sätt. 
 
Hur planeras servicen i form av 
bussar, affärer, barnomsorg m.m. 
i Torsområdet? 
Vi har flera byggnader som skulle 
lämpa sig för t.ex. barnomsorg och 

Vad händer med ”Gamla Sanatoriet” efter maj 2023? 

affärer. Vi för dialog med kommu-
nen och andra aktörer angående 
förskola i området, men inget är 
bestämt. Gällande kollektivtrafik är 
vår stora förhoppning att den kom-
mer att byggas ut och förbättras till 
området, något som vi ska föra dia-
log med regionen om framöver. 
 
Hur påverkar de tuffa tiderna 
OBOS och BRABO:s planer i 
Torsviken?? 
Vi på BRABO är en långsiktig ak-
tör med stora planer för Torsviken. 
Den rådande marknaden påverkar 
inte våra planer för Torsviken, däre-
mot kan utvecklingstakten komma 
att anpassas efter rådande marknad 
och efterfrågan. 
 
Tillbakablick   

I början av 1900-talet dog över 11 
000 personer varje år av tuberkulos 
eller TBC, som sjukdomen också 
kallas. Man insåg att den stora 
smittspridningen berodde på soci-
ala missförhållanden och okunnig-
het om hur smittan spreds. Därför 
beslutade man att uppföra särskilda 
sjukhus, sanatorier, där man kunde 
isolera och behandla de sjuka.  
Landstinget i Östergötland beslu-
tade år 1912 att bygga ett sanato-

rium och 1918 invigdes Sanatoriet i 
Torsviken.  
 
Huset ritades av arkitekt Ernst 
Stenhammar, som bl.a. har ritat 
vinterträdgården i Grand Hotell 
Royal och Centralpalatset vid Te-
gelbacken i Stockholm. Huset hade 
från början 186 vårdplatser. Under 
åren 1930 – 1960 fanns det 228 
vårdplatser.   
 
Efterhand minskade sjukdomen och 
1962 ändrades namnet på Sanato-
riet till Kolmårdssjukhuset. 1983 
omvandlades huset till Vårdcentral 
och år 2004 till Kriminalvårdsan-
stalt.  
 
All forskning säger att det är bra 
med blandad bebyggelse, d.v.s. 
både bostadsrätter, villor och hy-
reslägenheter. I Kolmården finns 
många äldre som gärna skulle sälja 
sina alldeles för stora villor och 
flytta in i en trevlig hyresrätt, gärna 
ett trygghetsboende 65 plus. Kan 
detta månntro bli verklighet i 
”Gamla Sanatoriet”? 
 
       Text: Olle Rosén    
       Bild: Privat 

Den frågan ställer sig idag många Kolmårdsbor. Uppe i Torsviken är utbyggnaden av området i full fart. En ny 

villastad håller på att växa fram. Idag har OBOS sålt slut på sin första etapp med 18 rad- och parhus och har 

även påbörjat försäljningen av sin nästa etapp, ”skogspromenaden”, som kommer att bestå av 25 rad- och kedje-

hus plus 22 småhustomter. OBOS samarbetar med företaget BRABO, som ansvarar för att Sanatoriet och den 

gamla bebyggelsen uppe i Torsviken integreras med de nya husen på ett hållbart och smakfull sätt. När OBOS 

och BRABO är klara med sin utbyggnad kommer det nya samhället att bestå av ca 300 bostäder i form av villor, 

radhus och lägenheter. 
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Festlokal i Kolmården 

   

 

 

Stavsjö Föreningshus för  
fester, bröllop, dop mm  
För information och priser:  
       

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

 

 

 

 

Stafsjö Bruksmuseum 
 

Visar ortens och brukets historia från  
grundandet 1666 till nutid. 

 

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

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

Bli medlem och få fortlöpande information  
om museet i kvartalsrapporter. 

 

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

http://www.stavsjö.se
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Stavsjö Horisont 

Stavsjögården 
Stavsjögårdens hyresgäster fick ett 
fint välkomnande i höstas av sin 
hyresvärd, med mingel för både de 
gamla och nya hyresgästerna. Sam-
tidigt blev de informerade om Stav-
sjö och vad för aktiviteter det finns 
här att välja på och medverka i. 
 
Stavsjöventilerna 
Stavsjöventilerna hade ett program 
med julsånger i Stavsjö Förenings-
hus före jul, under ledning av Maria 
Samuelsson. Efter sången blev de 
avtackade av Ulla Lawergren, som 
frågade om det passade sig att hon 
läste en dikt. Och det tyckte vi att 
det gjorde. Hon läste en lång dikt 
utantill. ”Mannen som missade den 

första julen”, av Hans Hallebo från 
Västergötland. Den handlade om 
vandringen som Josef och Maria 
gjorde inför skattskrivningen. De 
nekades att komma in på värdshuset 
och Maria fick föda Jesus i ett stall. 
En mycket fin dikt, som blev myck-
et uppskattad. 
 
Fixargruppen I Stavsjö 
Fixargruppens ledning ordnade en 
trevlig avslutning på säsongen i 
Stavsjö Föreningshus i december 
med julbord för ett 25-tal deltagare. 
I år rustas i den gamla Stavsjögår-
den och biblioteket iordningställs 
med nya böcker. Obs! Du vet väl att 
man kan låna där? 

Nyårsrevy i Stavsjö  
Föreningshus 
Revygänget hade fått ihop en rolig 
blandning med glimtar av lokala 
aktiviteter och humoristiska sket-
cher och sånger. Primadonnorna 
Anne Pettersson och Britt Jacobs-
son utmärkte sig särskilt i sina tju-
siga kläder och roliga uppträdan-
den. 
 
Julgransplundring 
Efter jul blev det ännu en julgrans-
plundring. Dans kring granen med 
sång och musik av Affe och Ragne 
och tomte med godispåsar till bar-
nen enligt tradition samt kaffe och 
saft i Stavsjö Föreningshusför-
enings regi. 
 

 Text och bild: Monica Svensson  

Inflyttningsfest från Stavsjögården      Bild: Privat Julgransplundring 

 

Upprop! 

FINNSAM:s Kolmårdsprojekt 
Föreningen FINNSAM – Finnbyg-
der i samverkan bildades 1992 för 
att samla människor med intresse av 
skogsfinnarnas historia i Skandina-
vien. Många av våra medlemmar 
härstammar från de skogsfinnar som 
flyttade in till Sverige och Norge 
från östra Finland under slutet av 
1500-talet, och fram till mitten av 
1600-talet. Vi har bland annat ägnat 
oss åt att kartlägga diverse finnbyg-
der runtom i Skandinavien.  
 
Nu försöker vi med Kolmården, där 
det omnämns att skogsfinnar slog 
sig ned. Men det är väldigt svårt att 

hitta klara belägg på de här finska 
bosättningarna. Var det olika grup-
per av finnar som kom till Kolmår-
den? När kom de och var slog de sig 
ned? FINNSAM har haft två semi-
narier i området för att väcka intres-
set för den här historien. En av våra 
medlemmar har upprättat en karta 
som vi följer. Kartan omfattar ett 
tiotal socknar från Regna, Risinge 
och Skedevi i väster till Tuna, Tuna-
berg och Bergshammar i öster.  
 
På facebook har vi en särskild grupp 
för inläggning av uppgifter, liksom 
vi har ett Dropbox-konto, där vi 

samlar mer omfattande noteringar. 
Noteringarna gäller traditioner, ort-
namn, uppgifter ur arkivhandlingar 
med mera.  
 
Om du är intresserad av att hjälpa 
till med forskningen kan du ta kon-
takt med mig, Tor Eriksson, under 
    

e-postadress:  
hummelgruvan1970@gmail.com 
eller telefon 070-2318222. 
 
Tor Eriksson, Örebro 

 

mailto:hummelgruvan1970@gmail.com
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Återblick på gården Älgstorps historia 

- efter samtal med Affe Gustafsson 

 Älgstorp har gamla anor och finns inskriven som 
”häradstorp” i skattelängd redan år 1543, alltså redan 
från Gustav Vasas tid. Gården har sedan varit skog-
vaktarboställe för Lösings häradsallmänning.  
 
År 1915 kom Affes farfar Gustav Gustafsson och hust-
run Helga till Älgstorp som arrendatorer. Gården omfat-
tade 20 ha, 13 ha åkermark och 7 ha betesmark. Den 
ligger intill Hampsjön.  Där provade man omkring 1920 
att göra en sjösänkning.  Syftet var att få mera brukbar 
jord. Vattennivån sänktes då med ca 1½ meter. Så länge 
man använde sig av hästar i lantbruket gick det bra att 
odla den nyvunna marken, men med traktorer håller inte 
ytan för belastningen, utan försvinner sakta. 
 
