
Positiv, personlig och lokal

TIDNINGENlilla
Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och Vikbolandet - 25 augusti 2018

Carina klipper 
din hund

Johans uppgift  
- din säkerhet

Charbel besöker
Söderköping 

Ulla är med i
vävföreningen
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Läs mer om vår politik på www.centerpartiet.se/norrkoping - Tel. 011-10 06 90

Personer från Vikbolandet som kandiderar till kommun- och regionfull- 
mäktige: Fr v Lars-Olof Johansson, Bertil Sandström, Karin Jonsson, Klas  
Fredriksson, Kerstin Sjöberg, Frank Christensen och Kajsa Törnqvist Netz

Det är viktigt att Centerpartiet finns med 
i kommunledningen i Norrköping och vi är 
beredda att ta ett fortsatt ansvar! Vi bidrar 
med erfarenhet, kunskap och nya idéer och 
jobbar för att hela Vikbolandet ska leva och 
utvecklas! 

Vi ska fortsätta att vara ett varmt, öppet och 
jordnära parti som lyfter både stora och små 
frågor som berör både enskilda, företag och 
organisationer.  

Centerpartiet för 
Vikbolandet Framåt!

Anslut dig till 
Söderköpings 
lokala fibernät
Vem kan ansluta sig? Vi kan hjälpa dig som bor i Söderköping stad.

     Villor      Bostadsrättsföreningar               Flerfamiljshus 

     Företag     Fastighetsägare   

Hur går det till?

Gör din intresseanmälan snabbt och enkelt på www.fibertillalla.se     
Du kan även få mer information på www.sörpnet.se eller genom att 
ringa 0121-71 44 10.

SÖRPNET
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Att välja eller väljas, det är frågan
Lilla Tidningen

Åke Serander

TIDNINGENlilla

Gruppförsändelser till hushåll i Söderköping,  
Valdemarsvik och på Vikbolandet.  
Upplaga 18 500 exemplar.

LEDARE

Utgivningsplan 2018
24 mars  
Tema: Bil, Båt, Påsk
26 maj
Tema: Sommarspecial
25 augusti
Tema: Gästabudet, Hälsa, Valet
24 november
Tema: Julhandel, Julbord
 
Vill du annonsera i Lilla Tidingen?
Skicka ett mejl till annons@lillatidningen.com
så kontaktar vi dig. 

 
Vad vill du läsa om? Tipsa oss gärna.
info@lillatidningen.com

Lokala nyheter  som engagerar

Det har väl inte undgått dig att det nu bara är några 
veckor kvar till valet? Det har också sin inverkan på detta 
nummer av Lilla tidningen. I vår valspecial redogör de 
politiska partierna vad de vill göra i Söderköping under 
de fyra kommande åren. I riksmedia så diskuteras de 
stora frågorna men minst lika viktiga är de på det loka-
la planet. Vi har också brutit ut några specifika lokala 
frågor från SVT:s valbarometer och redovisar partiernas 
ståndpunkter. 

För visst ska du utnyttja din demokratiska rättighet 
att rösta? För min del tycker jag att det är viktigt att ta 
ställning och visa vår uppskattning av demokratin och 
för våra politiker, att vi bryr oss. Visst är demokratin 
kanske inte i alla avseenden perfekt, men något bättre 
styrelseskick finns inte om du tror på alla människors 
lika värde.

Jag tycker det är fantastiskt att så många ställer upp 
som politiker och tar ställning i dessa tider av utsatthet, 
inte minst i sociala medier. Svårigheterna att förena det 
politiska livet med familjelivet och på annat sätt hektiskt 
leverne märks på omsättningen av politiker, inte minst 
bland de yngre. Visa din tacksamhet över våra politiker 
och för vår demokrati genom att rösta i valen till kom-
mun, landsting och riksdag. Är du missnöjd med dagens 
samhälle? Rösta ändå eller blankt och visa därmed ditt 
stöd för demokratin.

Detta nummer präglas också av ”Gästabudet” som 
sker i helgen vid kommande månadsskifte. Det ser ut att 
bli ett minst lika stort evenemang som tidigare år med en 
del nya och intressanta musiker och grupper.

I detta nummer skriver Britt-Marie Braun om entre-
prenören Barbro Mellqvist och Edgars hus, rekommen-
deras! Britt-Marie kommer även fortsättningsvis skriva 
i tidningen när hon finner intressanta ämnen. Nytt i detta 
nummer är också en spalt med familjejuridik av Terese 
Landin, jurist. Läs hennes viktiga krönika om testamen-
te. Har du allmänna frågor inom familjejuridiken? Sänd 
ett mail eller brev till Terese via Lilla Tidningen. Vi kan 
inte utlova svar, men några frågor väljs ut för att public-
eras i tidningen. 

Trevlig läsning önskar vi på redaktionen, Åke, Mikael 
och Daniel!

Åke Serander
Redaktör och ägare

Börja träna bugg i höst!
Grundkurs
Plats: Västra Husby Bygdegård
Kursstart: Ons 22/8 kl 18 -19:45
Kursstart: Ons 10/10 kl 20 -21:45
Antal lektioner: 6 st
Pris: 500 kr/per person

För mer information och anmälan:
070 655 88 98 - www.zoemakeyourstyle.se 

Betalning till Swish 123 560 65 79 för din plats

 Fortsättning
Plats: Västra Husby Bygdegård
Kursstart: Ons 22/8 kl 20-21:45
Kursstart: Ons 10/10 kl 18-19:45 
Antal lektioner: 7 st
Pris: 750 kr/per person

Det går även att boka båda kurserna till paketpris, då  
ingår även en danskväll med Rivalerna den 1/12 2018.  

Kontakta oss för mer information

Lilla Tidningen
Storgatan 7
614 30 Söderköping
Telefon 0121-421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@lillatidningen.com
www.lillatidningen.com

Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och annonser:
Daniel Serander 

Tidningen är religiöst och  
partipolitiskt obunden

Tryck: Pressgrannar AB 2018

Ängsbacken Övre
KundaliniYogaCenter

Fullständiga möjligheter!
Yoga vid Göta kanal

www.nkyc.se, info@nkyc.se
0704-104922/0709-589645

event.söderköping.se
Info: 0121-18514

Folkkonst
handens röst och
skapandets tröst

Utställning Stinsen

22 sep - 8 nov
Vernissage 22/9 kl 14

Välkommen till 
tandläkarpraktiken 
centralt belägen 
vid Göta kanal!

Breda gränd 3 
Söderköping
www.friskatander.com
0121-12727
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Monterat 
Monterat är precis så enkelt som det låter! Vi tar hand om 
allt, från början till slut. 
Du får en kontakt och ett fast pris på hela arbetet, från 
produkt till montering. Vare sig du vill byta fönster, dörrar 
eller garageport så ser vi till att jobbet blir riktigt proffsigt 
gjort och du får givetvis garanti på hela jobbet. 

Tomas Axmacher 0703-855373 

Ågatan 4 SÖDERKÖPING Tel. 0121-120 20 www.djuvrbergs.se

   Telefon: 0121-102 04            Mån-Fre 10-18
   Hemsida: www.angen.se            Lör 10-15, Sön 10-14
   E-post: blommor@angen.se            Håll dig uppdaterad
            

Färgsprakande sensommarblomster  
fyller nu vår butik på Ågatan 12.

Gå med i vår kundklubb för 
finfina erbjudanden.

   Telefon: 0121-102 04            Mån-Fre 10-18
   Hemsida: www.angen.se            Lör 10-15, Sön 10-14
   E-post: blommor@angen.se            Håll dig uppdaterad
            

Våren är här! Tid att planera 
med vårens alla blommor.

Penséer, Påskliljor, Bellis, Primula 
m.m. Vår utegård sår i full blom.
 
Öppet alla dagar samt hela påskhelgen.

"Cyklamen, Krysantemum,  
Alunrot, Prydnadskål"

Moderaterna - Söderköpings framtid! 
Vi vill ta ansvar!
 
Se vårt Handlingsprogram för 2018-2022!

Vi vill skapa utrymme för nya bostäder och lokaler i  
Söderköpings stadsmiljö och förenkla processer för  
företagare och boende på landsort för att gynna en  
fortsatt levande landsbygd. Vi vill göra vår politik synlig 
och tillgänglig för Medborgarna. Du som Medborgare är 
viktig för Söderköpings framtid!

Aktiviteter
22 augusti Kandidater till Kommunfullmäktige i Söderköping 
delar ut frukt i centrala Söderköping och pratar gärna med dig 
som vill förtidsrösta! Möt din Kandidat och ställ frågor. Vi vill 
diskutera politik med medborgarna!
30 augusti möter du Andreas Norlèn från Riksdagen på stan, 
på olika företag och med elever på Nyströmska Skolan. 
Du möter Moderater i hela kommunen ända fram till valdagens 
slut tills vallokalerna slår igen sina portar.

Se oss även på Facebook, Nya Moderaterna i  
Söderköping.Tycker du som Vi? Rösta på Moderaterna i 
valet 2018!

 

 Storgatan 7, Söderköping - 0121 219 20 

Fri flyttstädning efter RUT.

Serander Fastighetsförmedling
september 2018.

www.serander.se

Gäller dig som väljer

Vallöfte 2018:

Om du funderar över lån, sparande eller något annat 
som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka 
ett personligt möte hos oss!

Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Kan vi hjälpa till 
med något?

Om du funderar över lån, sparande eller något annat 
som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka 
ett personligt möte hos oss!

Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Kan vi hjälpa till 
med något?

Främre raden:
Anisa Jusic, Privatmarknad
Peter Johansson, Skog & Lantbruk
Johanna Florman, Privatmarknad
Anita Lindqvist, Privatmarknad

Bakre raden:
Christina Magnusson, Privatmarknad
Linda Whass, Företagsmarknad
Göran Bergort, Kontorschef
Gabriel Tan, Privatmarknad
Christoffer Borgsjö, Företagsmarknad
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Antingen håller man en låg profil, 
eller så väljer man...

www.sverigeprofil.se
Nytt telefonnummer: 0121-121 00

Ågatan 1A (f.d. Beckers Bil)
Söderköping

Y R K E S B U T I K
Profilkläder • Arbetskläder • Skyddsskor • Eget tryckeri

Vi har flyttat till 
nya lokaler!
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Sextiofem (65 sic!) år efter avlagd realexamen vid 
dåvarande Samrealskolan i Söderköping (nuvaran-
de Bergaskolan) samlades 13 elever av ursprung-
ligen 28 examinerade. Nio av dessa är inte längre 
i livet och övriga hade inte tillfälle att vara med.  

Under en trevlig lunch ventilerades minnen livligt av 
mycket minnesgoda jubilarer. Bland annat avhandlades 
den fina skolresan till Abisko och Narvik – en resa som 
delvis finansierades med inkomster från en egenprodu-
cerad, välbesökt teaterföreställning på dåvarande Arbe-
tareföreningen. Efter lunchen togs ett gruppfoto under 
skuggan av ett träd utanför Brunnsrestaurangen denna 
extremt heta augustidag. Samrealskolan var inte till-
gänglig för besök.

Lars-Erik Appelgren 
Text

Magnus Appelgren 
Foto

På bilden från vänster: Elly Eriksson, Karin  
Henrysson, Siv Karlsson, Anita Eriksson 
(längst fram), Gun Johnston, Gunvor Larsson, 
Gunborg Nordek, Berit Svanberg, Ingrid  
Larsson, Birger Jägtoft, Lars-Erik Appelgren 
och Lars Viberg. Isabella Eckdal saknas på 
bilden. 

Sextiofemårsreal- 
examensjubileum i  
Söderköping
- Tretton gamla elever 
samlades första augusti

S:t Ragnhilds Gille firade  
100-årsjubileum under högtidliga former 

Small Town Singers gjorde ett bejublat framträdande. Från vänster: Lars Wickman, Roland Wållberg, 
Christina Grönvall, Bengt Bergkvist, Roger Carlson, Ewa Grönwall och Rolf Rondahl.

Flaggan hissas vid museets nya flaggstång under 
överinseende av kommunfullmäktiges ordförande 
Gerd Aronsson, Lasse Lindh, Sigurd  
Larsson samt Göran Ohlsson från Gillet.

Landshövding Elisabeth Nilsson hyllade  
S:t Ragnhilds Gille.

Lasse Lindh och Sven Münter leder jubileums- 
firarna från museet till Logen Vidar. 

Carl-Johan Ivarsson 
Text och Foto
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17 okt kl 11.00–14.00!

Öppet: Mån-tors 10-18 · Fre 10-16 · Lör 10-14
Järngatan 21, Norrköping · 011-14 90 40

www.spiscenter.com 

Öppet: Mån-tors 12-18 · Fre 12-16 · Lör 11-14
Floragatan 4, Linköping · Tel 013-21 91 20

www.didriksons.se

Järngatan 21, Norrköping 
Tel. 011-14 90 40
www.spiscenter.com

Välkommen hem till värmen

Contura är en svensktillverkad kvalitetsprodukt. När du väljer en av våra eldstäder får du alltid 
genomtänkt design och stora valmöjligheter i utformning, material, värmelagring och tillbehör. 
Förbränningstekniken hör till marknadens mest eff ektiva i alla modeller och vårt Clean Burn-
ing-system håller elden synlig bättre än alla andra. Vi ger alltid 5 års garanti.

En kamin från Contura ska sprida värme och mys i 

ditt hem under många år framöver. Därför ska du välja 

med omsorg. Vi gör Contura för dig som uppskattar 

god design, smarta funktioner och stor valfrihet.

När du köper en kamin från Contura investerar du i 

svensk design och kvalitet av högsta klass. 

Läs mer på contura.se

Det fi nns inget mysigare 
än en värmande brasa

Contura 690AG Style

Contura 310, vit

Contura 590T  
Style

Din kamin och  
bastubutik!

Guldkant 
i Söderköping

Telefon 0121-10296 
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35

Föreningen Guldkant i Söderköping vill  
bidra till bättre livskvalitet för äldre och  
ensamma människor i kommunen genom bl.a.
- Sommarfest och julfest
- Besök på äldreboenden med underhållning och fika
- Fotbad samt fot- och handmassage
- Mopedturer med cafébesök
- Gårdsfester med grillning

Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar.

Ge gärna ett 
bidrag!

Grillade kycklingklubbor 10 kr/st
Hel baguette 400g 10 kr/st
Vår hemgjorda potatissallad 7,95 kr/hg 
Honungsmelon 10 kr/kg
Gäller hela medeltidahelgen! 

Gilla vår Facebooksida  
för erbjudanden och tävlingar 
Telefon 0121-21750

Fredag 31 aug  och lördag 1 sep har  
vi extra öppet till kl 23:00
Välkommen till Tempo Trollet

Postombud - ATG - Svenska Spel - Manuell chark

Tempo Trollet

Honungsmelon  
10kr/kg

Servering hela dagen. Försäljning av  
hantverk. Naturstig. Söndag  kl. 11 
spelar orkestern Tvärdraget. 

Välkommen till  
Kronhjortsgården  
i Simonstorp  

011-88274 - 070-672 11 41 - www.kronhjorten.se

Följ skyltning Kronhjortsgården  
5 km från Simonstorp. 

lördag 1/9 och söndag 2/9 kl.10-17

Hälso- och  
sjukvårdspolitiker 
till Landstings/ 
regionvalet

Kryssa  
Carola Andersson

Tack för 
att du 
handlar 
lokalt!
- Det bidrar till  
jobb för ungdomar.

Andreas Hjelm 
Tempo Trollet,  
Söderköping

Vi är glada att presentera en  
förstärkning inom företaget.  
Mikael Sjödin är elektriker med 
många års erfarenhet inom yrket.  
 
Vi hälsar nya och gamla kunder  
välkomna att kontakta oss! 
 
Slussporten, Söderköping
Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251
www.lundqvistelocds.se

Vi fortsätter med  
a al carte augusti ut
Köket är öppet 18-22,  
måndag – fredag
(Bordsbokning)

Den 22 september arrangerar vi bröllopsmässa 
för andra gången på Husby Säteri kl 13-18.

Den 29 september har vi skaldjursafton.  
Se hemsida för mer information. 

www.husbysateri.se 
info@husbysateri.se 
0121-347 00
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I början av september kommer  
kalendrarna för 2019.

Varmt välkomna hälsar
Anders och Louise

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98
Storgatan Söderköping

Vill du bli företagskund?  
Kontakta oss så ordnar vi det.

Välkommen till en riktigt bokhandel!

Hjälp oss att lätta på lagret 
inför vår inventering

Stor REA 20-25 augusti

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98

Storgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

Anders och Louise

Följ oss på Facebook

Tidsbeställning:  
0706-16 66 11
Skönbergagatan 11 A
www.carinashundvard.se 

Pälsvårdskurser under hösten 15/9, 6/10 och 
17/11. Kl.10-16, kostnad 950 kr. En heldag då 
du tar med egen hund för att lära dig hur du ska 
sköta om den på bästa sätt bl.a. Bad, tass- och 
kloklippning m.m.

Drop-in kloklippning varje onsdag kl.17-18

 

Carina Jarhede diplomerad  
hundfrisör sedan 1985

En gång i veckan (med uppehåll för sommar- och jul-
lov) träffas medlemmarna i Ullcottolina för att väva, 
planera kommande vävar och fika. Lokalen är belä-
gen i närheten av Albogastallet. 

Intresseföreningen ”Vävstuga i Söderköping” starta-
des 1992 av Birgit Svensson som var ansvarig och enda 
läraren på Komvuxutbildningen i handvävning som la-
des ner samma år. Sedan 1995 används det nuvarande 
namnet Ullcottolina som tagits efter ull, cotton (bomull) 
och lin. Föreningen drivs som en studiecirkel genom 
Studiefrämjandet och har idag 16 medlemmar och 15 
vävstolar till sitt förfogande. 

- Vi åker på utflykter till andra vävföreningar, besöker 
vävmässor och har även anordnat utställningar. Ibland 
får vi besök av vävföreningar från andra orter som är 
nyfikna på vår verksamhet. 

Varje medlem i Ullcottolina har egen nyckel till lokalen 
och man har därför möjlighet att väva när andan faller på. 

Medlemmarna hjälps åt att sätta upp olika vävar ef-
ter gemensamma önskemål. Varje medlem väljer själv 
hur långt man vill väva, exempelvis en duk, innan nästa 
medlem tar över vid vävstolen. Ett projekt kan ta flera år 
att slutföra och totalt har man 15 projekt igång samtidigt. 
Medlemmarna väver till sig själva, familj, släkt och vän-
ner men säljer inget av det de tillverkar. 

Jag förstår att det inte är något enkelt hantverk att arbe-
ta med då jag får förklarat hur man går tillväga och im-
poneras av det gedigna arbetet som medlemmarna utför 
med vackra resultat. Här får man testa olika vävtekniker 
och tillverkar bland annat dukar, gardiner, kuddar, löpare 
och grytlappar. Medlemmarna har olika erfarenhet och 
man hjälper varandra. 

Hur ser det ut på tillgången till vävstolar? 
- Det är ingen efterfrågan på vävstolar idag så många 

skänks eller kastas. Vi har en fin utrustning, vi får en 
hel del material att väva med från i huvudsak äldre som 
slutat väva.

Varje medlem betalar en medlemsavgift som tillsam-
mans med bidrag från Studiefrämjandet och ett grundbi-
drag från Söderköpings kommun täcker hyran för loka-
len och övriga kostnader.

- Vi hoppas att fler kan ha intresse att gå med i vår 
förening och testa att väva, avslutar Vivianne Andersson. 

Nyfiken? Kom förbi på tisdagskvällar från 21/8 mellan 
kl 16-18 och hälsa på! Det går också bra att ta kontakt 
med Vivianne Andersson på 070-621 38 20 för mer in-
formation.

Daniel Serander
Text och Foto

Skaparglädje och gott kamratskap  
på Ullcottolinas vävstuga

Ett projekt kan ta  
flera år att slutföra och 
totalt har man 15  
projekt igång samtidigt.  
Medlemmarna väver 
till sig själva, familj, 
släkt och vänner, men 
säljer inget av det de 
tillverkar. 

”
Vi har veterinärer som åker ut till häst och lantbrukets 
djur, men har också mottagning för smådjur. Veterinär 

finns i beredskap dygnet runt, året om

 Norrköping   Söderköping    Valdemarsvik   Åtvidaberg 
010-1229060   010-1229110     010-1229100   010-1229050

Klipp ur  och spara

Under vardagar öppet för bokning, 
foderköp etc. 8-16. Drop-in kl 16-18  
på onsdagar i Söderköping och 
Åtvidaberg samt torsdagar i 
Norrköping. Välkomna!

Välkommen till oss på
Söderköpings Revisionsbyrå
Vårt lokala kontor finns vid  
Hagatorget och är bemannat  
måndag till fredag 8-16.  
Nya och gamla kunder önskas 
varmt välkomna!
Våra tjänster:
- Bokföring
- Rådgivning
- Bokslut 

Besöksadress Skönbergagatan 1, Söderköping 
Telefon 0121-120 90
Hemsida soderkopingsrevisionsbyra.se 
 

- Lönehantering
- Revision
- Skattefrågor
- Deklaration

En av föreningens medlemmar Ulla Evertsson vid vävstolen.
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Umgås, träna 
och handla på 
Fixområdet 

Välkommen

Se höstens Bamboo  nyheterMingel för alla  
den 30/8 kl 18.00 
 Vi bjuder på dryck, tilltugg  
och fina erbjudanden!
Varmt välkommen ska du/ni vara till  
myskväll hos Bettifixtjejerna.  
Anmäl dig via telefon 0121-21404 eller 
kom in till butiken på Fixgallerian.
Sista anmälningsdagen är 28/8!

 

Figurtårtor  
Smörgåstårtor 

 Färskt bröd
Smörgåsar

Konditorivaror
Mån-fre 8-18, Lör 9-14

Telefon 0121-139 60
Följ oss på Facebook

Driver du företag på 
Fixområdet? 
Ta chansen att annonsera 
här och nå läsare i  
Söderköping, Valdemarsvik 
och på Vikbolandet.
 
Kontakta oss så hjälper vi dig.

E-post: annons@lillatidningen.com
Telefon: 0121-421 35
www.lillatidningen.com

L E K D A X
 Samla familj och  
vänner till en mysig  
spelkväll! Vi har 20%  
rabatt på sällskapsspel!
Gäller på ordinarie priser 
till den 25/9-2018

Fixpunkten Köpcentrum  -  0121-13230  -  www.lekdax.com

Öppe�der

Mån-fredag 8-18
Lördag 10-14

www.medisox.se
Medisox AB
Ringvägen 44
Fixpunkten
614 31 Söderköping
tel 0121-159 40

10H mot uppvi-
sande av denna
kupong.
KAN kombineras
med andra
erbjudanden
under sept. 2018

Fabriksförsäljning
Stödstrumpor

Välkomna �ll vår bu�k-

Comfort - Trend - Office -
Hiking - Travel - Sport

Välkomna-

Nyheter droppar in hela �den-

Efter 20 år med världens härligaste 
jobb är det nu dags för Tårtfixarn 
att vila. Jag vill tacka mina 
kunder för alla skratt , samtal o 
utmaningar. Hoppas vi ses igen.  
 
// Kram Anne-Lie 
Finns på plats till 15/9 2018.

0121-15555 
0739-624646

För personlig service
så handlar jag lokalt
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Alla har vi människor omkring oss. Vuxna, ungdo-
mar och barn. För mig är det en medmänsklig rät-
tighet och skyldighet att kunna hjälpa varandra när 
något händer. Jag har sett saker som fått mig att 
undra hur människor tänker. Ett exempel är när jag 
för några år sedan var på väg in till Norrköping, så 
såg jag en bil åka i diket vid avfarten mot Styrstad/
Tingstad. Jag hade nog 10-12 bilar framför mig och 
samtliga åkte bara vidare. Jag stannade och tog hand 
om en kvinna som var mycket chockad och rädd, som 
tur var hade hon inga svåra fysiska skador. Detta fick 
mig att börja fundera på vad det berodde på att alla 
före mig åkte förbi? Hade de en tid att passa, brydde 
dom sig inte eller vad? Jag tror och hoppas att det 
beror på osäkerhet och rädsla. Att de inte visste vad 
de skulle göra, rädda för att göra fel, någon annan 
kan nog.

Jag har hela mitt liv varit en omhändertagande person. 
Alltid haft omsorg om de svaga och utsatta.  Under min 
tid som anställd pedagog i Norrköpings kommun arbe-
tade jag många år med barn med behov av särskilt stöd. 

Allt detta och mer har gjort att jag en dag på min  
arbetsplats ifrågasatte varför vi som arbetar med barn 
och i arbetslag inte fick utbildning i HLR och Första 
hjälpen? Min dåvarande chef tyckte då att eftersom jag 
var med i Hemvärnet och kunde detta skulle jag utbilda 
personalen. Jag gick min instruktörsutbildning på Röda 
Korset i september 2013 och började efter det utbilda 
personal på förskolor på Vikbolandet och några till bl.a. 
i Krokek. 

Efter mina utbildningar i personalgrupperna, fick jag 
så mycket positiv feedback att jag kände att detta är ett 

stort behov och superviktigt och något som också efter-
frågas! Det gjorde att jag började fundera på att arbeta 
med detta på heltid. Men hur? 

Då väcktes idén att starta eget, för att nå ut till flera 
och att kunna erbjuda mina tjänster, min kunskap och 
mitt stora engagemang till människor i många olika sam-
manhang. Skapa trygghet, lugn och ge människor modet 
att våga agera!

Innan jag kom igång med mitt företag efter att jag sagt 
upp mig från min tjänst i Norrköpings kommun hösten 
2016, så började jag utbilda allmänheten och föräld-
ragrupper i HLR och Första hjälpen. Jag gick också en 
utbildning våren 2017, StartUp i Norrköping, hur man 
startar eget företag. 

Jag har själv vid flera tillfällen, både inom mitt dåva-
rande yrke och privat, haft glädje av min kunskap! 

Barn med olika sjukdomar och tillstånd, några bilo-
lyckor och människor som ramlat eller fallit ihop av oli-
ka orsaker. Att då veta vad jag ska göra har känts oerhört 
tryggt och skönt! Och man känner sig väldigt nöjd och 
tillfreds efteråt att man kunnat hjälpa en människa som 
annars kanske hade dött eller varit skadad för livet. Att 
man gjort något!

Därför tycker jag att det är viktigt att alla människor 
ska få möjlighet att gå en utbildning i HLR och Första 
hjälpen och jag är nu en som kan erbjuda detta via mitt 
företag Kormea beläget i Söderköping. Utbildningar i 
HLR och Första hjälpen. Gå gärna in på min hemsida 
kormea.se och läs mer.

Elisabet Hermansson

Vad gör du när olyckan är framme?
Elisabet Hermansson lär ut hjärt- och lungräddning. 

Sommaren i full gång eller som vi kallar det i år – 
orientalisk sommar. Passar ju bra då vi brukar kalla 
Göta kanal för Sveriges Ganges utifrån vår Yogiska-/
Ayurvediska livsstil.

Drygt 40 grader i vår södersluttning på Ängsback-
en Övre. Känns verkligen som när vi är i Indien. Enda 
skillnaden är att här i Sverige är värmen torr och i Indien 
fuktig.

Trots afrikanska gener tycker undertecknad att stark 
värme är plågsamt. Men som en vän sade till mig – ”du är 
ju inte uppväxt och van vid afrikansk värme” – så sant!

Odlingarna i år är mycket intressanta. Maj månads su-
pervärme skyndade på så det mesta gick i blom innan 
bladgrönt och fruktdel hann utvecklas. Utom förstås 
squash som växer så det knakar. Och vem vet, kanske 
blir det diverse meloner och rejäl pumpa i år p.g.a vädret.