Nuvarande huvudbyggnaden vid Älgstorp uppfördes av 
SJ ca 1910 vid bygget av den nya stambanan, som bo-
stad för en järnvägsingenjör. Huset övertogs sedan av 
arrendatorsfamiljen. Paret Gustafsson hade barnen Ber-
til, hans tvillingsyster Britta, samt Birger och Inga.  
 
Bullerbyn 
Sonen Bertil gifte sig 1943 med Alva, som bodde vid 
Krokeks gård. Hennes far, alltså Affes morfar, drev den 
gården, men hade också ett litet åkeri. Alva och Bertil 
blev brukare till Älgstorp och bildade där familj. De 
fick under 40-talet två pojkar, Alf och Lars, och därefter 
tvillingflickorna Barbro och Ulla. Barnen levde lite av 
ett ”Bullerbyliv”, med föräldrar och farmor alltid i sin 
närhet och med många djur omkring sig. Barnen fick 
förstås hjälpa till i arbetet med det de kunde, som t.ex. 
att hämta vatten nere i källan vid bäcken. Inte förrän 
1951, när man installerade elektricitet, fick man pump 
och vattenledning in i kök och i ladugård. 
 
Elektricitet 
Det var just när el drogs fram som förändringen för 
mjölkbönderna kunde börja. Några stora gårdar, som 
Oxåker och Uttersberg, hade redan tidigare andra, egna 
system. Där hade den mänskliga, läs kvinnliga, handens 
arbete redan blivit ersatt av mjölkmaskiner. Spann-
mjölkning kallades det nya systemet.  

En mjölkmaskin gav det under-
tryck som behövdes för att dra ur 
mjölken ur kons juver. Spannen 
hade ett tättslutande lock. Mjölken 
hälldes upp i såar på 50 liter, som 
fraktades ut till mjölkpallen vid 
stora vägen, hämtades av mjölkbi-
len varje dag och kördes till 
Mjölkcentralen i Norrköping. 
 
Under denna tid var mjölkhante-
ringen arbetsam men relativt lön-
sam för bönderna och en ryggrad i 
deras verksamhet.  
 
Barnen hjälpte till 
Affe berättar att han och syskonen stegvis kom in i ar-
betet på gården. Det kunde handla om att hämta in ägg, 
ge foder till och mjölka korna, mata grisarna, se till 
stängsel och sköta sådant som hör till djurhållning. De 
lärde sig förstås också tidigt att köra traktor. För fadern 
Bertil var vårbruk inklusive sådd, höskörd och skörd de 
intensivaste perioderna, däremellan kunde han arbeta 
med bl.a. skogskörning med häst. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Älgstorps gård som den ser ut idag 

 

Vinter vid Älgstorp 
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Förändring 
Men under 70 - 80-talet kom det in en stor förändring 
för mjölkgårdarna. Då började Mejeriförbundet vilja ha 
fram kyltankar på gårdarna, så att man kunde hämta 
mjölk med tankbil, enbart varannan dag. Detta krävde 
stora investeringar och ett system för rörmjölkning. 
Bertil fann detta alltför dyrt och betungande och beslu-
tade därför att Älgstorp skulle sluta ha mjölkkor. Bara 6 
eller 7 gårdar i Krokek kom att fortsätta med mjölkpro-
duktion. I Kvarsebo fortsatte 5 gårdar.  
 
Robotar 
Nu, år 2023, är det bara 2 gårdar i Kolmården som har 
mjölkproduktion, bägge med ekologisk drift. De har 
nästa form av modern mjölkning, via mjölkrobot, en 
investering på ca miljonen. Där går kossorna själva in 
och blir mjölkade automatiskt. I Kvarsebo finns de två 
gårdar som har mjölkrobotar. Gården Finnkärr har en 
robot, för ca 80 mjölkkor och Krullen har sex robotar, 
och kanske så mycket som 350 kor.  
 
När man på Älgstorp slutade ha mjölkkor p.g.a. de 
stora investeringar som skulle ha krävts, blev driften av 
själva gården inte längre lönsam och detta var tungt för 
fadern, Bertil. Han fick hitta mera av annan verksamhet 
att komplettera med. Det var en svår tid för många. 
Lantbruksnämnden styrde över hur gårdar fick säljas 
och köpas. 
 
Månskensbönder 
Under 70 - 80-talet släppte Bertil arrendet med Lösings 
och köpte loss enbart marken runt själva husen. Det 
blev Lennart Alexandersson, Majstorp, som arrende-
rade jordbruksmarken. Men senare drabbades han av 
sjukdom, ännu tämligen ung, och kunde inte fortsätta. 
 
År 1989 flyttade Louise och Affe in på gården. De kom 
från ett lantbruk norr om Arlanda och byggde sig ett 
eget hus vid Älgstorp. De blev ”månskensbönder”. Affe 
arbetade som lärare på Råsslaskolan och Louise som 
sjuksköterska på Torsgården. De arrenderade samtidigt 
marken och började med köttdjur och senare fjordhäst-
uppfödning. 

Nutid 
I nutid används Älgstorps mark till vallväxtodling med 
Pelle Pettersson i Finnkärr som arrendator. Gräset slås 
och förpackas i balar, de stora vita plastrullar man nu-
mera ser ute på fälten. Man kan också lasta det 
nyslagna vallfodret med självlastarvagnar och köra det 
direkt till Finnkärr. Med några års mellanrum behöver 
gärden med vall plöjas upp och sås på nytt, med gräsfrö 
som sås in i havre och korn. 
 
Djurparken har stort behov av balar, så Finnkärr levere-
rar ca 350 per år dit och dessutom sly varje dag på som-
maren. Pelle arrenderar också mark både vid Älgstorp, 
Hacketorp, Tegelhagen och andra ställen för foderbeho-
vet.  
 
En gård förändras under tidens gång och det har verkli-
gen Affe upplevt under livet på Älgstorps gård från 
barndom till nutid. 

Affe och Louise på farstutrappan 

Text och bild: Christina Folkeson 

 

Till årets julklapp utsågs en 
stickad kofta, eller något 
annat värmande hemstickat. 
Jag frågar Louise Anders-
son Fortes, som har den 
enorma garnaffären, i gamla 
taxistationen i Sandviken. 
 
– Nej, det märkte jag inte 
av. Det har varit de gamla 
vanliga som köpt garn till 
sockor och vantar. Men det 
kanske skulle bli till jul-
klappar?  

Årets julklapp 
 - hur gick det med den? 

Alla känner nog inte ens till 
att jag har en garnaffär, sä-
ger Louise. Mängder av 
garn och snälla priser har 
Louise som jag som stick-
ande kund kan intyga. 

Text och bild: Ulla Landqvist 
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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 
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Vårprogram  

2023  
 

I år har en del av vårprogrammet redan genom-
förts under januari-februari, såsom film  på 
Christinagården i januari ”Där  kräftorna sjunger”. 
 

Årsmöte 2023 ägde rum den 19 februari på 
Christinagården. Efter förhandlingarna visades 
”Stålmannen bor i skogen”. 

 

Kvar under våren är 
    

Filmer:  
Söndagar kl 19.00  På Christinagården   
                Entré 30 kr inkl. kaffe med hembakat 
            
                
 

 26 feb       Bränn alla mina brev 
 

 
  26 mars   Triangle of Sadness  

 
 

  23 april    Ufo Sweden  
 

 
 
 
 

Fredag den 21 april 
    

Pub kväll kl 19 med  Beatles musik 
 

Entré  300 kr inkl. 1:a drycken + pubtallrik 
Baren öppnar kl 18.30.    Info 076-778 73 18 Morgan  

  
 
Alla filmkvällar är i samarr.  
med Kolmårdens församling.  
   

Musikpub sponsras av  
Norrköpings Kommun Kultur och Fritid 

      
 

Vi vill gärna se Dig som medlem  
i Kvarsebo Kultur! 
Tack vare Ditt medlemskap kan vi fortsätta 
bedriva vår kulturella satsning på bla barntea-
ter, konserter, teaterresor, filmkvällar mm 
 

      
Medlemsavgiften är 100 kr/år för enskild medlem 
och för hela familjen är den 150 kr/år  

     
Vårt bankgiro är 348-8160      
Glöm inte skriva in Namn o adress! 
Swish 1232644045 

 

VÄLKOMMEN! 
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Hur blev det Yoga Ekan?  
 