En hel del bär är tidigt borta, så de kan vi ej använda 
som vi brukar. Längtar verkligen tillbaka till tiden när 
barnen var små och vi i princip var självförsörjande till 
100%. Boken ”Självhushållning” av John Seymour var 
och är min favoritbok med så mycket lärdom och tips 
just kring att självhushålla och leva ett fullödigt liv. I 
mångt och mycket är vi ju redan där i den ljuvliga slutt-
ning ned mot kanalen som vi lever i.

Vi hade ett fantastiskt besök av en vän som är biolog 
och tidigare arbetat på Länsstyrelsen. Vi vandrade över 
tomten – skogen, ängarna och närheten vid kanalen – då 
vi så gärna vill att eventuella ovanliga växter, träd och 
formationer på vårt gamla hemman ska kunna bevaras. 
Så även om vi själva är mycket kunniga fick vi nu tack-
samt information och råd av en riktig specialist. Den 
stenmur som avgränsat vår tomt mot annan vid skogs-
brynet åt norr visade sig vara ett superexempel på en 
skicklig byggare för otroligt längesedan. Dock behövs 
lite återuppbyggande av denna kulturmiljö.Vi har almar 
och ask på tomten som tydligen är utrotningshotade och 
glasbjörk med vit stam. Vildapel som är så bra för fåglar 
och sälg som gynnar bin.

Vi fick så mycket fantastiska förslag på vad vi kan 
göra för att ytterligare fortsätta ta hand om vår underbara 
naturtomt. Tydligen kan vi också odla i princip allting 
då våra växtzoner i söderläge är nr 1 och 2. Lyckan som 
alltid varit så stor är nu fullständig inför framtiden som 
boende i en oas av härlig energigivande och balanseran-
de miljö.

Och med hjälp av alla volontärer från organisationen 
workaway som strömmar in till oss för upplevelsen att 
bo hos oss, yoga och njuta så lär alla drömmar slå in i 
vårt liv.

Medan jag skrev den här texten lyssnade jag på massa 
musik som alltid. En särskilt passande var när Tom Jones 
sjöng ”Green, green grass of home”.

Vi lever i våra drömmar och visioner sedan 1982!

Kathleen Ginyard

Orientalisk sommar  
vid Göta kanal
DEL 4: Följ 35 år av lycka!

Vi tror på
lokala beslut 
och långa  
relationer. 
Välkommen till oss på
Ågatan 21 i Söderköping.

Foto: Åke Serander

www.marinofastighet.se - Söderköping - 0703 16 72 10

För ett vänligt  
bemötande så handlar 

jag lokalt, såklart!
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Örtkorgen: Att använda örter, ogräs och vilda växter

Kamomill  
(Matricaria chamomilla/M. recutita)

Rose-Marie
Wilkinson

Lagom till Söderköpings Gästabud presenterar jag en av de äldsta, mest välkända och allsidiga 
läkeörterna. Än idag uppskattas och används örten flitigt runt hela världen. När jag som liten var förkyld 
eller hade magont fick jag Kamomillte med honung i av mamma. Det smakade underbart och gjorde gott.  
Doften tar mig alltid tillbaka dit och att Matricaria står för moder är ett särdeles lyckad sammanträffande. 

Kamomill (Matricaria chamomilla/M. recutita)
Namnet Matricaria kan även syfta på Matrix dvs liv-
moder, liknande ihåligheten i blomman. Chamomilla 
har ursprunget i grekiskans ord för lågväxt samt äpple 
(äppelliknande doft). 

Örten var tidigare mycket vanlig i södra/mellersta de-
larna av Sverige. Min granne berättade att hon som barn 
plockade Kamomill i trakterna till våra apotek under 
1950-talet. Tyvärr har ogräsbesprutning nästan utrotat 
örten på vissa håll.

Växten trivs på öppen, sandig eller lerig mark som på 
kanter av åkrar och vägar, på jordhögar och ruderatmark.

Den ettåriga, slanka växten blir upp till 40 cm, har 
tunna grenar och dilliknande blad. Kamomill blommar 
mellan juni-oktober och karakteristiskt är att blommor-
nas vita kronblad snart viker sig nedåt. Då syns den 
upphöjda solgula blomkorgen tydligt, lite som ett gult 
geléhallon… Inuti är blomkorgen ihålig. Klämmer man 
på Kamomillens blomma känner man dess söta doft 
av mogna äpplen/ananas. 

Förväxlingar: På bl.a. gator växer Gatkamomill  
(M. suaveolens). Råkar man trampa på den doftar det 
av ananas – den kallas just Pineapple Weed på engel-
ska. Den låga växtens blommor har en grön-gul blom-
korg utan kronblad. Örten kan användas, men innehåller 
mindre mängd aktiva ämnen samt saknar inflammations-
hämmande effekt.

Till utseendet liknar dock Baldersbrå (Tripleurosper-
mum perforatum) annars Kamomill mest. Men Balders-
brå är doftlös och har plattare, fylld blomkorg. Förväx-
lingen är ofarlig, men växten har inte samma verkan. 

Matlagning  
Några färska eller torkade blommor kan med fördel nytt-
jas till smaksättning och dekoration för ris-, fisk- och 
kycklingrätter, sallader, råkost, hackade i smör, kalla/
varma såser, inläggningar, crème brûlée, pannacotta och 
glass (citronsorbet!).

Även färska blad kan användas hackade på smörgås, 
sallad m.m. 
I bröd/kakor ersätt vattnet med kallt Kamomillte.

Örtmedicin och hälsa
I örtmedicin används i huvudsak växtens blommor. Dess
verksamma ämnen bjuder ett brett användingsområde. 
Verkan är antibakteriell (även för stafylokocker), 
kramplösande, inflammationshämmande, läkande 
och smärtlindrande.

Läkeörten innehåller mer än 120 ämnen bl a eterolja 
med bisabolol och chamazulen, flavonglykosider, kuma-
riner, bitterämnen och slemämnen. 

Invärtes: Abbedissan Hildegard von Bingen skrev på 
1100-talet att ’Kamomill ger en varsam behandling när 
kroppens inre organ smärtar’.  

Örtte av Kamomill kan användas invärtes vid:
• Besvär i mage och tarmar (katarr, sår i magsäck/tolv-

fingertarm, för mycket magsyra, kramper och kolik) 
• Behov av att skydda och läka slemhinnor invärtes
• Förkylning
• Sömnproblem samt oro/stress (lugnande verkan)
• Smärtsamma menstruationer, oregelbundna blöd-

ningar och vid förlossning
• Sår i munhålan

Utvärtes: Kallt örtte (eller Kamomillolja) brukas för 
baddning, omslag och sittbad vid:
• Sår (även svårläkta), hudinflammationer, hudutslag, 

eksem, fistlar och hemorrojder 
• Svampinfektion (även Candida albicans)

Inhalation: Örtens eteriska oljor kan hjälpa vid:
• Inflammation i hals, luftvägar, bihålor, näsa och mun

Hur gör man?
Plocka: Utslagna blommor plockas i torrt väder, gärna 
på förmiddagen. Torka dem på ett lakan. Lägg mörkt i 
papperspåse eller burk när de är torra. 

Kamomill finns också att köpa i hälsokostaffär och 
i tepåsar i matbutiker, men kolla datumen. Som med 
kryddor förlorar örter sin styrka och därmed mängden 
verksamma ämnen med tiden. Jag använder mina örter 
högst i ett år, sen plockar jag nya. 

Örtte (för vuxna): Lägg 2 tsk torkade Kamomillblom-
mor (eller 4 tsk färska) i en kopp, häll över 2.5 dl kokan-
de vatten. Täck koppen och låt dra i 10 minuter. När du 
täcker av så andas in ångorna från teet, sila och drick 
vid behov eller 3 ggr/dag (högst 14 dagar). 

För utvärtes bruk låt teet helt enkelt kallna. 

Inhalation: Lägg 2-3 msk torkade Kamomillblommor i 
en stor skål, häll över 1 liter kokande vatten. Sätt dig och 
böj huvudet över ångorna (men bränn dig inte!). Täck hu-
vudet med en badhandduk så att ångorna inte försvinner.  
Andas in ångorna 10 minuter. 

Kamomillolja och tinktur: Enkelt att göra själv och  
utmärkt att ha hemma. Hör av dig så skickar jag  
recepten.

Andra användningssätt 
Den eteriska oljan Blå Kamomill kan användas vid öron-
inflammation.  En eller två droppar masseras försiktigt in 
runt och på örat 3 ggr/dag tills inflammationen gått över 
(OBS! droppa ej in i örat). Oljan blir blå under destille-
ringen (därav namnet) och kan därför färga material, var 
lite försiktig. Om öroninflammationen redan varat i flera 
dagar och/eller om du har feber bör du dock uppsöka 
läkare. 

Visste du att… 
• Kliniska studier har gjorts/pågår med örten även i 

andra områden som t ex depression, hyperaktivitet, 
cancer, ledsjukdom, leverskydd m.m.

• Örten (som många andra läkeörter) även kan använ-
das till behandling av djur.

• På blomsterspråket betyder att ge Kamomill att  
ge ’Kraft i motgång’.

• Kallt Kamomillte har använts till sista sköljningen 
vid hårtvätt för att ge blont hår en ljusare nyans. 

• Då efterfrågan i världen är stor för Kamomill, och 
sämre jordkvalitet/torka ej är ett problem, så odlas 
den i fattigare länder och ger människorna där en väl-
behövlig inkomst.

Slutligen
Läkeörten ansågs nästan som universalmedel i klostren. 
Kamomillte är även numera ett av de mest sålda ört-
teerna. Om du bara har ett endaste örtte hemma så är 
Kamomill ett mycket bra val. 

Kanske kan denna ytterst värdefulla och samtidigt 
välsmakande ört också hjälpa dig? 

OBS! Kamomill bör endast användas vid tillfälliga be-
svär eller i kurer i högst 14 dagar. Långvarig använd-
ning kan orsaka allergi. Använd inte Kamomill om du 
är allergisk mot korgblommiga växter och sparsamt om 
du är astmatiker.

Är du osäker på om, hur eller när en ört kan an-
vändas bör du konsultera en örtkännare. Var all-
tid helt säker på att du identifierat växten korrekt  
(t ex med Naturhistoriska Riksmuseets virtuella flora:  
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html).

Läs gärna mina tidigare artiklar i Lilla Tidningen i 
serien Örtkorgen som finns att hitta på:  
http://lillatidningen.com/tidningar/. Se utgåvorna under 
2015-2018. 

Rose-Marie är utbildad Örtterapeut och Örtpedagog. 
Hennes specialinriktning är på nordeuropeiska  
läkeväxter (fytomedicin), läketräd, ätbara vilda växter 
och ogräs. Växter som vi har här i vår natur eller 
i trädgården och som alla kan plocka själva. Hon 
behandlar med örtterapi (komplementärmedicin) för 
ett brett spektrum av besvär med fokus på orsaken, 
håller föreläsningar, örtvandringar samt kurser i bl a 
örtmedicin och matlagning med vilda växter och ogräs 
samt plockar till restauranger och affärer. Rose-Marie 
bor sedan ett antal år strax utanför Söderköping. 

Email: r.wilkinson@telia.com
Tel: 0730 224570 Augusti 2018

Kamomill t.v., Baldersbrå t.h.
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Håkan 0705-777546  
www.lbmbygg.se 

Besök gärna vår hemsida 
för att läsa mer om hur vi 

kan hjälpa dig att 
förverkliga just ditt 

byggprojekt.

Vi säljer, monterar  
och reparerar  

luftvärmepumpar 

Telefon: 0704-508 929
Hemsida: www.energiochservice.se

I mars 2017 slog Nick Webster med medarbetare upp 
portarna till den populära restaurangen Lock, Hop 
and Barrel vid Kanalhamnen. Nick som ursprungli-
gen är från Kalifornien, USA hamnade i Sverige efter 
att ha träffat sin fru då han var på resande fot i Eu-
ropa. Paret hamnade tillslut i Åby där man bosatte 
sig. Nick som drivit restaurang i USA letade efter en 
lämplig plats för att starta något nytt. 

Efter att ha tittat på ett antal lokaler föll valet till slut på 
den vackra lokalen i Kanalhamnen i Söderköping. 

- Vi tycker mycket om lokalen som har mycket karak-
tär! Söderköping är en vacker stad och läget är perfekt 
utmed kanalen med mycket turister. Vi har fått ett varmt 
mottagande av stadens invånare, kommunen och turis-
terna, säger Nick. 

Och det varma mottagandet märks av under vårt sam-
tal, då många av de som har vägarna förbi stannar och 
hälsar på Nick.

Sommartid hyr familjen en lägenhet i Söderköping för 
att slippa pendla. Med på restaurangen är även Nicks ena 
son Alex, nio år som talar varmt som sin sommarstad.

- Det finns så mycket att göra här! Fiske är mitt störs-
ta intresse men jag tycker även om att vandra upp till 
Ramunderberget, cykla till Mem, simma på friluftsbadet 
m.m.

Första året handlade det mycket om att bygga upp res-
taurangen och få igång verksamheten. Man har valt att sat-
sa på öppettider året-om vilket efterfrågats av invånarna. 
Aktiviteter finns det gott om.

- Vi har musik-quiz med liveartist som är väldigt popu-
lärt bland våra gäster men också band som spelar (irländsk, 
country och raggae för att nämna några musikstilar). Vi 
satsar brett med matcher i sporter av olika slag; IFK Norr-
köping, Vita hästen, Premier League, La Liga, NHL, NFL, 
MLB, sedan kör vi stand-up, mordmysterier till Halloween 
och traditionellt svenskt julbord men med vissa ameri-
kanska inslag. Det kan kännas tidigt men nu är det dags 
att boka sitt julbord då det är snabb åtgång på platserna! 
Gästabudet som årligen hålls i Söderköping tycker jag är 
väldigt coolt! Det liknar inget av det som vi har i USA.

Nytt för i år är att man köpt tuff-tuff-tåget av Smult-
ronstället. 