Citat från hemsidan ”yogaekan.com” 
 

”Ett proppfullt lager, ett gemensamt 
intresse & en strävan efter att upp-
fylla drömmar. Under 2020 föddes 
en idé om att förena våra intressen 
till något som andra kan gynnas av 
också.  
 
Angelica & Annelie är svärdotter/
svärmor. Båda hittade kraft i yogan. 
Angelica är företagaren som driver 
drömmarna. Annelie är fixaren & 
trixaren som stöttar & pusslar. 
Tillsammans skapades Yoga Ekan.” 
 
Utbildade Yogainstruktörer 
Angelica Elb Palmqvist och Annelie  
Elb är utbildade yogainstruktörer. De 
kommer nu att erbjuda invånarna i 
Kvarsebo och närliggande orter flera 
sorters yoga alltifrån den ”snällaste”, 
där man sitter på en stol till flera tuf-
fare varianter. Medicinsk yoga kom-
mer också att finnas på programmet. 

Yoga på bryggan 
Under några sommarhelger har man 
erbjudit Yoga på bryggan vid Bråvi-
ken och märkt att intresset varit 

Yogastudio öppnar i Kvarsebo 

stort. Tacksamhet över att kunna 
utöva yoga på ”hemmaplan” och 
slippa transporter till Norrköping 
bidrar också.  

I början av februari öppnade  Yoga Ekan sin verksamhet i nyrenoverad lokal hos Qvarsebo kaffe.  

Text: Inga-Britt Jernqvist 
Bild: Privat 
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               Inte för många färger åt gången, tycker Barbro! 

Mjuka, varma färger 
Helt oannonserat ringer jag på Bar-
bro Hernells dörr. Jo då, hon är 
hemma och telefonen verkar ju fun-
gera? Nu till mitt ärende. Direkt ser 
jag hennes, och även andras verk på 
väggarna. Mjuka varma färger mest. 
Inga ”pizzatavlor” med ett gytter av 
färger, nej behagligt återhållsam 
färgskala. Vi delar båda samma in-
tresse och diskuterar färger, det gör 
vi även med de andra i Kreativa 
Gruppen som nu har en ny fin lokal 
intill deltidsbrandkåren och snett 
över Sjövikskyrkan. 
 
 – Det är ingen idé du köper gröna 

kulörer, du kommer ändå inte att 
använde dem, sa en expedit till 
Barbro. 

 
Önskar utställning 
Vi kan båda intyga att han hade rätt! 
Gröna nyanser blandar vi ju själva. 
Vi går båda på Kreativa Gruppen. 

Barbro önskar att vi kan ha en ut-
ställning och visa alla de tekniker vi 
sysslar med där, som akvarell, akryl-
målning och olika sorters tryck m.m. 
 
Genuin Kolmårdsbo 
Med ett avbrott på tjugo år i Loddby, 
har Barbro bott mesta delen av sitt 
liv här och känner sig som genuin 
Kolmårdsbo. Nu bor hon i Häggåda-
len nedanför kyrkan och tidigare upp 
på Anemonvägen. Innan pensionen 
har hon arbetat som undersköterska 
på operation. 
 
Bästa födelsdagspresenten 
Barbro berättar att hon målat i om-
kring tjugo år. Det var en f.d. sambo 
som gav henne material för akvarell-
målning i födelsedagspresent.  

– Det blev den bästa födelsedagspre-
sent jag fått!  

 
– Har du gått några kurser, eller 

haft några utställningar? 
 
– På gamla lasarettet gick jag för en 

jättebra iransk lärare som kallades 
Mohsen. Han lärde oss att teckna 
och måla med olja. Sedan har jag 
gått på några kurser till, även 
drejning. Det är svårt och kräver 
mycket övning. Akvarell tycker jag 
är lättare att hantera.  Jag var 
med i en grupp som hette EMBLA. 
Namnet är bildat av våra initial-
bokstäver. Vi hade en utställning 
tillsammans i hörnan vid Norr 
Tull, där man kan rama in tavlor 
nu för tiden. Jag var så nervös. 
Det kändes som man hade livet 
som insats, men jag fick beröm så 
det gick ju bra, skrattar Barbro! 

 
                 Text och bild: Ulla Landqvist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Barbro Hernell 
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Björkviks Marktjänst AB  
är ett entreprenadföretag som utför  

de flesta förekommande markarbeten,  

t.ex. anläggning av husgrunder,  

avloppssystem, skogsdikning osv. 

Vi har även en grustäkt med både  

naturgrus och bergkross med de  

flesta förekommande grusfraktioner,  

samt matjord.  

Vill ni ha hjälp med transport  

så ordnar vi det med någon av  

våra lastbilar eller dumper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAGR  
Janne Anderssons  

grävmaskiner 
 

Kvarsebo   Kolmården   
0705136973 

E-post: jananderssonsgravmaskiner@gmail.com 

mailto:janneanderssonsgravmaskiner@gmail.com
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Berghorns Allservice utökar 

Mattias Berghorn har utökat sin 
verksamhet igen. Han startade fir-
man 2013, men endast på halvtid, då 
han fortfarande spelade i orkester. 
Från 2017 blev det sedan heltid. Det 
blir 10-årsjubileum i år. 
 
Mångsidig 
Det har blivit mer och mer jobb av 
alla de slag även i många samhällen 
runt omkring Stavsjö, så det gäller 
att vara mångsidig. Han har även 
mycket jobb i närheten åt Terranor 
(Trafikverket). 
 
Flera anställda 
Mycket gräsklippning och slyröj-
ning samt snöröjning och städning 
och snickerier. Ja, han har verkligen 
allservice. Nu har han flera an-

ställda; Angelika, Kennet på timmar 
mars-september och hans far Stig 
jobbar också på timmar. Hans fru 
Annika sköter kontorsarbetet. 
 
Sonen, nyanställd snickare 
Dessutom har han nu anställt en 
snickare, för det är många som be-
höver hjälp med snickerier. Nämli-
gen hans son Robin, som med yr-
kesbevis som snickare från bygg-
branschens yrkesnämnd från den 9/1 
2023 kommer att börja i mitten av 
februari. 
 
Vi i Stavsjö är glada och tacksamma 
för att vi har en så bra firma här som 
kan hjälpa oss med det mesta. Vi 
önskar Mattias och alla hans an-
ställda lycka till i framtiden. 
 

Robin, nyexaminerad snickare 

 

Luftgevär i Krokek 
Arbetet med den nya luftgevärshallen i Krokek 
fortgår. Nästa steg är att vi ska få vår bidragsan-
sökan godkänd av Östergötlands Idrottsförbund, 
vilket borde skett när tidningen publiceras. 
 
Bygget påbörjat 
Vi har börjat själva bygget med att Ekmans Ent-
reprenad har hjälpt oss med markarbeten och vi 
har monterat plintar från Bolist för byggnaden. 
 
Klart i höst 
Vi räknar med att bygga lokalen under våren och 
sommaren för att kunna börja använda den i höst. 
 
Om du är intresserad av att ge goda råd eller 
delta i själva byggandet hör gärna av dig. 
 
Bo Ohlsson, Krokeks Skytteförening 
070-545 93 15, info@krokeks-skf.se 

 Text: Monica Svensson  
 Bilder: privata 



 

 22 

KOLMÅRDSNYTT   nr 1, 2023  

 

 

Bil - service mm 
 

JR MotorPerformance 
Jörgen Svensson Sandviksvägen 57 
Tel. 011-10 12 62  
info@jrmotorperformance.se 
Underhållservice, reparationer, 
motoroptimering, däckservice 
 

KROKEKS BILVERKSTAD, MEKONOMEN 

Sjöviksvägen 51, 618 30 Kolmården 
Wille Haglund 011-39 21 50 
krokeksbil@gmail.com 
Bilverkstad som servar alla bilmärken 
Däckverkstad   

 

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   
 

GOLIAT DESIGN AB     
Listvägen 8 Strömsfors     Fönsterrenovering,  
Träreparationer, Nytillverkning.   Rotavdrag. 
Tel. 073-638 56 08, kari@goliatdesign.se 
 

Dekorationsmålning, Förgyllning, Färgsättning 
Tel. 070-209 69 19, lotta@goliatdesign.se 
www.goliatdesign.se      
 

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) 
Ordf Alf Gudtsfsson Älgstorp 1, 618 92 Kolmmården 
algstorp@telia.com 070-577 93 20 
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  
 

PRODUKTIONSBOLAGET K AB 

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

RICHARD WESSMAN AB 
Stenbäcksvägen 37, 618 35 Kolmården 
Tel. 072-725 49 14  wessez@gmail.com 
Konsulttjänster inom el, bygg, mekanik, 
teknik och fastighetsuthyrning 
 

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 
 
 

 
   

mailto:info@jrmotorperformance.se
mailto:krokeksbil@gmail.com
http://www.bravikensmaleri.se
mailto:elochfastighetsteknik@telia.com
http://www.elochfastighetsteknik.se
mailto:livetikrokarna@outlook.com
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NINA BJÖRNSDOTTER 
Böksjö Trollbacka 
Massör, Livscoach & feelgoodinspiratör  
Boka på boka direkt eller ring 0763-061965 
www.ninabjornsdotter.se  nina@ninabjornsdotter.se 
Diplomerad Massör, hästmassör sedan 2002 
 

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. 
 

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 
 

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 
jananderssonsgravmaskiner@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 
 

 PROPERTIES & PARTNERS - Fastighetsmäklare  
Sjöviksvägen 80, Centrumhuset, 618 30 Kolmården  
Matz Ågehäll, Tel 011-39 25 30, 070-839 25 40 
matz.agehall@propertiespartners.se 
Förmedling av villor, radhus,   
fritidshus och bostadsrätter   
 

HEMMA I STAVSJÖ Butik & webbutik 

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

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 
 

RENASERVICE  Rent Hus - Rent Samvete 
Vi utför hemstäd, flyttstäd, företagsstäd mm 
Varmt välkomna att höra av er! 
Kakelugnsvägen 5, 618 33 Kolmården 
Tel: 072-323 59 76 
info@renaservice.se      www.renaservice.se 
 

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 
    
 

 

http://www.ninabjornsdotter.se
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@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, 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 
Håkan Elm, 070-282 02 97 
Anemonvägen 5, 618 31 Kolmården 
kbk@kolmardensbatklubb.se 
 

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  
Lucervägen 1, 61832 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/ 
  

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    
 

Kolmårdens Tennisklubb 
Ordf. Jimmy Steen, 070-6874757 
Hemsida: kolmardenstk.se  
 

 

mailto:erikssonalberga@gmail.com
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Basket varje onsdag kl 21 i Uttersbergshallen 
Barry Broman 070-839 29 37 eller  
Anders Wiklund  070-294 81 20 
Vi markerar närvaro med hjälp av internettjänsten DOODLE. 
Är vi är 6 eller fler så kör vi, mer än 8 så blir det avbytare. 
       
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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Kolmårdens Tennisklubb 
- ett kompisgäng räddade klubben 2010 

Med stolthet minns man under 1980
-talet hur Krokeksungdomarna Eli-
sabeth Forsberg tillhörde Sverige-
eliten i tennis samtidigt som Gustav 
Pousett, Totte  Stahlberg och Gabbe 
Svad var rankad 1:a, 2:a resp. 3:a i 
Östergötland i sin ungdomsklass.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olle Classon - ordförande  
under åren 2018 -2022 
 

Hur började det? 
Klubben bildades 1970 av eldsjälar-
na Palle Stylander, Gunnar Kryger, 
Henry Helin och Gunilla Stubbe. 
Uppe vid Scoutgården byggdes un-
der 70-talet tre banor helt ideellt och 
under 1980-talet byggdes det nuva-
rande klubbhuset.   
 
Klubben växte!  
Under 1980-talet hade Sverige 
många världsstjärnor i tennis som 
Björn Borg, Mats Wilander m.fl. 
och detta bidrog till stort intresse för 
sporten.  Klubben växte och på 80-
talet fanns mer än 50 aktiva spelare 
och över 300 medlemmar. Intresset 
för tennis svalnade sedan framöver 
och klubben tappade då också 
många av sina medlemmar. 
 
Nystart år 2010 berätta! 
Det började med att Gunnar Kryger 
tog kontakt med Niklas Strand 
Karlsson, som i sin tur tog kontakt 
med Jimmy Steen och Tobias Hell-
sing och bad detta kompisgäng ta 
tag i klubben och dess framtid. 
Plötsligt började det hända saker. 
Gunnar Kryger blev ny ordförande, 
sekreterare blev Tobbes sambo Elin 
och Niklas fru Ulrika blev kassör. 
Det blev ordning på ekonomin och 
antalet medlemmar började öka 
igen.  

Idag har klubben 140 betalande 
medlemmar och framtiden ser ljus 
ut. För att underlätta administration-
en började vi med digital bokning 
på vår hemsida 2016 och vår nya 
åkvält inköpt 2018 har underlättat 
iordningsställandet av banorna på 
våren. Från mitten av 2010-talet har 
vi hyrt ut en av banorna till PRO 
som har skapat en bouleanläggning. 
Denna bana är idag flitigt använd av 
många pensionärer inom både PRO 
och SPF.  Under jubileumsåret 2020 
kunde vi åter arrangera ett klubb-
mästerskap, som vi kallar för 
Kolmårdsslaget, och den kommer 
att bli en återkommande turnering 
varje år under aug/sept. Våra banor 
är mycket välskötta och har gott 
rykte och detta har inneburit att de 
utnyttjas även av andra klubbar som 
vid Holmen Paper Cup och Ung-
doms SM i tennis. Huvudsponsor 
sedan 2010 har varit Matz Ågehäll, 
men även många andra företag har 
bidragit med pengar till den goda 
utvecklingen. 

Jimmy Steen – ny ordförande 
från 2023 
 

Vad händer framöver? 
Under april/maj kommer banorna att 
göras spelklara och då hoppas vi på 
stor tillströmning. Idag kostar ett 
familjemedlemskort 800:-, senior-
medlemskort 450:- och ett junior-
medlemskort 250:-. Är man medlem 
spelar man gratis från morgon till 
kväll under hela säsongen. Att hyra 
banan för icke medlemmar på hem-
sidan kolmardenstk.se kostar 100:- 
/timme. Vi planerar att uppvakta 
skolorna till våren för att erbjuda 
eleverna att prova på tennis. Under 
sommarn hoppas vi även komma 
igång med en turnering för våra da-
mer. 
 

Vinnare av Kolmårdsslaget 2021.  
Vinnare Robin Ljungholm och Johnny 
Bergstedt flankerade av Andreas Hållsten 
och Lars-Göran Svensson. 
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Samarbete med Kolmår-
dens skytteklubb. 
Sedan ett par år tillbaka har 
vi diskuterat möjligheten att 
samarbeta med någon an-
nan förening. När skytte-
klubben blev uteslängd från 
Råsslaskolan för några år 
sedan togs en kontakt, som 
nu har gett resultat. Skytte-
klubben kommer att an-
lägga en bana i anslutning 
till vårt klubbhus och de 
kommer att kunna nyttja 
vår klubblokal med toa, 
dusch och värme. Deras 
anläggning beräknas vara 
klar under hösten 2023.  
 
En samlingspunkt för både 
gammal och ung! 
Förutom skytteklubben har 
vi även ett gott samarbete 
med scouterna och med 
pensionärerna som spelar 

boule och vi hoppas att 
våra aktiviteter här uppe 
kan bli en bra och trevlig 
samlingspunkt för både 
gammal och ung.  
 
Gunnar Kryger var med 
och startade klubben för 50 
år sedan och han tog även 
initiativet till nystarten 
2010. Gunnar är en be-
stämd herre som visar med 
hela handen. Detta gäller 
både bråkiga elever och 
elitspelaren Björn Borg, 
som Gunnar dömde i David 
Cup i Båstad 1980. Du som 
har ett gammalt tennis-
racket hemma. Boka en tid 
på kolmardenstk.se och 
utmana dina barn eller 
barnbarn på en match. 
 

Jag satt och scrollade på Facebook 
när ett av pollen helt nermjölat bi 
dök upp. Rubriken över var: Dör vi, 
så dör ni! Längre ner stod ungefär så 
här: Varför är en perfekt gräsmatta 
viktigare än blommor och insekter? 
Tänkvärda ord och faktum vi måste 
ta till oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dör de , så dör vi! 
Just nu sover eller ligger många in-
sekter förstås i dvala, en del som 
puppor andra som ägg och en del 
som imago, sista fasen i en insekts 
liv. Vissa insekter älskar vi utan 
förbehåll, som nyckelpigor och fjä-
rilar, medan andra är mer oönskade, 
typ fästingar, kackerlackor och 
spindlar. Men det är med spindlar 
som med bin, dör de, så dör vi. 
Spindlar är makalösa på att kalasa 

på skadeinsekter! Förr betydde det 
otur att slå ihjäl en spindel. Den 
gamla vidskepelsen kan vi väl ta till 
oss när spindlar är så viktiga! 
 