- Det har rullat på med turismen även om vi haft en del 
reparationer och klurigheter med att till en början hitta 
personal som kunde köra tåget. Nu har vi två medarbe-
tare som kör tåget. Vi ser tåget som ett bra tillfälle att 
dra vårt strå till stacken för Söderköping och turismen.

Ett av Nicks största intressen är att brygga öl, därav har 
man även startat ett mikrobryggeri i lokalerna. 

- Vi har för närvarande fyra egna ölsorter som vi 
brygger och säljer i restaurangen. Vår förhoppning är att 
kunna utöka verksamheten framöver men den tar mycket 
plats i anspråk och vi är lite trångbodda för att kunna 
utöka just den delen i den här lokalen. Vi har fyra tankar 
där den största är på 625 l vilket ger ca 500 l färdig öl. 

- IPA och pale ale ligger mig varmt om hjärtat. Det 
är roligt att experimentera med ingredienserna för att få 
fram nya spännande sorter. Personligen tycker jag om att 
ha mycket humle och dra ned på malten i ölen. Vår ljusa 
LHB EZ Pilsner 4,7% har blivit mycket populär som har 
lite humle i eftersmaken, den läskar gott i värmen! Vi 
satsar på att ha mycket lokalproducerat, både vad gäller 
ingredienser till ölen och till maten.

 
Med sina 200 sittplatser och under sommartid upp till 
50 anställda satsar man ordentligt för att kunna ge bästa 
möjliga service till sina gäster. Vad gäller maten så ligger 
hamburgare högt på listan. 

- Vi erbjuder 10-12 olika hamburgare, den största är 
vår Viking-burgare med 500 gram nötkött, annat som är 
populärt på menyn är vår fish and chips, ribs och förrätter 
med bland annat kryddiga kycklingvingar och bläckfisk.  

Är det något ni vill utveckla framöver? 
- En tanke är att försöka göra tåget mer miljövänligt 

med eldrift. I övrigt vore kanske en luftkonditionering 
bra till nästa sommar... avslutar Nick och ler. 

Daniel Serander 
Text och Foto

Lock, Hop and Barrel går som tåget

Ett av Nicks största  
intressen är att brygga öl, 
därav har man även startat 
ett mikrobryggeri i lokalerna.”Nick med sonen Alex. 

Ord. öppettider:  
Måndag - Fredag 12 - 18
VÄLKOMMEN 
önskar Anne
Nyponstigen 15, V Husby
Tel 011-70477 - 0703-69 18 65
www.parantmode.se

Höstrea på Parant! 
Under Östgötadagarna 1-2 sep  
finns vi vid hembygdsgården,  

korsningen i Västra Husby!

 Toppar 
och blusar  

från 100-200 
kr/plagg

Rean pågår till den 2 september.

(Kläder ur ordinarie sortiment)

(Endast kontant betalning under Östgötadagarna)

Bli Barnsupporter och 
ge 100 kr/mån.
barncancerfonden.se

För varje annons som 
bokas i Lilla Tidningen 

så skänker vi 50 kr  
till Guldkant i  
Söderköping
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Om vi får bestämma får du bestämma...  
Allas lika värde genom hela livet är  
viktigast för oss Kristdemokrater

www.kristdemokraterna.se/soderkoping

SÖDERKÖPING

Vi vill att svensk mat  
serveras i regionen.  

Vi vill ha vårdcentraler i  
alla kommuner och  
större tätorter.  

Vi vill ha mer förnybart 
bränsle i kollektivtrafiken.
  
Vill du också det?  
Lägg din röst på  
Centerpartiet i region- 
valet den 9 september.

Jenny Elander Ek, Magnus 
Berge och Carola Andersson.

0927 775 75    info@ecot.se

Återförsäljare

Ecobox är en helsvensk produktportfölj 
med robusta och kemikaliefria 
minireningsverk. Produkterna ersätter 
såväl markbäddar som infiltrationer  
och är utvecklade för maximal 
rening och minimalt underhåll. 
Avloppsrening ska vara  
enkelt och pålitligt. 

Vi ställer ut på Avloppsmässan i Linköping 
22 sep, kl 10–15, Linköpings Konseert och Kongress.

Modern
avloppsrening

Boka ett kostnadsfritt  
hembesök för offert!

www.ecot.se

R Lindgrens Åkeri AB 
Robert Lindgren  
070-694 01 18
kund@rlindgrens.se

Höstkampanj i Lilla Tidningen

Butängsgatan 44 Norrköping 
kolmardskok.se 011-10 71 10

Erbjudande
Motsvarande 50% rabatt på  

monteringskostnad. 30% ROT-avdrag 

Du som kund betalar bara 20% av 

monteringskostnaden. 

 Erbjudandet gäller till 2018-12-31

20% rabatt 
på vitvaror 
vid köp av 

kök 

Ring 011-10 71 10 
för kostnadsfritt 

hembesök! 

 Amelie     Dan     Peter     Martin     Ulla

Anderssons Däck  
har flyttat till  
Plåtgatan 4  

(gamla Walls Bilplåts  
lokaler på hamra  

området)

- Däckhotell
 - Reparationer av däck

- Försäljning av nya däck
- Servicebil för arbete på fältet

-Till oss kan du komma med 
alla storlekar på däck

Tel. 0121-40104
www.anderssonsdack.se

Öppettider: mån-tor 07:00-17:00, fre 07:00-15:00
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Rundqvist Allservice
Hårtorpet 1
614 93 Söderköping
ludde_runqvist@hotmail.com
0707-19 19 26

Har du en gammal sliten 
betongtrappa?

Vill du ha något nytt som inte alla andra har? 
Vi lägger på nytt cementbaserat ytskikt 
med stenstruktur och den färg du vill ha 

som passar till huset.
Skön varm yta, matt eller blank. Slät eller 

sträv med Antihalk.

Du väljer!
Ring 0707-19 19 26 så får du ett pris.
Från 3 750 kr färdigt och klart inkl.ROT 

avdrag.

i Söderköping AB 

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70 

Din lokala installatör 

www.elcenter.se 

SÖDERKÖPING

Åängens B&B   
Åängen 2, Söderköping

Tel. 0707-80 21 98

Välkommen att   
boka boende hos oss!

Solen strålar när jag går över kullerstenarna mot  
Vintervadskyrkan, ett stenkast från redaktionen. På 
plats träffar jag Marianne Johansson för en prat-
stund. Marianne är ordförande för föreningen sedan 
två år tillbaka. 
    Tisdagsgruppen är en social förening som är verk-
sam under Equmeniakyrkan, som Vintervadskyrkan 
är ansluten till, och har funnits i 100 år inom frikyr-
kan. För två år sedan bytte de namn från Systraför-
eningen, till Tisdagsgruppen och öppnade upp för alla 
att vara med. De varierade även programmet, något 
som bidragit till större deltagande. 

Alla är välkomna
Varannan tisdag klockan 15:00 arrangerar Tisdagsgruppen 
fika och aktiviter, med uppehåll över jul och sommar. Bl.a. 
sång- och musikgrupper och föreläsningar inom olika om-
råden. Det brukar komma mellan 30-60 gäster vid varje 
tillfälle. Marianne betonar att besökarna inte behöver vara 

medlem i Vintervadskyrkan för att komma som gäst.
Det är kostnadsfritt att besöka föreningens arrange-

mang, men en frivillig insamling görs till Tisdagsgrup-
pens arbete.

En social förening
Föreningen stöttar olika sociala verksamheter. De har 
bl.a. fyra fadderbarn i Thailand. Pengarna går till att hjäl-
pa fattiga barn på landsbygden att ha råd med skolgång. 

Föreningen lämnar även bidrag till Mamma/Barn-lä-
ger, där ensamma mammor som inte har råd att åka på 
semester, ges möjlighet att komma bort med barnen under 
sommarlovet. 

Klockargården i Söderköping som hjälper utsatta i 
samhället drivs av Svenska Kyrkan, en verksamhet som 
Tisdagsgruppen stödjer ekonomiskt. 

Mikael Karlsson
Text och Foto

Tisdagsgruppen i Söderköping  
är en social förening

Vid varje träff arrangerar Tisdagsgruppen olika aktiviteter. 

Varannan vecka träffas Tisdagsgruppen i Vintervadskyrkan. 

 

 

 
GYM 

 

 
LEG.NAPRAPAT 

 

www.dinrehabpartner.se                                                      0121-36 21 12   

Kullborgsgatan 1 Söderköping                          info@dinrehabpartner.se 

                      

 
MASSAGE 

 

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

sön 9/9 kl 10-14
Fri entré 
Servering till förmån för Världens barn

Idrott o Fritid 0121- 18625, 
idrott.fritid@soderkoping.se

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

sön 9/9 kl 10-14
Fri entré 
Servering till förmån för Världens barn

Idrott o Fritid 0121- 18625, 
idrott.fritid@soderkoping.se
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SÖDERKÖPING

Emil Södling
E-post: emil.sodling@gmail.com

Telefon: 0732-420 252

Från vänster: Inga-lill Östlund, Patrik Wåtz,  
Anna Hjort, Ellen Friberg, Lisa Andersson  
och Mikael Arosenius

Varning! Liberalt innehåll. Kommer att irritera invanda maktstrukturer och  
föreställningar. Vi vill öka friheten för de som har minst frihet. Det betyder till  

exempel fortsatta satsningar på en jämlik kunskapsskola, rätt till assistans  
och en värdig vård för de äldre.

Rösta på Liberalerna!

Inga-lill Östlund, Patrik Wåtz, 
Anna Hjort, Ellen Friberg, Lisa 
Andersson, Mikael Arosenius

SAMARBETE FÖR  
SÖDERKÖPING FRAMÅT!
Resultatet blir bäst när många goda  
krafter hjälps åt. Därför vill vi utveckla 
hela vår vackra kommun i samarbete med 
våra föreningar, byalag, företag och  
enskilda personer. 
 

 

www.centerpartiet.se/soderkoping

Centerpartiets tre toppkandidater i  
kommunvalet Peter Karlström,  
Boel Holgersson och Ulric Nilsson. 

 

 

 
GYM 

 

 
LEG.NAPRAPAT 

 

www.dinrehabpartner.se                                                      0121-36 21 12   

Kullborgsgatan 1 Söderköping                          info@dinrehabpartner.se 

                      

 
MASSAGE 

 

Värdig vård 
för äldre.
Rösta för din egen skull eller 
för någon annan som du bryr 
dig om! Rösta för dina  
föräldrar, din granne, din  
farmor eller morfars skull!
Rösta på Liberalerna  
i landstingsvalet!

TERMINSSTART 
miniorer åk f-3  östra ryds församlingshem 
Torsdagar 15.30-17.00 med start 6 sept. 
eftis åk 4-6  östra ryds församlingshem 
Tisdagar 15.00-16.30 med start 4 sept. 
barnkör åk f-4 västra husby skola (musiksalen)                                                    
Onsdagar 15.00-15.50 med start 5 sept. 

Nyheter i höst!                                                                                                              
messy church i västra husby kyrka 
Onsdagarna 10 okt. 7 nov. och 5 dec. kl. 17.00-19.00                                                            
Föräldrakvällar i v. husby församlingshem                                                      
Onsdagarna 26 sept. 24 okt. och 21 nov.  kl. 18.00                                                                           

För mer info: www.svenskakyrkan.se/ostraryd                                                                                  
tel. 011-706 13 
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Söderköping Nu och Då: Tegelbrukets sluss 

Ännu en pärla i det blågröna stråket! 
Fotoboken SÖDERKÖPING NU OCH 
DÅ har rönt uppskattning av söderkö-
pingsälskare när och fjärran. Bokens 
författare Lars Hedenström och Lars 
Sylvan medverkar i en artikelserie, 
som följer upp och kompletterar bok-
en. Nya foton har tagits av Lars Heden-
ström. Gamla bilder är i regel hämtade 
från S:t Ragnhilds Gilles bildarkiv.

SÖDERKÖPING

Tegelbruket.

Ännu en pärla i blågröna stråket!
Söderköping har något unikt: ett sammanhållet blå-
grönt stråk bestående av kanalområdet, naturreservatet 
Ramunder och Storåområdet. Här finns stora natur-
värden och ett rikt kulturarv. Vi har tidigare behandlat  
andra pärlor i stråket: Klevbrinken (hösten 2016), Tväråns  
utlopp (april 2017), Färjeläget (augusti 2017) och Kanal-
hamnen (maj 2018).

Den här gången siktar vi in oss på Tegelbrukets sluss 
med natursköna omgivningar. Här ”kindar” kanalen mot 
ån. Efter kanalbolagets föredömliga röjning kan båtfara-
re på de båda vattendragen se, och om man så vill, vinka 
till varandra. Däremellan passerar ständigt flanörer och 
cyklister på den gamla dragvägen mot Mem (där oxarna 
en gång i tiden kämpade med att dra pråmar). Lite mer 
”turistmässigt” kan man på sommaren här färdas med 
häst och vagn.

Utöver sin huvudroll är slussen övergångsställe för alla, 
som - med eller utan trogen följeslagare - förflyttar sig 
mellan Storåområdet och Ramunder. Stränderna erbjud-
er under alla årstider och i alla väder möjligheter till enk-
lare motion kombinerat med vackra vyer.

Naturupplevelser längs Igeltorpsbäcken
Den som söker ambitiösare motion och andra naturupp-
levelser tar sig upp i naturreservatet. Öster om slussom-
rådet finns en liten bro över den bäck som mynnar ut i 
kanalen. Längre upp slingrar den sig genom en ravin. 
Särskilt på våren när bäcken porlar som friskast och kab-
belekorna blommar som mest lockas man till promena-
der genom bäckravinen. 

Igeltorpsbäcken fanns långt innan man började projekte-
ra kanalen. Den har sitt ursprung ända borta vid Oxtorp-
ssjön och på sin väg avvattnar den också Igelkärret. Nu-
varande sträckning fick den av de försök till torrläggning 
av Igelsjön genom grävning, som utfördes 1822-1840 
och slutligen genom sprängning 1898 då ravinen bildad-
es. Både här och i dalen längs bäcken utvecklas vår- och 
sommartid ett rikt fågelliv med inslag av enkelbeckasin, 
tofsvipa, gärdsmyg, grönsångare och svarthätta. Tillfäl-
liga gäster är kungsfiskare och strömstare och i bäckens 
utlopp strax nedanför själva slussen ses ofta gräsänder 
och ibland en orädd häger. För att inte kanalen skulle fyl-
las av detta bäckvatten fick man anlägga ett bräddavlopp 
på motsatta sidan. En rännil löper ständigt mot Storån 
och ibland kan man här under vintertid se strömstararna.  

Under Beatelunds tegelbruks sista år hämtades lera 
från området, som på små tippvagnar fraktades ut till en 
väntande pråm på kanalen. De löpte på ett tillfälligt spår, 

av vilket en rälsbit fortfarande kan ses närmast ravinen. 
Här roade sig ungdomar efter arbetets slut genom att 
skjuta vagnarna uppför lutningen för att sedan åka mot 
kanalen. Just där pråmen lade till inträffade i våras ett 
ras, som kunde ha äventyrat kanalens öppningsdatum. 
Man lyckades dock genom pålning hejda ytterligare 
jordmassor att rasa ned i fåran.

En välbevarad slussmiljö
Kanalbolaget fick inför bygget av kanalen en 200  
alnar (118 m) bred remsa genom Sverige – Sveriges 
längsta fastighet benämnd Kanaljorden 1:1. På vissa 
ställen har man köpt till markområden. Vid Tegelbruket 
går norra gränsen av Kanaljorden omedelbart bakom  
bostadshuset och ladugården. Sen finns även de s.k.  
Tegelbrukstäpporna, Kanaljorden 2:35 norr om Kanal-
jorden. 

Slussarna med tillhörande byggnader vårdas väl och 
utgör små ”pärlor” längs hela kanalen. De bevarar ett 
kulturarv med anor från kanalens tillkomst. Tegelbru-
kets sluss tillkom 1832 under sista byggetappen. Många 
slussvaktarboställen mellan Östersjön och Asplången är, 
i likhet med Tegelbruket, byggda i sten i slutet av 1800- 
talet eller början av 1900-talet. Tegelbrukets byggdes 
1907 och ersatte då en äldre byggnad, som låg omedelbart  
öster om den nuvarande. 

Kvar från 1830-talet finns dock en renoverad ladugård. 
Kanalbolaget strävar efter att rusta upp slussvaktarbo-
städerna efter hand och förändra dem så lite som möjligt 
exteriört. Tegelbrukets slussvaktarboställe liknar många 
andra längs kanalen. Fastigheterna hyrs numera ut som 
vanliga lägenheter.  

Tegelbruket
Någon kilometer öster om slussen låg Beatelunds tegel-
bruk (där fick en ung Hedenström viss verksamhetsin-
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På 1800-talsbilden håller Johan Nyqvist på att slussa 
ångfartyget Visingsö för vidare färd mot sina hemtrak-
ter västerut. Nästa bild är från 1920-talet. Nu har sonen 
Knut tagit över och hjälper här ångfartyget Söderköping 
nerför på sin väg mot Skärgården. På slusskajen följer 
dottern Birgit och hennes kusiner intresserat slussningen.

Utöver slussvaktarlön ingick till angivna värden na-
turaförmåner i form av bostad och uthus, en specifice-
rad areal jord samt ett specificerat antal kubikmeter ved. 
Tegelbruket, liksom varje vaktarboställe, hade ladugård, 
hönshus och svinstia.

Familjeträff. Höet är hässjat och man har samlats till 
släktträff hos Nyqvistarna sommaren 1919. T.v. ser man 
slussvaktarparet Agnes och Knut Nyqvist med dottern 
Birgit.

Kungen döpte slussen vid invigningen
Vid invigningen 1832 tilldelade kung Carl XIV Johan 
varje sluss (slussen som byggnad) ett dopnamn valt för 
att hedra någon/några som bidragit till projektets för-
verkligande. Just här blev dopnamnet ”Götha Canal Di-
rection”, som syftade på kanalbolagets direktion (styrel-
se). Detta dopnamn används inte i dagligt tal utan man 
använder platsens namn Tegelbruket.

I förra numret av Lilla Tidningen återgav vi något 
om festligheterna vid Söderköpings sluss på väg till den 
slutliga invigningsceremonin i Mem. Om de kungliga 
fartygens passage här vid Tegelbruket berättas om en 
speciell uppvaktning. Prosten P A Stenkula från Ringa-
rum hade mött upp tillsammans med ett 40-tal bönder för 
att hylla kungen. Prosten höll ett kort tal på franska, som 
imponerade på de närvarande. Kungen svarade med ett 
tal fritt ur hjärtat, som tolkades av kronprinsessan Jose-
fina till svenska. Detta och mycket mer om invigningen 
finns att läsa i Karl-Axel Svenssons artikel ”GÖTA KA-
NALS INVIGNING Århundradets fest i Söderköping 
och Mem” (Gillets årsbok 1982).

Kanalbolagets ålderdomshem Musko
Ca 400 m öster om slussen på norrsidan låg kanalbo-
lagets ålderdomshem eller snarare fattighus benämnt 
Musko. Det användes som hem för medellösa änkor och 
döttrar till kanalarbetare och var bebott till cirka 1900 
och revs cirka 1945. Man kan dock ännu se grundstenar 
och resterna av en gammal jordkällare i slänten norr om 
kanalen (omedelbart öster om det s.k. kallade Trång-
sund). Från början tror man att byggnaden tidvis använts 
för inkvartering av ryssar, som deltog i kanalarbetet. Det 
kan kanske förklara namnet, som troligen är en avled-
ning av Moskva.

Vi riktar ett stort tack till Håkan Hultkrantz Göta Kanal 
AB för hans bidrag med faktauppgifter om kanalen!

Lars Hedenström
Lars  Sylvan

SÖDERKÖPING

blick via sommarjobb). Många tror att detta tegelbruk 
namngett slussen, men förklaringen är att det just här där 
slussen senare byggdes fanns ett äldre tegelbruk omtalat 
redan i mitten av 1700-talet.  

Spår av gamla körvägar kan fortfarande skönjas och 
skvallrar om hur lera fraktades från omgivningarna till 
bruket och hur de färdiga produkterna fördes till sina 
användare. Sannolikt utfördes många transporter också 
på närbelägna Storån, vars segelbarhet då var betydligt 
bättre. Söderköpings dåvarande hamn låg dessutom 
strax väster om korsningen med Twärån (Korsån).

God tillgång till lämplig lera i närheten förklarar att 
tegelbruket lokaliserades hit. På fälten mellan slussen 
och nuvarande Färjstugan syns ännu tydliga spår efter 
lerexploateringen. Materialet fraktades troligen på häst-
dragna foror till bruket för bearbetning - formning, tork-
ning och slutligen bränning. Den ursprungliga planen 
var att låta kanalen följa Storån. I stället valde man en 
sträckning norr om ån där man följde terrängens höjd-
kurvor. Många av tegelbrukets byggnader fick nu ge vika 
för kanalen och den nödvändiga slussen.   

Fina sommarjobbet!
Förr fanns det fast anställda slussvakter längs hela kanal-
en. Slussarbetet förändrades helt med automatiseringen. 
Tegelbrukets sluss automatiserades 1979 och ca 1985 
upphörde fast bemanning. För ca 5 år sedan infördes  
titeln slussvärd, vilket ju låter lite mjukare än slussvakt…

Att hjälpa sommarglada båtfarare av allehanda natio-
naliteter att ”klättra” uppför eller nerför i kanalen är ett 
perfekt sommarjobb för ungdomar. Genom att ingå i en 
liten grupp får man omväxlande arbeta vid flera slussar 
– i detta fall vid Tegelbruket och Mem. Slussen är öppen 
för allmän trafik kl. 9-18. Det kan tillkomma extratid för 
passagerarbåtar som går utanför dessa tider, men då föl-
jer en person med båten en längre sträcka. Utöver arbetet 
med slussning och kontakter med båtfararna ingår också 
att klippa gräset och hålla fint i slussområdet. Slussvär-
darna har även ledigt ett par dagar i veckan.

  

På bilden är det Alice, som med fjärrkontroll och enkel 
knapptryckning manövrerar slussens hydrauliska portar. 
När båten nått rätt nivå är det bara att fortsätta färden. 
Om trafiken i början av förra seklet mestadels utgjordes 
av transportverksamhet, har nu fritidsfolket upptäckt 
kanalen och kommit att dominera det ”blå” bandets yta 
under senare år.

Ursprungligen öppnade man luckor och portar med 
handkraft. En lång kuggstång bringades i rörelse genom 
förlängningsarmar försedda med kugghjul. Det var slus-
svaktens uppgift att, ofta tillsammans med någon besätt-
ningsman från den slussande båten, utföra detta arbe-
te. Här ses Eric Jarlberger höja en lucka för att sänka 
nivån i slussen, en syssla som dagens teknik besparar  
slussvärdarna.

På ”Nyqvistens tid”
För många äldre söderköpingsbor är ”Tegelbrukets 
sluss” synonymt med ”Nyqvistens sluss”. Under myck-
et lång tid sköttes nämligen slussen av slussvaktare med 
efternamnet Nyqvist, som även bodde i slussvaktarbo-
staden. Här liksom på flera andra håll gick slussvaktar- 
och brovaktssysslor i arv. Tegelbruket utgör ett rekord i 
detta avseende.

Underbyggt av kanalbolagets personalrulla har vi fått 
veta: Johan Nyqvist anställdes, 25 år gammal, som slus-
svaktare vid Tegelbruket den 9 maj 1865. Den tjänsten 
hade han kvar till den 1 april 1915 – alltså i hela 50 år. 
Då tog sonen Knut över sysslan och skötte den till 1 
augusti 1952 – alltså ytterligare 37 år. ”Stafetten” togs 
därefter över av Eric Jarlberger, som var gift med Knut 
Nyqvists dotter May. Han flyttade till Tegelbruket 1959. 
Eric skötte slussen mellan 1952 och 1958, därefter både 
Tegelbruket och Söderköping t o m maj 1973. Slussvak-
tarsysslan vid Tegelbruket har således varit förknippad 
med namnet Nyqvist i 108 år – långt mer än hälften av 
den tid kanalen funnits!

På ”Nyqvistens” tid var anställningsformen och sluss-
arbetet helt annorlunda mot dagens. Det var arbete dyg-
net runt 7 dagar i veckan. De hade visserligen rätt till en 
ledig dag i veckan, men oftast jobbade de själva eller 
någon i familjen den dagen. Säsongen varade från den 1 
april till fram emot jul. Ibland började säsongen redan i 
mars och kunde hålla på till någon vecka in i januari. Allt 
beroende på isläge och reparationsbehov. Under icke sä-
song var de flesta vakter engagerade i reparationsarbetet. 
Slussvaktarlönen utgick året runt, men för den som in-
gick i reparationslaget tillkom dessutom timlön.
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Charbel ger oss förståelse för  
flyktingarnas och invandrarnas situation

Charbel Gabro på besök i Söderköping.

Diagrammen visar skillnaden mellan det  
individcentrerade och det gruppcentrerade  
samhället. Diagrammen från boken ”Här går grän-
sen” av Annick Sjögren.

Föreläsaren Charbel Gabro har nyligen varit på be-
sök i Söderköping och talat om utsatta människors 
situation i vårt samhälle - i synnerhet flyktingarnas. 
I dag är Charbel egen företagare och en efterfrågad 
föreläsare men när han, tillsammans med sin familj, 
1986 landade på svensk mark väntade år av utanför-
skap och integrationsproblematik. 

Som 4-åring kom Charbel med sina föräldrar och sex 
syskon till Sverige från Syrien. Det var efter att modern 
drabbats av sjukdom som familjen valde att starta ett 
nytt kapitel i ett nytt land. Han må ha varit ung när flyt-
ten till Sverige skedde, men menar själv, att det varken 
förhindrade kulturkrocken eller svårigheten för familjen 
att integrera.  

Charbel, som är bosatt på Klockaretorpet i Norrköping, 
berättar om en tidig skolupplevelse som fortfarande be-

rör honom djupt. Han var sju år gammal när läraren Bir-
gitta en dag fångade hans uppmärksamhet och undrade 
hur han egentligen mådde, om han var hungrig? Hon 
räckte fram två knäckemackor till honom och betydelsen 
av dem, säger Charbel, är svår att beskriva med ord.  

- Det gömde sig många flyktingar hemma hos oss vil-
ket gjorde att vi varken hade tillräckligt med mat eller 
ordentliga sovplatser. Jag hade inget eget rum eller egen 
säng och gick ibland hungrig till skolan. Redan i den 
åldern kunde jag känna skam över situationen och höll 
det för mig själv. Ingen kan ana betydelsen av de där 
mackorna och i dag är Birgitta en sorts förebild för mig. 

- Jag vill vara en Birgitta för andra, förklarar han. 

Under åren har Charbel studerat teologi, behandlings-
pedagogik och retorik och säger sig i dag ha funnit sin 
livsuppgift - att föreläsa kring utsatta människors situ-
ation. Det är viktigt för honom, att med hans bakgrund 

och egna tuffa upplevelser få ge andra människor en in-
blick i flyktingars situation och därmed mer förståelse 
för integration, kulturkrockar, vägen till arbete, normer, 
jämställdhet och sexualitet. 

Det har inte gått som på räls för Charbel som i början 
av sitt yrkesliv drev en kiosk på Ljura. Senare hamnade 
han i spelmissbruk, det gick illa och han funderade på att 
ta sitt liv. Men så kom vändningen när Charbel bestämde 
sig för att lämna Norrköping för Oskarshamn och där 
studera teologi och arbeta i fyra år. Han utbildade sig 
ytterligare till behandlingspedagog och fick anställning 
som livscoach på Arbetsfabriken. 