Granbarkborren 
Så till ett sorgebarn, granbarkbor-
ren! Onaturliga monokulturer har en 
förmåga att slå tillbaka i negativ 
riktning. Enligt expertis på Skogs-
styrelsen ligger det till som följer: 
Granar blir stressade av flera torr-
somrar i rad och får då sämre mot-
ståndskraft. Därtill gynnas gran-
barkborren av varma somrar. Under 

svalare och blötare somrar kan gra-
nen försvara sig bättre genom att 
producera mer kåda som då kan 
dränka och hindra angreppen i 
större mån. Det finns dock de som 
gillar de små krypen, som hackspet-
tar och andra rovinsekter! Men de 
räcker inte för att hålla borrarna 
tillbaka. Granbarkborren är ingen 
ny företeelse, den har bara haft 
gynnsamma år. En blöt sommar är 
till glädje för både skogen och 
skogsägarna. 

Alltid stort publikintresse vid Kolmårdsslaget 

Text: Olle Rosén 

Bilder: Privata 

Projekt insekt - tidig vår 

 

      Humla        Bild: Thomas Karlsson 

   Granbarkborregångar   Bild: Mats Hannerz 

  Text: Ulla Landqvist 
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Måltidsgemenskap 
Känner du dig ensam, främst i mat-
situationer? Då finns det flera sätt 
att åtgärda detta. Ta vara på de till-
fällen som erbjuds att äta lunch till-
sammans med andra. Det är inte 
bara trevligt utan gör också att du 
äter med eftertanke, tuggar väl och 
tillgodogör dig maten på ett annat 
sätt än att kasta i sig, t o m kanske 
på stående fot i köket. Här följer 
några förslag som finns här i 
Kolmården. 
 
 Träffpunkten 

Träffpunkten Valhallavägen kl 
11.30–13.00 (månd-fred) Kost-
nad 71 kr för varmrätt, sallad, 
enkel dryck och kaffe. Ingen 
föranmälan men hör gärna av er 
så maten räcker.  
Tel. 011-15 79 55 

 
 Orrekullagården 

Varje onsdag på Orrekullagår-
den kl 12.00. Ta med mat eller 
köp en frusen ”färdigrätt” på 
plats (pris ca 40 kr). Kaffe och 
liten kaka bjuds det på. Här är 
målet främst gemenskap. Ingen 
föranmälan. Text: Louise T Gustafsson 

 Sjövikskyrkan 
Sopplunch en torsdag i måna-
den kl 12.00 i Sjövikskyrkan. 
Soppa, färdigbredd smörgås, 
kaffe och liten kaka. Frivillig 
avgift som alltid går till något 
speciellt ändamål. Detta är ett 
samarbete mellan Svenska kyr-
kan och Sjövikskyrkan.  
Vårens tider är: 9/2, 9/3, 20/4, 
11/5 och 8/6. 

 
 Christinagården 

Torsdagsträffarna i Christina-
gården i Kvarsebo (sista torsda-
gen i varje månad) kl 13.00 är 
det soppa /kostnad endast 20-30 
kr) och samvaro samt någon 
form av underhållning.  

 
 Restauranger 

Givetvis kan man också äta på 
våra två pizzerior eller på Don 
Luigi i Krokek. I Stavsjö finns 
Stavsjö Krog och framåt vår-
kanten öppnar säkert Ocarshälls 
restaurang och Restaurang 
Sjöstugan. 
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            Välkommen som medlem i  
    SPF Seniorerna Bråviken i Kolmården 

 

• Vi är en politiskt och religiöst obunden 

 pensionärsförening med 234 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  

           

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndagar: Alla sammankomster kl.16, men med olika 
innehåll; Gudstjänst, Cafémöten, Samtalsmöten etc. 
Alltid servering. Mer information på affischer, predi-
koturer och Facebook. 
     

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

 

SPACE för ungdomar: 3/3, 17/3, 31/3   Se Instagram 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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 Margaretha Ericsson 070-6330640   

 
           info@sjovikskyrkan.se 

 

              Munkvägen 7, Krokek 

   

Välkommen på Kvinnofrukost 6 maj kl 9 

    ”Våga satsa på din dröm” 
       

Caroline Johansson, som 2020 startade ett  
smyckesföretag ZOE HOOP, berättar sin  
inspirerande livsberättelse. Möjlighet ges  
att köpa smycken till bra pris. Frukost 75 kr 
Anmäl till Katrin Bjuhr 073-1411562 senast 2/5 
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Krokeks nutidshistoria - del 1  
Hej, kära läsare av Kolmårdsnytt!  
 
Vi är ett antal äldre Kolmårdsbor 
som tillsammans ska försöka be-
skriva hur vårt samhälle har utveck-
lats de senaste hundra åren. Vi be-
rättar inte i kronologisk ordning utan 
tar upp stora händelser. Denna gång 
hur starten av Kolmårdens Djurpark 
och andra stora händelser ledde till 
att dåvarande Kolmårdens Kommun 
fördubblade sitt invånarantal på 
mindre än tio år. 
 
Kolmårdens kommun 
År 1952 försvann sockenstämman 
som demokratiskt beslutande organ 
och socknarna Krokek och Kvar-
sebo blev Kolmårdens Kommun. 
Vart fjärde år genomfördes val till 
kommunfullmäktige, som i sig utsåg 
ett stort antal förtroendevalda till 
lokala organ. 
 
Bara fritidspolitiker 
Dåtidens ledande politiker var fri-
tidspolitiker. Inga kommunalråd 
eller oppositionsråd fanns. Kommu-
nen styrdes i mycket stort samför-
stånd mellan de olika politiska före-
trädarna.  
 
1960 - 2000 innevånare 
I början av 1960 hade kommunen 
bara drygt 2000 invånare och det 

blev färre för varje år. Detta ledde 
till att de tre ledande lokalpolitiker-
na, rektor Erik Andersson 
(socialdemokrat), disponent på 
Marmorbruket Erik Löfgren (folk-
partiet) och jägmästare Nils Bir-
gersson (högerpartiet) genomdrev 
att kommunen 1962 anställde en 
person med uppgift att utveckla 
kommunen och få fler företag att 
flytta hit. Kommunens enda kontor 
på den tiden var en villa 
(Granberga) i Sandviken. Men där 
fanns inte plats för den nyanställda 
”Kommunkonsulenten” utan han 
fick börja sitt arbete i en källarlokal 
i Kyrkskolan. Den anställda perso-
nen, Ulf Svensson, kom omgående 
med förslaget om ett fritidsområde 
med djurpark. 
 
Svenssons svindlande affärer 
Hur detta gick till beskrivs utförligt 
i Ulf Svenssons och Per Frankelius 
bok ”Svenssons svindlande affä-
rer”. Per Frankelius är forskare vid 
Linköpings Universitet kring bland 
annat innovativa processer.  
 
Kommunen fördubblas 
Ulf Svensson drev, tillsammans 
med de lokala politikerna, att bygg-
firman John Mattson (JM) blev del-
finansiär i Djurparken samtidigt 
som byggfirman fick bygga radhus 

och villor på en stor del av den 
mark som kommunen köpt av Ut-
tersbergs gård. Nu byggdes först 
Råsslagärdet och sedan i snabb takt 
Nanna-, Idun- och Sigynvägarna. 
Kommunen fördubblade på kort tid 
antalet invånare. (Se flygfoton) 
 
Naturligtvis hjälpte också ”farbror 
Sträng” (Finansminister Gunnar 
Sträng) till. Regeringen beslöt att 
följande statliga verk skulle flytta 
till Norrköping: SMHI, Luftfarts- 
Invandrar-, Sjöfartsverken samt 
Kriminalvårdsstyrelsen.   Många av 
de som flyttade med från Stock-
holm bosatte sig här i Krokek. 
Detta är en av förklaringarna till att 
Kolmården idag har ”två befolk-
ningar” en äldre ursprunglig och en 
arbetsinflyttad. 
 
Kolmårdens kommun upphör 
År 1970 upphörde Kolmårdens 
Kommun och blev en del av Norr-
köpings Kommun.  
 
Boken ”Svenssons svindlande affä-
rer” kan du under några veckor 
framåt köpa på Coop och ICA i 
Krokek. 
 
         Vi hörs!  
        ”De årsrika” 

Flygfoto Råssla/Uttersberg 1960  Lantmäteriet Flygfoto Råssla/Uttersberg 1975  Lantmäteriet 
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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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Välkommen att besöka 

ÄNGBY   

GÅRDSBUTIK &  CAFÈ 

  I  BJÖRKVIK 

 
Lammskinn, Ull, Garn, Hantverk, Ägg, 

Bröd, Kött, Loppis och mycket mer!  
 