Charbels föreläsningar ger många häpnadsväckande 
upplevelser. Själv fascineras jag av hans två cirkeldia-
gram som är en forskning av Annick Sjögren - ”Här går 
gränsen” som visar betydelsen av jaget, familjen, den 

Individcentrerat- 
samhälle Samhället

Familjen

Jaget

Gruppcentrerat- 
samhälle Samhället

Etniska gruppen

Familjen

Jaget

Samhället Samhället

Etniska gruppen Familjen

Familjen Jaget
Jaget
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ETT STARKARE SAMHÄLLE. 
ETT TRYGGARE 
SÖDERKÖPING. 
RÖSTA DEN  
9 SEPTEMBER! S Ö D E R K Ö P I N G   

etniska tillhörigheten samt myndigheterna. Cirkeldia-
grammet från svenska förhållanden där jaget är i cen-
trum, därefter familjen och ytterst myndigheterna, känns 
välbekant. Etnisk tillhörighet är för de flesta inte viktigt.

Däremot väcker diagrammet för en syrian och många 
invandrare tankar. Familjen är viktigast, där är jaget 
enbart en liten del. Den etniska tillhörigheten spelar en 
mycket stor roll i vardagen. Dock har myndigheterna 
bara en perifer roll. I många länder är myndigheterna 
korrupta och inte att lita på. Det är lätt att förstå att in-
vandrare som kommer till vårt land inte omedelbart har 
förtroende för polis och andra myndigheter. 

Enligt Charbels diagram är familjen viktigast, inte 
jaget. Om jaget skulle framställas som viktigare än fa-
miljen skulle jaget vara tvungen att bryta med familjen. 
Släkten är viktig men familjen viktigast. Att gifta sig 
tryggt och få barn är ett centralt mål och som ogift är 
man ”misslyckad”, i alla fall om man hunnit bli äldre. 

Mannen har en helt annan ställning i familjen än kvin-

nan. Män har en annan värdighet och frihet än kvinnor 
i samma familj. Kvinnorna ska i första hand ta ansvar 
för syskon och hemmet. Att ändra på dessa normer tar 
generationer men enligt Charbel är man dock i dag på 
god väg att jämställas mer.  

Charbel påpekar vikten av att man som invandrare bör 
förstå att man inte bara får rättigheter, utan att det är 
viktigt att samhället ställer tydliga krav. Man har som 
invandrare ansvar för att integrera sig i det svenska sam-
hället. Dock måste personer som kommer till landet efter 
dramatiska händelser och traumatisk stress först få be-
handling, det är en förutsättning för att integrationen ska 
lyckas, menar han. 

Utöver sina växlande föreläsningar har Charbel ett sam-
arbete med organisationen ”Ett drogfritt Norrköping”. 
Han tar också egna initiativ och tar med ungdomar med 
problem på olika aktiviteter, utan ekonomisk ersättning. 

Behöver du skapa förståelse för invandrares eller andra 
gruppers situation eller skapa motivation i en grupp, så 
kan jag rekommendera dig att anlita Charbel som före-
läsare. Bland de som bjuder in honom att föreläsa märks 
stora företag, statliga myndigheter samt organisationer.

Vill du veta mer om Charbel eller komma i kontakt med 
honom, läs mer på: www.charbelgabro.se

Åke Serander
Text och Foto

Det är viktigt för honom, att med 
hans bakgrund och egna tuffa  
upplevelser få ge andra människor 
en inblick i flyktingars situation och 
därmed mer förståelse för integra-
tion, kulturkrockar, vägen till arbete,  
normer, jämställdhet och sexualitet.

”

”

KRYSSA DIN KANDIDAT I LANDSTINGSVALET

ÖSTERGÖTLAND BEHÖVER EN 
EGEN AMBULANSHELIKOPTER

Anders Eksmo,  
Söderköping

Elvira Wibeck,  
Norrköping

Per Larsson,  
Linköping
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KRÖNIKA

Mikael 
Malmqvist

Alltså denna sommar...
Antingen har den varit helt sjukt underbar för en del 

av oss, eller tyvärr ett rent helvete för andra.
Stekande hetta med sol och bad. Tyvärr för oss med 

lite mer livsnjutning så har inte ens vassen varit en till-
flykt i år med tanke på att även den har gett vika i som-
mar. Men det är väl inget mot de problem som drabbat 
många andra som fått fly från sina hem i skogsbränder-
nas härjande. En tanke till er och ett hopp om att ni klarat 
er fint.

Grillarna har ju också fått en hel del vila i år då vi 
haft eldningsförbud i de flesta delar av vårt land, men 
inte fasen slutar vi glädjas åt smaklökarnas skrik efter 
njutning och behag och dess behov av en smula tillfred-
ställelse. Jag har två söner som har fått smak på livets 
goda och tagit med sig matlagningen som en roande och 
livsnjutande hobby efter utflytt från föräldrarnas boning. 
Det som gör mitt faderhjärta varmt är när vi samlas och 
tillsammans rockar loss i någons kök och ibland expre-
menterar fram nya och gamla recept.

Minstingen Simon ringde en kväll och berättade om 
denna anrättning, som vi tillsammans snickrade ihop en 
skön afton, en Italiensk variant av en skinkrulle fylld 
med Italiens bästa…

Grilla av ytan på rullen först, svep in rullen i folie och 
lägg den på grillens kolfria sida, och lägg på locket. Kör 
den i ca 40 min…

Och till sist njut nu av det som återstår av sommaren.
 
 

Simons Rulle
Ingredienser
• En stor fläskytterfilé
• 12 st soltorkade tomater i olja
• 2 st pressade vitlöksklyftor
• 6 st skivor Parmaskinka
• Ca 2 dl riven Parmesanost
• 1/2 dl hackad färsk persilja
• 1/2 dl hackad färsk basilika
• 1 tsk torkad timjan
• Svartpeppar efter behag

1. Putsa filen och snitta den längs långsidan, ni ska snit-
ta den så att ni får ut en lång platt köttplanka som en 
rulltårtebotten.

2. Lägg på skinkan, täck hela köttdelen med resten av 
ingredienserna samt ringla över lite av den olja som 
tomaterna ligger i.

3. Rulla ihop köttet till en rulltårta så tajt ni bara kan och 
sätt ihop långänden med tandpetare

4. Bryn/grilla köttet så den får fin yta, svep in rullen i 
folie och in i  ugnen 200gr/grillen ca 40min.

5. Låt den vila 10 min.

Örtslungad kulpotatis
6. Små färskpotatisar som fått koka i ca 10 min.
7. Kryddblandning av persilja, timjan, basilika, papri-

kapulver, peppar och salt.
8. Blanda ut allt i en bunke med 4 msk olivolja häll i 

potatisen och blanda ihop.
9. Stek den sedan ca 10 min.

Champinjonstuvning
Ingredienser
• 12 rejäla färska champinjoner
• 1 st gullök/eller pärlök
• 1 dl vispgrädde
• 1 dl mjölk
• Lite steksky från rullen
• Salt/peppar
• 1 msk creme fraische
• 30-50 gr smör
• Mjöl
10. Hacka svamp och lök, stek i smör.
11. Smält ca 30 gr smör i en gryta och rör ner lite mjöl 

och blanda i mjölk, grädde tills stuvningen blir kraf-
tig, rör hela tiden, rör sen ner lök och svamp och 
ev lite sky om ni önskar en lite mer köttig smak på 
stuvningen.

Avnjut detta med en iiiiiisakall bira och dagen till ära 
valde två Tjekier.

Gambrinus 0,5l artnr: 11489, 16:90 kr
Bernad 0,5l artnr: 82400, 26:90 kr

På Systembolaget finns också goda alkoholfria ölsorter.

Skål bröder & systrar!

Simons Italienska Fläskrulle med  
Champinjonstuvning och Örtslungad kulpotatis

Simon ringde 
en kväll och  
berättade om 
denna anrätt-
ning, som vi  
tillsammans 
snickrade ihop 
en skön afton...

”
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Det går inte att förneka att man lätt imponeras av 
människor som tar tillvara sina specifika tillgångar 
och möjligheter. Om det så är för brödfödan eller för 
en liten extrainkomsts skull. Det kan vara att öppna 
äggbod och sälja färska hönsägg till förbipasserande. 
Någon bakar tunnbröd och säljer genom att annonse-
ra utmed vägen. Ibland ligger skylten nerfälld och då 
ligger väl också bakandet nere? Någon öppnar café 
och spa i gemytlig miljö för enskilda och för grup-
per. Någon visar upp sin alldeles egna slottruin för 
turister och andra historieintresserade. Någon annan 
säljer underbara fårskinn och fårskinnsarbeten. Vi 
blir inbjudna till orkidévandringar och till sälsafari 
i havsbandet. Andra öppnar galleri eller museum i 
anslutning till hemmet. Färsk och rökt fisk kan man 
också handla direkt från fiskaren. Man utnyttjar sina 
möjligheter helt enkelt. 

Hur som helst, man måste ha idéer, tro på dem och våga 
realisera dem. Ibland lyckas man och ibland inte. Någon 
som jag har imponerats av och vars driv och entusiasm 
jag beundrar är Barbro Mellqvist, som sedan två somrar 
tillbaka driver Edgards på Lagnö. Barbro är pensionär, 
men lockades att ta över driften av Edgards när tillfälle 
bjöds. När de här raderna går i tryck är högsäsongen över 
för den här gången, men i stället drar tankeverksamheten 
igång för nästa säsong och inte minst; kan man göra nå-
got av vintervilan (även om gästerna får sitta med ytter-
kläderna på och kanske en extra filt över axlarna – det 
har hänt förr)?

Barbro arrenderar Edgards av Söderköpings 
kommun. Hon betonar nogsamt att i arrendet ingår  
turistinformation på uppdrag av Söderköpings kommun. 
Ett komplement till Turistbyrån på Stinsen helt enkelt. 
Edgards är öppet alla dagar från midsommarhelgen och 
fram till den 19 augusti (plus helger i maj-juni dessför-
innan).  I överenskommelsen ingår att allt lättare under-
håll får Barbro sörja för som t.ex. trädgård, städning av  
offentliga toaletter och skötsel av det gamla huset interi-
ört. T.ex. ligger det hembakade bullar i den gamla bakug-
nen och fönstren har putsats och försetts med fräscha 
sommargardiner i gammal stil. Nyplanterade fruktträd 
är planterade och lever trots sommarens torka. Att någon 
behövde klippa av Barbros pioner till en egen bukett är 
smällar man får ta, men nog är det retfullt. Större repara-
tionsarbeten är kommunens ansvar.  Intrycket man ska få 
som besökare är att allt är vårdat och välkomnande. Öns-
kan är ju att skapa positiva upplevelser för besökaren.

I servicehuset driver Barbro café med lättare rätter som 
smörgåsar och någon plocktallrik. Stolt berättar hon att 
hon saluför ett gott öl från ett mindre bryggeri i Eskil-
stuna. I fastigheterna inhyses också en liten shop, dels 
med pedagogiska barnleksaker och dels med designade 
inredningsdetaljer. Till sin hjälp har hon dottern Anna, 
som bidrar inte minst med marknadsföring och tips om 
utvecklingsmöjligheter.

Det är en ren fröjd att studera det sommarprogram som 
snart är till ända och det är omöjligt att upprepa alla eve-
nemang, men några: 

Här har firats både nationaldag, midsommar och 
Sankt Anna-dagen. Flera föredrag har hållits om t.ex. 
Byggnadsvård och Sveriges sjöar, Filmvisningar (t.o.m. 
en premiär), Konserter och Uppträdanden av bl.a. Bos-
se Wastesson, Ukebox och Blå Häst, Kurser och För-
fattarsamtal. Speciellt för barnen: Barnsliga lördagar i 
skärgården är ett återkommande inslag med Teater och 
Allsång för just barn. Många är de föräldrar, far- och 
morföräldrar som besökt Edgards tillsammans med barn 
och barnbarn som glatt sjungit med. Slutklämmen för 
Edgards i sommar blir den 25 augusti med Forneldarnas 
natt med tal och musik tillsammans med Hembygdsför-
eningen.  Arrangemangen sker gärna och ofta i samar-
bete med andra föreningar, såväl lokala som t.ex. Folk-
universitetet och andra föreningar. Ambitionen har hela 
tiden varit att skapa lättsam underhållning, men samti-
digt gärna vara allmänbildande.

Barbro har tillgång till ett stort nätverk sedan sin tid 
som kultursekreterare, näringslivssamordnare, program-
läggare för Gästabudet och guide i Söderköping och drar 
sig inte för att på ett bra sätt dra nytta av dessa sina kon-
takter för att få ihop ett intressant program på Edgards. 
Blir spännande att se vad nästa sommar bjuder på.

Edgards hus på Lagnö har beskrivits så många gånger 
i press att det vore förmätet att tro att något nytt finns 
att tillföra, men en kort beskrivning av huset, som i år 
firar 100-årsjubileum och dess ägare kan väl ändå vara 
på sin plats.

Gården ligger i/på Lagnö i Sankt Anna skärgård. 
Strax efter att man passerat Lagnöbron tar man av till 
höger. Gården ägs idag av Söderköpings kommun efter 
ett övertagande från Allmänna arvsfonden. Huvudbygg-
naden, som byggdes 1918 av Emil Lagnström, skulle 
komma att användas som sommarhus och pensionat. 

Emil hade tjänat hyggligt med pengar på sjöfarten för 
att kunna bygga sitt tvåvåningshus. Influenser till ett lite 
annorlunda hus hade Emil fått på sina resor. Emil fick två 
barn tillsammans med sin fru Amanda, dottern Anna och 
sonen Hilding. Hilding och hans fru Elsa i sin tur hade 
bara en son. Nu kommer vi så fram till Edgard, som ju 
gett sitt namn till den verksamhet som bedrivs på går-
den idag. Varken familjen Lagnström, Edgard själv eller 
hans faster Anna bodde i huset, annat än på somrarna. 
Bodde gjorde man på andra sidan vägen. I vinterhuset. 
Tidigare generationer hade bedrivit sjöfart, men från och 
med Edgards far livnärde man sig i stället på jordbruk, 
fiske och fågeljakt.

I sommarhuset inrymdes Sandens växel under åren 
1926 till 1963. Växeln förestods av Anna. Endast tre 
hushåll på ön hade egen telefon. Övriga kunde komma 
och ringa från en telefon placerad på husets glasveranda 
och sedan betala för sitt samtal genom en lucka i dör-
ren till köket. Nog låter det charmigt och uråldrigt. 1963 
automatiserades växeln och året därpå dog Anna. Anna 
var ogift och barnlös och det blev Edgard som fick ärva 
henne.

Edgard Lagnström levde mellan åren 1929 och 2005. 
Han var Sankt Anna trogen hela sitt liv. Endast med 
undantag för militärtjänstgöringen som han gjorde vid 
Flottan. Han var en man som inte ville ha några föränd-
ringar utan allt skulle vara som det alltid varit. Det gällde 
både fastigheter och kläder. Farfars skepparuniform dög 
fint till fest och då tog han också gärna fram sitt dragspel 
för en stunds underhållning.

Edgard gifte sig aldrig och fick heller inga egna barn, 
så när han dog tillföll hans egendomar, vinterhus, som-
marhus, strandängar och öar Allmänna Arvsfonden. Se-
nare har Söderköpings kommun övertagit Sommarhuset 
och rustat det till ursprungligt skick efter att det hade 
förfallit kraftigt under många år och strandängarna och 
öarna är numera Natur- och Kulturreservat.

Varje sommar visas en utställning i ett av rummen. I år 
har sångsagan Gerda (av Wastesson & Hansson) fått en 
egen trevlig presentation. Lokala föreningar kan också 
hyra in sig på Edgards för t.ex. årsmöten.

Britt-Marie Brauns

Barbros sommarjobb
Foto: PrivatBarbro Mellqvist i sitt café. Foto: Östergötland i BilderVälkomnande entré. Foto: Östergötland i BilderEdgards på Lagnö.
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Peter och Matilda 
gör sin nittionde 
konsert i S:t Anna

Vi skapar ringar utifrån era önskemål  
alltid med kvalité i fokus

Storgatan 5
614 30 Söderköping
0121-155 33
www.guldmakeriet.com

Det började för 12 år sedan, sommaren 2006 med två 
konserter i S:t Anna kyrka. Nu har Peter och Matilda 
gjort sin nittionde konsert i kyrkan och den var jag 
på. 

Jag är ju den som alltid kommer sent... Jobbade min 
sista dag innan semester i butiken och regnet stod som 
spön i backen när jag stressade iväg. 

Kom till Hösterum där regnet slutade, körde lite för 
fort den sista biten och gjorde en fulparkering på gräs-
mattan. Klockan var då 14.59 konserten började 15, när 
jag sprang upp för kyrktrappen, nickade till bandet som 
precis skulle gå in. 

Smet emellan, gick fram och satte mig där min familj 
och vänner redan satt.

En 65-åring och en 85-åring hade fått konsertbiljetter 
i present, och vi var alla nöjda med eftermiddagen som 
slutade med mat på Ängen.

En vecka efter konserterna slutat ringde jag upp Matilda 
och hörde vad hon tyckte var speciellt med just denna 
sommaren. 

- VÄRMEN och att det var 50 och 60-tals tema. Det är 
låtar jag är uppvuxen med, som Mamma och Janne lyss-
nade mycket på. När vi körde Cousins var det låtar från 
den tiden och det finns så mycket bra att välja mellan. 

Medley med Lill-Babs och Beatleslåtar fick vi höra,  
underbara Sound of Silence och det hela avslutades med 
stående publik till Ain´t no mountain high enough.

- Det är en intensiv vecka, åtta koserter men fantas-
tiskt roligt. Första konserten är alltid lite mera spänning 
i och den sista blir mer spontan när man vågar slappna 
av och leka lite, berättar Matilda. 

Jag springer ju ganska ofta i kyrkor, men det har med 
mitt jobb att göra. Dekorera kistor eller smycka till bröl-

lop och jag tycker man får ett speciellt lugn när man är
i en kyrka. Men detta suddas ut i S:t Anna under denna 
vecka i juli.

Frågar Matilda vad hon tycker, vad som är annorlunda 
med att hålla konsert just i en kyrka. Tänker ni på låtva-
let, eller måste välja bort något för att det inte passar?

- Nej, inte med just texterna, vi kanske inte skulle 
köra Highway to Hell direkt men annars känner vi oss 
inte begränsade. Sen är det inte alla låtar som passar med 
akustiken som blir i kyrkan, så där får man tänka till och 
köra mera avskalat. I kyrkan är det ljust hela tiden och 
man får en annan kontakt med publiken, vilket gör att det 
sjungs och dansas en hel del.
 
Har ni funderat på nästa års konserter?

- Nja, men 70 tals tema skulle vara passande och  
roligt. Har redan lyssnat och spånat lite på låtar som 
skulle passa. Men först smälta årets konserter och  
fokusera på min egenproducerade Julkonsert tillsam-
mans med David Lindgren.

Bed & Breakfast:en på gården har varit fullbokat med 
folk från hela landet som har gått på konserterna. Jag 
släppte in två par från Göteborg en kväll som varit på 
konserten. De hade bara gott att säga och tyckte om den 
familjära stämningen på scenen. Jag berättar att band-
medlemmarna är uppväxta på gården här bredvid och 
pekar bort över gärdena.

Denna mening från Matilda tycker jag var så fin så det 
får avsluta denna krönika. 

- Det är en fantastisk lyx att 1000-tals människor 
kommer hem till oss varje år i vackra S:t Anna för att 
gå på konsert.
 

Positiv, personlig och lokal

Foto: Rebecca Hansson

Foto: Rebecca HanssonFoto: Rebecca Hansson

Foto: Rebecca Hansson
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Det har varit fantastiskt 
med alla möten med dem 
som så generöst delat 
med sig av hur det var på 
trädgårdsmästerierna och  
trädgårdsserveringarna i 
staden. 

”

Foto: www.pixabay.com

Visst är det härligt med sommarsolen
Men ibland kan det bli för mycket
Man sitter i skuggan och flämtar i stolen
Försöker att på bästa sätt klara värmetrycket
Tänk om man kunde lagra värmen på något sätt
Ta fram i vinter då det blåser kall och snön faller tätt

Men långt innan vi börjar att tänka på vinter
Så blir det debatter på skärmen
Då får vi höra på alla dessa politiska finter
Som ibland bidrar att höja värmen
Löften om guld och gröna skogar florerar till hösten
Bara just du på dem vid valdagen lägger rösten

De beskyller motparten för dåre och klant
Och berättar vilka fel alla andra har gjort
En del helt galet men en del tyvärr sant
Kan hända de en nypa av självkritik bort
Ta med när de kritiserar gormar och skäller 
Vi frågar oss nu vilka är bäst när det gäller

Partier tar upp frågor som tänder en brasa
Som skapar debatt om grundlagens mening
Ordaval och krav som skapar skräck och fasa
Som med humanismens tanke ej har nån förening
För att komma till rätta och detta förstå
Kan man väl inte som vissa bara lägga ”locket på”

Att skilja på ”valfläsk” och vigulanta löften
Är inte lätt för visst låter det bra
När partiledarna osaklighet skjuter från höften
Det gäller att därför ett kritiskt öra ha
Inse vad som är realistiskt i debattinläggen
Och ställa de ansvariga emot väggen

I vår kommun är det tydligen stora problem
Kommunikationerna verkar gått snett
Personalpolitiken verkar vara extrem
Som till stor personalflykt har lett
Är det så att kvalifikationerna tryter i troppen
Eller är det problem som tillhör toppen

Ingen vet om det blivit bättre med annan part
När valet gjordes för detta projekt
Men sämre blir svårt det är uppenbart
För nog har det heta känslor väckt
Och många undra med oro på en hög skala
Vem blir det som i slutänden ska betala

Så glöm alla eventuella löften om mindre skatt
Det blir nog aldrig som de lovat
Det handlar mer om det där med trollkarlens hatt
Om än kanske ej så begåvat
Den politiker som vågar vara förnuftig, rak och ärlig
Den tror jag kommuninnevånarna ser som minst besvärlig

Hans Fredriksson

Länge leve 
Demokratin!

I en ny, grön liten bok, får man en glimt av Söder-
köpings trädgårdsliv genom tiderna - från medeltida 
kålgårdar till 1900-talets trädgårdsmästerier. Små-
stadens gröna kulturarv påminner om vad vi har att 
förvalta och ger oss värdefulla ledtrådar att använda 
idag, när intresset för miljön kring äldre bebyggelse 
ökar alltmer.

Med sitt ”söderköpingsperspektiv” vill bokens två 
delar, förmedla lokal trädgårdshistoria och ge dagens 
gårdsägare inspiration att stanna upp och tänka till hur 
man praktiskt kan bevara, kanske stärka tidsandan i träd-
gården eller t.o.m söka dess historia.

Efter ett examensarbete 2009 på en av innerstadens 
äldsta gårdar, insåg Lena värdet av att dokumentera de 
gamla gårds- och trädgårdsmiljöerna - de är snabbt för-
änderliga. Genom brokiga berättelser och fotografier 
från privata album och St Ragnhilds Gilles samlingar,
visar nu boken delar av det trädgårdsliv som varit i Sö-
derköpings innerstadskvarter.

Vad var det roligaste under skrivandets gång?
- Att uppleva hur en pusselbit efter annan lades på 

plats med hjälp av berättelser och bilder - dessa ovärder-
liga kulturskatter - för att så småningom bilda en helhet. 
Det har varit fantastiskt med alla möten med dem som så 
generöst delat med sig av hur det var på trädgårdsmäs-
terierna och trädgårdsserveringarna i staden. Likaså att 
få lyssna på de barnbarn - som är pensionärer idag - som 

så självklart fick ta del av trädgårdsarbetet hos sina mor- 
och farföräldrar och som har så många ljusa minnen -  
t o m doftminnen! Glädjen har varit ömsesidig och vi har 
skrivit en unik trädgårdshistoria tillsammans.

Vad är den största skillnaden mellan  
trädgårdsarbetet nu och då?

- Kanske inte så stor skillnad på själva arbetet mer än 
att vi är mer redskaps- och maskintäta idag, men man 
brukade verkligen den jord man hade, främst för för-
sörjning men också till lyst. Tror även man var mer stolt 
över att ha en egen täppa, där man också kunde sitta ner -
kanske i bersån - för att vila och umgås. Nu behöver 
vi trädgårdsarbetet än mer, för lugnet, kreativiteten och 
glädjen över att få jobba med händerna. Samtidigt har 
cirkeln slutits när köksträdgårdsodlingen åter tagit fart 
och vi odlar i upphöjda bäddar - som förr…

Förhoppningen är att boken kommer till användning 
och i förlängningen bär det gröna kulturarvet i Söderkö-
ping vidare! För - varje stad har en trädgårdshistoria och 
varje trädgård sin egen historia!

Boken finns f n på Söderköpings Bokhandel och Anti-
kvariat på Storgatan, Turistbyrån vid Stinsen och Stads-
muséet i Söderköping.

Daniel Serander 
Text

Lena Lyrhag
Text och Foto

Den gamla trädgården i Söderköping 
– bevara den väl!

Den atenska demokratin  
initierades först av Solon.

Söderköping är bra på nyföretagande!  Statistiken visar 
att vi ligger på topp i Östergötland, strax efter Norrkö-
ping. Funderar du på att bli en av dem som startar eget? 
Även om du har en bra affärsidé kan det vara ett stort 
steg att ta. Eller också vill du diskutera din idé med nå-
gon sakkunnig och få hjälp med att utvärdera om det är 
något som kan hålla.

Den ideella föreningen NyföretagarCentrum Söder-
köping ger dig som funderar på att starta eget företag 
– eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. 

Vi ger enskild rådgivning, ett eller flera tillfällen, och 
finns både på Coffice i Söderköping eller på Strykbrä-
dan, mitt i Industrilandskapet i Norrköping.

Tid bokar man genom vår hemsida www.nyforetagar-
centrum.se/soderkoping eller www.nyforetagarcentrum.
se/norrkoping. 

Under hösten kommer vi genomföra en kurs, Steget 
till Eget. Den startar den 11 september och består av fem 
delar, läs mer på vår hemsida. 

Vi kommer också starta upp ett mentorprogram i sep-
tember. Det vänder sig till nya företagare som vill ha en 
mentor under ett år. Mer information på vår hemsida. 

Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare vårt nät-
verk av samarbetspartners som stöder oss, både med 
finansiella medel och med personlig expertis och enga-
gemang. Det finns stort 

Eftersom NyföretagarCentrum Söderköping samar-
betar med NyföretagarCentrum Norrköping kan vi också 
bjuda in till andra aktiviteter som erbjuds i Norrköping, 
bl a soppluncher med spännande föreläsare. 

Ingela Gullstrand

Söderköping är bra 
på nyföretagande!

Jimmy Hankvist, rådgivare och ansvarig för  
mentorprogrammet och Ingela Gullstrand,
verksamhetsansvarig och rådgivare.
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Bengt  
Axmacher

Isabella Lövin uppehöll sig på sin soliga Visbydag 
länge vid flyget och diskussionen fortsatte efteråt om 
samma ämne. Utgångspunkten var genomgående att 
flyget utgör det absolut största hotet mot mänskligheten. 
Inget är angelägnare än att stoppa det och få det utbytt 
mot i första hand snabba tåg. 

MP väljer med osviklig säkerhet sina hatobjekt bland 
vanligt folks älsklingar. Man vill också vara ett interna-
tionellt föredöme och kan då inte tveka inför svårighe-
ter, som att det blir alltmera populärt att färdas genom 
atmosfären såväl snabbt som långt... Enda boten MP kan 
tänka sig mot denna sjuka är att beskatta resandet. Såå 
typiskt för politiker att alltid intressera sig mer för statli-
ga intäkter än en reell effekt på problemet... 

Dessa hatade flygmaskiner vill jag hylla med en lov-
sång som ingen jag läst vågat sig på.  