Café med hembakat, goda mackor  
och lättare lunch! 

 
Öppet varje lördag under våren 

11.00 - 15.00 
 
 
 

Obemannad butik öppen  
varje dag 6.00 - 22.00 

 

070 2377796 

 

ÅRSMÖTE FÖR  

Tid: Måndag den 13 mars kl. 18.00  
Lokal: Sjövikskyrkan, Munkvägen 7 
 

Program: 
 

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

 

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

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

 

 Enkelt fika - 20 kr 

ALLA KOLMÅRDSBOR ÄR VÄLKOMNA! 
 

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

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

Styrelsen 

VÄLKOMMEN till 

 

        

Välkommen att bli sponsor för Kolmårdsnytt! Från 1000 kr/år upp till 5000 kr. Huvudsponsor 5000 kr/år eller mer. 
Att bli medlem kostar bara 100 kr för person eller familj/år, men många bäckar blir en stor Å.  
 

Papperspriset har höjts kraftigt och även tryckkostnaderna. PostNord går nu ifrån samhällsutskick, vilket höjer priset 
orimligt mycket för Kolmårdsnytt. Vi som arbetar med tidningen är glada för alla företagare och medlemmar som gör 
det möjligt att dela ut tidningen gratis till alla hushåll i Kolmården! Vi räknar med att kunna fortsätta med det.  
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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 

Sandviksvägen 12 
61834  Kolmården  
             

Tel: 011 -39 26 58  
         

Varmt välkomna önskar 
Kristin Rask 

  

 
 

”MUSIKCAFÉ” för UKRAINA  
         Visor, folkmusik, POP och jazz med 
          Göran Bjarnegård, Carina Johansson.  
                Åby Kapell och Garagebandet  
 

                    Välkomna! 
 

     För mer information, kontakta Hans Levander, 070-639 86 20 

 Tid: 9 mars kl 18 - 20:30 
Plats: Orrekullagården  
 

Fri entré 
Fika till självkostnad  
Insamling via UNHCR 

Tel:011
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Den tredje december, den första 
dagen med minusgrader, är det jul-
marknad vid Sandviksgården. Rök 
stiger från korvgrill och eldkorgar. 
Granristomtar ramar in. Initiativta-
gare är Sofie Eriksson och Sara Jo-
hansson, föräldrar till elever i klass 
8A på Råsslaskolan. Det är till deras 
kommande klassresa de samlar me-
del. Vart resan bär är inte klart. Ele-
verna finns överallt här och hjälps åt 
för allas bästa. Strax kommer del-
tidsbrandkåren med ett räddnings-
fordon, ett uppskattat inslag. De 
svarar på frågor och visar sina verk-
tyg. 
 
Många försäljare 
Kalenderflickorna är här och säljer. 
Almanackan med damerna i gula 
rapsfältet är ljuvlig.  
 
Inomhus säljs hantverk, juldekora-
tioner, godis och mycket mer. Fika 
med kaffebröd, fiskdamm och till 
och med våfflor erbjuds.  
 
Musikunderhållning 
Mitt i sorlet stiger spröda toner från 
flöjter och gitarr. Det är ukrainska 
Olena, som är musikterapeut och 
lärare, som tillsammans med sina 
elever Vlada och Dariana spelar 
Scarborough Fair och Vem kan 
segla utan vind, med flera. Olena 
spelar även på en ukrainsk dubbel-
flöjt. Djolmyga och sopilka kallas 
även denna typ av flöjt. 
 
Olena, som redan klarar sig utmärkt 
på svenska, berättar att de bor i Na-
vestad. De är en grupp på fyra fa-
miljer. Barnen går på Waldorfsko-
lan. En av familjerna bodde initialt 
på Sandviksgården när de kom hit 
efter flykten. Olena har redan ett 
samarbete med en kvinna från 
Sandviken. Olena har ett positivt 
driv och en värme som är smittande. 
Hon berättar att hennes man finns 
kvar i Ukraina, dock inte i armén. 
 
Nyrostat kaffe 
Ute har Aram, också ukrainare, tänt 
kafferosten. Den kunskapen har han 
med hemifrån. Här köper du vär-
mande hett kaffe som gått från 
gröna bönor till färdigt kaffe fram-
för dina ögon. Riktigt gott intygar 
en kaffedrickare.  
 

Flera hundra besökare 
Enligt Jörgen Eriksson, som verkar 
nöjd, har två-trehundra personer 
besökt marknaden. Utanför sitter en 
tomte och tar emot önskelistor. Jag 
har en önskan. Jag viskar - putta 
Putin av tronen! Tomten lovar att 
göra sitt bästa! 

Julmarknad med ukrainska förtecken 

Text: Ulla Landqvist 

Bilder: Privata 

Aram från Ukraina rostar kaffe. 
Maja Lexhagen säljer juldekorationer. 

Maria Blom med dotter Kajsa  
säljer godis och dricka. 

Deltidsbrandkåren visar upp sig. 

Olena, Darina och Vlada underhåller. 

Olena med ukrainsk dubbelflöjt 
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 ”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 

Välkommen på

Familjer med barn 0-6 år är välkomna. Ni träffar oss som jobbar  
här och kan umgås med andra barn och vårdnadshavare och utbyta 
erfarenheter. Det finns plats för lek, sång, skapande och samtal.

Har du frågor? Kontakta rektor Denise Eriksson på rektor.kvarsebo@gmail.com eller 076-812 60 70

ÖPPEN FÖRSKOLA 
TISDAGAR 09.15-10.45

www.kvarseboskola.se

KVARSEBO  
SKOLA & FÖRSKOLA 

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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Viktig mötesplats 

Var kan vi träffa på dessa två?  
Jo, på Returpunkten. Där finns de 
beredda att svara på frågor och 
hjälpa oss göra rätt när vi sorterar. 
Jonas Söderström har jobbat här i 
ett och ett halvt år, men började 
långt tidigare med sommarjobb på 
olika Returpunkter. Caroline Wi-
ström har arbetat här sedan invig-
ningen 2004. Bägge gillar sitt jobb. 
 

- Det är roligt med alla männi-
skor som kommer. Nästan alla 
är trevliga och tacksamma för 
att det är enkelt att göra sig av 
med det man inte längre behö-
ver. Men om man kommer med 
något man inte får lämna, kan 
det ju bli lite kärvt en stund… Vi 
har ju bestämmelser som man 
måste följa. 

 
År 2021 tog kommunens bolag 
Nodra över driften av Returpunk-
terna. Då kom nya containers med 
lock och även ny skyltning.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vissa av skyltarna ger upphov till 
frågor. Men var finns Brännbart? är 
en vanlig fråga. Den nya termen är 
Energiåtervinning…  

Den gamla beteckningen Deponi har 
ersatts med Betong, glas & keramik. 
Och där kommer vi snart att få lov 
att lära oss termen Inert. Det är be-
teckningen för material som kan 
lagras i jord utan att på något sätt 
brytas ner, alltså helt stabila materi-
al. 
 
För plast finns en noggrannare upp-
delning: mjukplast läggs i säck, me-
dan hårdplast placeras i en liten con-
tainer. Därifrån sorterar sedan per-
sonalen upp det som lämnats, bero-
ende på vilken typ av plast det rör 
sig om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalen tar också hand om farligt 
avfall. De har noterat att det börjat 
komma in en hel del behållare som 
innehållit lustgas. En oroande ut-
veckling, kan man väl säga…
Fyrverkeri, vapen, patroner, patron-
hylsor, nödraketer och krockkuddar 
ska lämnas hos polisen, inte här. 
 
Trädgårdsavfall som ryms i säck 
kan lämnas i containern, större 
material läggs på marken bakom 
anläggningen. Och säckar ska inte 
följa med i containern! Invasiva  

 
 
 
 
 
 
 
växter, som t.ex. lupiner, björnloka 
och parkslide ska inte gå med till 
kompostering, utan lämnas i säck 
till bränning. 
 
På baksidan finns också platserna 
för batterier, lampor och elavfall. 
 
Allt sådant finns personalen till 
hands för att hjälpa till med. ”Nu är 
jag väl lite dum som frågar…” får 
de ofta höra. Men det är bra att vi 
frågar, hellre en gång för mycket än 
för lite, hälsar de. 
 
Varannan helg kan vi i stället för 
Carolin möta Lasse Granström, som 
jobbar på flera av Returpunkterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne på området kan man också 
lämna hela och rena saker till Åter-
bruk. Det kan vara möbler, husge-
råd, leksaker, kläder eller textil.  De 
hämtas och säljs av Frälsningsar-
mén, Emmaus, Återvinningen eller 
Ge för livet. De bedömer vad de 
kan ha nytta av. Om inte, blir det 
sorterat till återvinning. 
 
Utanför Returpunktens grindar 
kan vi lämna tidningar, kartong och 
förpackningar av plast, metall och 
glas. De tas omhand av FTI, För-
packningsinsamlingen, inte av 
Nodra. Men de arbetar under 
samma motto: Alla vinner när du 
återvinner! 

Jonas Söderberg och Caroline Wiström 

Lasse Granström 

Jonas och Caroline vid hårdplasten 

Text och bild: Christina Folkeson 
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Du behövs i Krokek!
Är du redo för ett viktigt uppdrag? 
Vi söker dig som vill göra en insats för ditt samhälle. 
På bilden ser du Robin, en av våra deltidsbrandmän i Krokek. När han har beredskap,  
är han en av dem som rycker ut vid till exempel trafikolyckor, farliga utsläpp, hjärt-
stopp och bränder i Krokek med omnejd. Som deltidsbrandman, eller räddnings- 
person i beredskap (RIB) som det även kallas,  har du en ordinarie sysselsättning som 
du får lämna när det går larm. Inom några minuter ska du byta till larmkläder och sitta 
i ett av stationens räddningsfordon. Som RIB tillhör du en grupp människor med olika 
bakgrund och erfarenhet, som brinner för sitt uppdrag. Men viktigast av allt är att du 
är helt ovärderlig för de människor som du finns till för! 

Nu behöver vi fler som Robin till station Krokek. Främst behöver vi dig som finns i  
Krokek under dagtid. Osäker på om du passar som brandman? Kom gärna och testa 
för att se om uppdraget är något för dig. Under våren kommer vi att ordna flera  
prova-på-aktiviteter, så håll utkik på vår webbplats och våra sociala medier. Du kan 
också surfa in på rtog.se/rib och göra en intresseanmälan redan idag! Vi hörs och ses!

Instagram:
raddningstjanstenostragotaland

Facebook:
facebook.com/rtog.se

Webbplats:
www.rtog.se

Annons_Kolmardsnytt_jan23.indd   1Annons_Kolmardsnytt_jan23.indd   1 2023-01-03   15:27:082023-01-03   15:27:08
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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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Dagens rosor! 
 

Visst är det härligt att få skratta riktigt or-
dentligt! Det fick vi som var på revy i Stav-
sjö föreningshus  och upplevde ”Nyårsrevy 
2.0” Underbara scenframträdanden, fina 
texter och sånger. Kläderna var toppen, 
passade utmärkt till varje nummer. Höjd-
punkten var nog ändå ”Grevinnan och 
betjänten”! Så underbart gjort! Tack för 
den fantastiska upplevelsen och vi ser 
fram emot nästa nyårsrevy. Vi kommer!! 

 

  En av alla PRO-are 

 

Dagens ros till alla som 
skänkt priser till jullotteriet 
PRO Krokek 
 

Apoteket Kolmården 
Hårdesign 
Stavsjö Krog 
Krokeks Kiosken 
Bolist 
Fridsäters HTG 
COOP 
ICA Delfinen 
Tupeware 
Regnkedjan med flera 
 

Pia Clashammar Blom 

 

Jag vill ge dagens ros till Stavsjö 
samfällighetsförening och de som 
plogar och sandar i samhället. 
Det har väl aldrig varit så välskött. 
 

En nöjd Stavsjöbo 

 

Dagens ros till alla er som på olika sätt stöt-
tat oss så vi i år sätter in 110 000 kr. Can-
cerfonden, Bröstcancerfonden och Prosta-
tacancerfonden delar på pengarna. 
Tack för ni hjälper oss hjälpa andra! 
 

Krokeks  

Kalenderflickor. 
 

 

Dagens ros till de fantastiska Ingrid och 
Frida som håller i kör för barnen på Orrekul-
lagården. Så mycket glädje det ger, framför-
allt min dotter.  
 

Från en sångfågels mamma!  

 

 

Hela julperioden är en härlig musikalisk period. Den som gillar framför allt 
körmusik kan verkligen få sitt lystmäte uppfyllt. Här i Krokek och Kvarsebo 
har det varit många tillfällen att lyssna till fint framförda sånger. 
 

Perioden började med körer på 1:a Advent i båda kyrkorna. Sen blev det 
snart nog  Lucia som firades på ”rätta” dagen i Kvarsebo. I Krokek blev det i 
stället julkonsert. Till Midnattsmässa och Julotta var musiken självklar. 
”Midnight Gospel” på Annandagen har blivit tradition med många hemvän-
dare som deltog i både sång och spel. 
 

I våra lokala föreningar var också flera tillfällen till musikunderhållning. Tex 
framträdde PRO-kören på grötfesten. Mycket uppskattat! 
 

Tack alla som på olika sätt medverkat till alla musikaliska upplevelser i både 
Krokek och Kvarsebo! Ett särskilt tack till kantorerna Ingrid Gårsjö och An-
nika Widerstedt  i kyrkorna för ert fantastiska arbete med allt planerande 
och övande med alla som medverkat! 
 

En stor korg med rosor till var och en av er vill jag absolut ni skall ha! Ert 
arbete betyder så mycket för så många! 
 
Louise TG 

 

Vi heter Albin, Oliver, Alexander och Oskar.  
Vi går i 4C på Råsslaskolan. Innan jullovet  
skapade vi en 13,5 meter lång polkagris av  
papper. Det har varit jättekul och vi är väldigt  
nöjda med resultatet. Vi har samarbetat och  
arbetat mycket med den. 

Vi har gjort en 13,3 meter lång Polkagris! 

Grattis med en ros från Kolmårdsnytt! 
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Råssla Racerbana är fortfarande 
öppen 24/7 för fyrhjulingar, tvåhjulingar 
samt för enhjulingar (MC på bakhjulet) 
och hastighetsrekordet slås nästan 
varje vecka. 
 

Banan börjar i väster vid Sjöviksvägen 
och har inbjudande kullar och kurvor 
med dålig sikt. I slutet går banan genom 
sommarfagra ängar och över 
Svintunaåns vatten och har en 
hårnålskurva intill kyrkan. 
 

Banan är dock bristfällig ur säkerhets-
synpunkt – det saknas t.ex. mjuka 
skydd, räcken, halmbalar o.d. som 
skyddar personer i dess närhet.  Det 
saknas också ljuddämpande åtgärder, 
speciellt nattetid. 
 
Tyvärr har kommunen utvidgat den 
gamla skolan, en olämplig placering 
intill en tävlingsbana kan man tycka. 
 
 

Förslag. Det är kanske bättre att 
vägföreningen återställer banan till dess 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vem är det som bestämmer hur 
äldrevården ska fungera? Riset bör 
ges till de som ingår i chefsskap, 
politiker både på kommunplanet och 
riksplanet. Vi måste ha fler som job-
bar med våra äldre. Alla olika yrkes-
kategorier måste få en bättre status, 
dvs högre lön och bättre arbetsvillkor.  
 

Antalet sjukskrivningar ökar oroväck-
ande bland all vårdpersonal pga för 
få kollegor och alldeles för tunga ar-
betssituationer. Vi som är på väg mot 
ålderdomen är mer och mer oroliga! 
Vem skall ta hand om oss, och hur, 
när vi behöver hjälp och stöd? 
 

     En framtidsvisionär 

Dagens ris! 
Angående trafiksäkerhet 

ursprungliga ändamål, dvs som 
Råsslavägen och med dess 
begränsningar. Kanske kan en 
tävlingsbana läggas på mer lämplig 
plats. 
 

Vad väntar vi på?  Jo en allvarlig olycka 
med skolbarn. Under tiden letar vi para-
grafer, förordningar med mera som vi-
sar att här, just här i Kolmården, går det 
inte att vidtaga samma åtgärder som på 
hundratals andra platser i länet. 
 

Till vägföreningens årsmöte 2021 skrev 
jag en motion (http://trafik.ing-stat.se/
motionvagforeningen.pdf) som styrelsen 
var positiv till, men ännu väntar vi på 
resultatet.  Jag uppmanar därför 
kolmårdsbor, inte minst föräldrar med 
skolbarn, att kontakta styrelsen, info 
finns på  
http://www.kolmardensvagforening.se/. 
Se också styrelseprotokollet från 2021, 
paragraf 8. 
 

     Ingemar Sjöström 
     Råsslavägen 4C  

Alla blir vi gamla... 

 

Om Ostlänken byggs riskerar 
Kolmårdsborna att bli av med tågsta-
tion, friluftsområde och dricksvatten.  
 
Kolmårdens station 
Läsare av Kolmårdsnytt har säkert 
uppmärksammat att Trafikverket pla-
nerar att lägga ner Station Kolmården 
om Ostlänken blir verklighet. En tågre-
senär från Kolmården måste först åka 
buss till resecentrum i Norrköping, för 
att där kliva på tåget. Restiden från 
Kolmården norrut, t ex mot destination 
Nyköping eller Stockholm, ökar ca 25 
minuter jämfört med idag. Det är tvärt 
emot vad många har hoppats på.  
 
Tillväxtregion 
Norrköpings kommuns framtidspro-
gnos visar att Kolmårdens befolkning 
inom ett par årtionden skall öka till det 
dubbla. Det framgår av kommunens 
översiktsplan från 2021. I översiktspla-
nen lyfts friluftsområdet vid Lilla Älg-

sjön fram som en tillgång med bad 
och rekreation för kommuninvånarna.  
Men Ostlänken kommer att skära av 
området vid Böksjön i 10 år när bygg-
nationen kommer igång. 140 000 
dumpers- och lastbilsrörelser till 
krossverk och betongstation kommer 
effektivt begränsa tillträdet till frilufts-
området.  

 
Drickvatten 
Ett ännu allvarligare hot är att 
Kolmårdsbornas kommunala dricks-

vatten kan påverkas. Järnvägen skall 
gå i en 10 - 13 meter djup skärning i 
berget, större delen av sträckan från 
tunnelöppningen vid Böksjö till Stav-
sjö. 4 500 Kolmårdsbor får sitt dricks-
vatten från en vattentäkt som ligger 
farligt nära Ostlänkens skärning. Det 
innebär en stor risk för påverkan om 
olyckan skulle vara framme. Ingen kan 
idag svara på hur lång tid det kan ta 
att få fram en reservvattentäkt. 

Om Ostlänken byggs riskerar Kolmårdsborna att bli 
av med tågstation, friluftsområde och dricksvatten  

Foto: Isan Lover Wickimedia 

Foto: Tomas Henriksson, Svenskt vatten 

Bevara Kolmårdsskogen 
Marie Morgård och Fredrik Dahl 
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Kontakt 
För kontakt med Vårdcentralen 
Kolmården ring 010-105 92 40. Det 
går också att ta skriftlig kontakt med 
vårdcentralen via 1177.se. Du kom-
mer få svar inom 3 arbetsdagar. Gäl-
ler ditt ärende akuta besvär och/eller 
tidsbokning behöver du alltid ringa 
till vårdcentralen.  
 
Läs din journal 
När du som patient väntar på åter-
koppling från vårdcentralen kom 
ihåg att du själv kan gå in och läsa 
din journal via 1177.se, e-tjänster. 
Där kan du också se dina provsvar, 
skriva ut intyg mm. Behöver du re-
petera informationen som du fick 
vid ditt besök kan du också läsa din 
journal.  
 
Receptförnyelse 
Du gör dina receptförnyelser via 
1177.se, e-tjänster eller genom att 
ringa 010-105 92 40 och välja för-
nya recept knappval 2. Lämna full-
ständiga personuppgifter, vilket lä-
kemedel det gäller och hur din dose-
ring av aktuellt läkemedel ser ut. Är 
det dags att förnya ditt recept finns 
det på apoteket inom 3-5 arbetsda-
gar.  
 
Personligt bemötande 
På Kolmårdens vårdcentral strävar 
vi efter att man som patient ska få 
ett personligt bemötande av en per-
son som hen känner igen, det tror vi 
inger trygghet. En bra vårdrelation 
bygger på förtroende, ärlighet, öp-
penhet, transparens och ömsesidig 
respekt. Känner man sig trygg vågar 
man ge ett förtroende, vara ärlig, 
öppen och tydlig, det gäller både för 
patient och vårdpersonal. God, säker 
och effektiv vård skapar vi till-
sammans. Som vårdpersonal bidrar 
vi med specialistkunskap och er-
farenhet, du som patient bidrar med 
din unika kunskap om dig själv och 
dina tankar och önskemål. Till-
sammans ska vi sätta målen för din 
vård. 
 
Anpassar vården 
Vårdcentralen Kolmården är en 
mindre enhet vilket bidrar till att de 
olika yrkesgrupperna arbetar nära 
varandra och finns tillgängliga för 
samarbete. Det underlättar bedöm-
ningar och beslut. Vi som arbetar på 
vårdcentralen har möjligheten att 

påverka vårt arbete vilket ger me-
ning och skapar frihet för den an-
ställda. Vi har skapat goda förutsätt-
ningar för möten och interaktion. Vi 
låter det ta tid i vår vardag, i vår 
arbetsdag, för att vi ser att det är en 
investering för våra patienter. Vi 
försöker hela tiden skapa ett gott 
kontaktnät runt patienten och an-
passar så långt det är möjligt vården 
efter patientens önskemål men 
utifrån medicinsk bedömning och 
vårdens ramar. 
 
Kontinuitet ses som ett ledord och 
något som är viktigt för oss på vård-
centralen men det leder oss också in 
i tankar om framtiden som är förän-
derlig och periodvis brottas vi med 
utmaningar i detta. 
 
Trygg och säker vård 
Vår ambition är att fortsätta jobba 
för en trygg och säker vård för våra 
patienter. Vi vill erbjuda kontinuitet 
i vården då vi ser att det utvecklar 

relationen med patienten och med 
det en mycket större möjlighet att 
jobba för en personcentrerad och 
individualiserad vård.  
 
Rätt vårdnivå 
Primärvården i stort behöver mer 
och stärkta resurser för att på ett gott 
sätt kunna utföra sitt uppdrag. Om 
vi kan ta hand om patienten på ett 
gott sätt i primärvården så avlastar 
vi vårdkedjan i stort och det skapar 
minskat lidande för patienter. Vi vill 
behålla våra patienter på rätt 
vårdnivå i stället för att ”fel” 
patienter ska uppta platser på 
sjukhusen.  
 
Vi ser fram emot ett fortsatt gott 
samarbete med våra patienter i en 
föränderlig tillvaro! 
 
Vi finns här när ni behöver oss! 
 

Vår vårdcentral i Kolmården 

Text: Sofie Westling 
och Karin Petersson 

Johanna Söderholm ST-läkare och Katarina Larsson undersköterska 
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Samhällsinformation 
 

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

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 måndag, onsdag, torsdag, fredag 8-17 
krokeksveterinarpraktik@outlook.com 

www.krokeksveterinar.se  
 

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

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 som vanligt alla dagar 7-22 
E-post: krokeks.bibliotek@norrkoping.se   
 

Bad   011-15 77 30  
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 lov och studiedagar håller allmänbadet 
öppet i mån av personal.  
 

Fritidsgård 011-39 25 80 , 072-224 28 40  
Råsslavägen 20 
 

Familjecentralen 073-020 22 34 
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 

 Storhultsvägen 
 OBS! Tillgänglig dygnet runt 

 Idunvägen  
 OBS! Tillgänglig dygnet runt 

 Krokeks Kyrka 

 Orrekullagården Krokek 

 Returpunkten Strömsfors 

 Sjövikskyrkan Krokek 

 Vårdcentralen Kolmården 

 Bodavikens Camping 

 Marmormuséet 

 Henning Jansson Emballage 

 Tropikariet  

 Brandstationen Kvarsebo 

 Christinagården Kvarsebo 

 Kvarsebo Kyrka  

 Verdandi Sjöberga lägergård 

 Stavsjö Bruk 

 Stavsjö Krog & Kafé 

 Kila möbler 

 Dambroängen Ålberga 

 

OBS!  
Hjärtstartare tillgänglig 
dygnet runt finns i kors-
ningen Anemonvägen/
Törnrosvägen på Ektorp! 
 

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…  
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Med hela fem kontor i Norrköping med  
omnejd så blir vi nu även störst när det gäller  
antalet kontor. Detta i kombination med den  
lokala expertis vi besitter om just Kolmårdens  
bostadsmarknad blir därför helt oslagbar.  
Vi finns på samma plats med samma  
telefonnummer som vanligt. 

Välkommen till vår värd du också. 

Centrumhuset, Sjöviksvägen 80 
Norrköping 011-13 13 14 l Kolmården 011-39 25 30

Vi på Bråvikens mäklarbyrå har  
nu anslutit oss till Norrköpings  
kanske vassaste och mest moderna  
mäklarkejda Properties & Partners. 