Flyget är, menar jag, trots MP:s sura miner, det bästa 
transportmedlet av alla. 

Höjer någon ett ögonbryn? Låt oss ta en titt på alla 
plus-poängen! 

Få färdmedel kräver så lite anläggningar på marken. 
Flygplatser må var för sig te sig groteskt stora men där 
inleds och avslutas också ett imponerande antal person-
kilometrar. 

Utöver detta behöver, som för bussar, bilar, lastfordon 
och järnvägar, varken vägar, broar eller tunnlar anläggas, 
byggas eller sprängas, som bussar, lastfordon och bilar 
är i behov av och inte räls eller el som järnvägen kräver. 
Inga arealer behöver markberedas, schaktas bort eller 
fyllas ut för att sedan asfalteras eller förses med räls. 
Inga arealer behöver avskogas och exproprieras från 
samhälle, näringsliv eller privatpersoner. Inga hundra-
milastängsel måste resas för att avvärja kollisioner med 
vare sig renar, älgar eller för den delen självmordsbe-
nägna människor. 

Närmaste vägen, utefter storcirkeln, till målet är vad 
som gäller... 

Det nästan allra bästa har uppnåtts nyligen. Antalet 
olyckor i civil flygtrafik var 2017 färre än för alla andra 
färdsätt. Antalet civila flygkatastrofer var i Sverige noll... 
De få olyckor som inträffar föranleder långt, kortare sjuk-
husvistelse, invaliditet eller dödsfall än andra resor och 
kostar följaktligen det ”allmänna” småpengar jämfört med 
vad till exempel vägtrafikens offer kostar...

En minussida finns och den  delas med alla andra tra-
fikslag utom segelskepp. Avgaser, koldioxid, avger fly-
get lite mer per personkilometer även om nivåerna hela 
tiden sjunker precis som för flertalet andra färdmedel...  

Det lönar sig att sätta lit till tekniker och forskare 
istället för till politiker. De första eldrivna flygplanen 
är nämligen redan i luften och företaget som tillverkar 
dem har fått sina orderböcker fyllda på rekordtid. Planen 
har bara fyra säten. Vi är bara i startgroparna. År 2020 
kommer plan med plats för 20  personer och vid slutet 
av nästa årtionde anser man sig kunna klara all inrikes 
flygtrafik i Sverige med bara elektriska plan... 

Elektriska flygplan med batterier lämnar inte efter 
sig någonting alls. Inte ens buller. Elektriska plan med 
bränsleceller och vätgastankar är lika tysta, men lämnar 
efter sig vanligt vatten. Det kan i alla fall inte förvärra 
torkan. Tyst flygtrafik möjliggör fler små flygfält inkläm-
da i stadsbebyggelsen vilket avsevärt minskar trafik till 
och från flygplatserna och antalet parkeringsytor. Skulle 
jag rekommendera Isabella Lövin någonting, så vore det 
att avvakta med att stänga Bromma, eller åtminstone låta 
sig nöja med att släppa bebyggelsen lite närmre fältet. 
Planen låter på sin höjd som ett i svag vind susande träd.

Biobränslen pratar Miljöpartiet om med förtjusning 

och beundran. Det gör inte jag. Flygtrafik kommer fort-
farande att kräva alldeles för stora volymer, och dess-
utom lämnar biobränslen ifrån sig precis lika mycket 
koldioxid, eller mer, som vad nuvarande bränsle gör. 
Det är visserligen inte fossil koldioxid, men en fossil 
koldioxidmolekyl ser likadan ut som en ekologisk koldi-
oxidmolekyl. Ingen svanmärkning just, menar jag.

Elflyg för interkontinental trafik kommer att kräva 
längre tid att konstruera, men jag vågar slå vad om näs-
tan vilken fantasisumma som helst, att de första är i luf-
ten inom tjugofem år.  

Något som nästan ingen har funderat på är möjligheten 
att klä in vare sig bilar, tåg eller flygmaskiner i solcel-
ler. Det finns redan lätta så kallade CIGS-celler, som är 
mycket tunna och formar sig smidigt även efter enkel-
krökta ytor. Och ännu tunnare ligger i pipeline, som det 
heter, med en vikt som får räknas i gram per kvadratme-
ter. Stora flygplan borde kunna vara inklädda över hela 
det rundade taket ner till ventilerna, samt naturligtvis på 
vingarnas ovansidor och stabilisatorn. 

El-plan är tills vidare propellerplan och under land-
ning kan propellerbladen vinklas om och ladda batterier 
samtidigt som farten bromsas. Längre resor kan bli möj-
liga med vätgas i tankar och bränsleceller..

De elektriska flygplanen sägs kunna hålla en fart kring 
500 km i timmen. Det överträffar alla snabbtåg som dis-
kuterats hittills – och de flyger alltid närmsta vägen. 

I Kina bygger man supertåglinjer i rasande fart. Med 
en befolkning som närmar sig miljarden är det förmod-
ligen en god idé. Där! Vi har bara en hundradedel av 
den befolkningen och då är det befängt att slänga ut 
närmre 700 miljarder på att under sju år sammanbinda 
Stockholm, Malmö, Jönköping och Göteborg med järn-
vägslinjer som kommer att vara obsoleta innan de ens 
är färdiga. Bara själva byggandet – så snart som det är 
tänkt – kommer att från caterpillars, dumprar, grävma-
skiner, lastfordon och enorma mängder betong att släppa 
ut så mycket koldioxid att vi aldrig kan hamna innanför 
målgränserna...  

Släng planerna i papperskorgen, eller lägg åt sidan 
tills entreprenadmaskiner i huvudsak är elektrifierade. 
När vi är där är flyget inom landet helt elektrifierat och 
få är då det minsta intresserade av att skramla fram med 
250-300 km i timmen, när flyget flyger dubbelt så fort 
och tar en kortare väg, och kan landa så gott som mitt 
i stan.

Sätt i stället våra befintliga järnvägslinjer i stånd. 
Skicket idag är sådant att allt fler helt upphört med att 
resa spårbundet och glider istället tyst och glatt fram på 
elcyklar eller, snart, i elbilar.

Min morfar var Stins på Nässjö station när jag var ton-
åring och under mina studieår åkte jag vintertid flitigt 
fram och åter mellan Jönköping och Lund. Man var alltid 
i tid på minuten. Senast jag åkte som vuxen var år 2012 
med Bothniabanan till Umeå. Vi var två timmar försena-
de och Umeborna tyckte det var alldeles lysande – som 
Vanheden brukade säga.

Replik från Miljöpartiet (Lilla Tidningen har 
låtit Miljöpartiet kommentera Bengts text)

Flyget är både bekvämt och relativt billigt för att vi 
människor eller varor ska kunna transporteras  långa 
sträckor. Det är ett ganska säkert fortmedel precis som 
Bengt påpekar. Vi i Miljöpartiet tycker dock att de ska få 
betala för de utsläpp de har. Att hitta en solresa för 349kr 
t/r eller att kunna handla billigare prylar från Asien och 

Amerika än att gå in hos den lokala handlaren tycker jag 
är ett bevis på att flygbolagen inte lider någon större nöd 
med de subventioner de får.

När jag var 8 år kom en ingenjör till min skola och 
pratade om framtidens elbil som snart skulle rulla på 
gatorna. När jag var 30 år var inte elbilarna tillräckligt 
utvecklade för att gemene man skulle vilja ha en. Fly-
get har nu börjat titta på alternativ, och det är bra. Men 
klimatet kan inte vänta. Bakåtsträvare tror fortfarande 
att fossila bränslen is da shit. I kölvattnet på våra krav 
och framgångar  om miljövänligare alternativ poppar det 
upp massor av ny jobb, nya uppfinningar och hållbarare 
alternativ. Jag är säker på att flyget kommer lyckas de 
med. Men modiga politiker törs ta de tuffa besluten. Vi är 
modiga. Fram tills dess att lösningarna är mer gångbara 
behöver vi se till att ha fungerande alternativ. Vi vill se 
till att tågen fungerar och är ett sånt alternativ.

Åza Diaz Mägi, Miljöpartiet

Bengts slutreplik till Miljöpartiet
Åza anlägger ett mycket mjukare resonemang än vad 
Isabella Lövin gjorde, när hon utnämnde flyget till kli-
matets fiende nr 1. Jag håller med ÅZA om att flyget 
till stor del är för billigt och det motverkar lusten att 
välja andra transportsätt. Men punktskatter och konsti-
ga avgifter skickar fel signaler. Det är bränslet man vill 
åt, och då är det flygbränslepriset som skall höjas om 
man verkligen vill ha effekt och inte genast börja tala 
om att vi måste subventionera Norrland som har så långt 
till Stockholm eller snarlika resonemang. Problemet är 
framförallt de långa och populära internationella fligh-
terna  t.ex. till Thailand, som då får problem i sin turistin-
dustri. Eller verksamheter som lever på långa leveranser 
av färskvaror som inte kan skvalpa omkring på oceaner-
na. Flyget står för ungefär 3 % av koldioxidutsläppen 
i världen. Man hävdar att detta är en väldigt stor del, 
men det finns större, som är enklare att ge sig på direkt 
utan att invänta forsknings- och utvecklingsarbete.  T.ex. 
tunga marktransporter och olika slag av maskiner i an-
läggningsföretagen, dessutom också ofta dieselmotorer. 

MP  har jättestora felinvesteringar bakom sig, Hal-
landsåstunneln, Bothniabanan, och etanolsatsningen och 
så den i särklass största som nu snart skall startas; snabb-
tågen för 700 miljarder kronor. Tänk efter före snälla 
MP-parti. Det är inte handlingskraft som skall visas upp, 
utan resultat. Jag tycker det är bättre med fega försiktiga 
politiker som tar kloka beslut.

Gör först i ordning de järnvägar vi har, innan folk 
helt slutar att använda dem p.g.a allt trassel. Se sedan 
till att entreprenadföretagen inte har fritt fram hela tiden 
med sina tunga maskiner. De är för övrigt helt av egen 
kraft igång med att förbättra läget till eldrift. Jämför se-
dan med den kinesiska tekniken för snabbtåg. De tågen 
är vida snabbare än våra. De är vänligare mot miljön, 
eftersom de inte stökar till så mycket i terrängen och 
framförallt; de är långt billigare att bygga. I Kina finns 
redan 2000 mil klara och längden fortsätter öka med re-
kordfart. De har nämligen inte bara gott om duktigt folk 
som bygger. De har en miljard människor som behöver 
transporteras. Vi har 10 miljoner. 

”Klimatet väntar inte”, säger du ÅZA. Men att göra 
allting på en gång är inte så genialt som arbetsmetod. 
Låt folk som verkligen kan räkna göra det arbetet. MP 
har redan tidigare anklagats för att alltid i första han-
den puffa för arbete inom landet. De 700 miljarder som 
snabbanorna kommer att kosta, skulle alldeles säkert 
göra mycket större klimatnytta om vi använde dem till 
förbättringar i t.ex. Afrika, Indien eller andra platser  
utanför Sverige...

Far och Flyg...

Dessa hatade  
flygmaskiner vill jag 
hylla med en lovsång 
som ingen jag läst  
vågat sig på... ”

Foto: Sören Håkanlind
Bilden är hämtad ur tidskriften Nyteknik.



23

SÖDERKÖPING

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommu-
nens samverkansöverenskommelse om långsiktigt 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

De fokusområden som framkommit vid bl.a. med-
borgardialogerna är problemet med skadegörelse/klot-
ter samt behovet av att öka tryggheten genom ökad  
polisiär närvaro.

• Genomföra informationsinsatser i skolan gällande 
konsekvenser av brott. Information till föräldrar har 
delvis genomförts. Information till elever årskurs 7-8 
planeras.

• Genomföra hastighetskontroller i tätort och 
främst vid skolor. Områdespolisen har genomfört 
hastighetskontroller i centrala Söderköping vid 12 
tillfällen. Ytterligare kontroller är utförda utanför 
Söderköping av områdespolis samt av trafikpolisen. 
Under första halvåret 2018 har områdespoliserna fått 
utbildning gällande ATK dvs mobila hastighetskame-
ror som de själva ställer upp.

• Genomföra trygghetsvandringar för att öka 
tryggheten och se över belysningsproblematiken. 
Trygghetsvandring har genomfört vid Ramundersko-
lan samt vid Nyströmska. Vid Ramunderskolan fanns 
en del punkter som behöver åtgärdas, uppföljning av 
detta kommer att ske. Vid Nyströmska var det bättre. 
Nya trygghetsvandringar planeras till hösten. Kom-
munen har bytt ut gamla kvicksilverbelysningar vid 
sina fastigheter till Led-belysning. Belysning vid gata 
och torg återstår.

• Polisen ska öka närvaron/tryggheten i centrala 
Söderköping genom fotpatrullering. Fotpatrulleri-
ng har skett vid 25 tillfällen av polis. Fotpatrulleri-
ngen har inriktats mot Ramunderskolan, Nyströmska 
samt centrala Söderköping.

Resultaten gällande den anmälda brottsligheten för ska-
degörelse/klotter:

2017 januari – juli: 90 anmälda brott
2018 januari – juli: 49 anmälda brott

Peter Johansson
Kommunpolis 

Johan Kaljo
Säkerhetschef

Peter Johansson är Söderköpings och  
Valdemarsviks kommunpolis. Han svarar gärna
på dina frågor.

POLISEN 
INFORMERAR

Uppföljning Medborgar-
löfte Söderköping 15 maj 
2018 gällande period  
1 januari – 30 april

DEBATT

Psykisk ohälsa har idag vuxit till en av vår tids stora 
folksjukdomar. Samtidigt är ämnet väldigt tabube-
lagt och inget man pratar högt eller öppet om. Ta-
but leder till ett stort mörkertal och sannolikt även 
underdiagnostisering då många människor inte våg-
ar eller har kraft att söka den hjälp de har rätt till. 
Följderna är många gånger bekymmersamma både 
för den i behov av hjälp och för dennes närstående.

När det råder hysch-hysch och stigmatisering kring 
psykisk ohälsa så är det ett stort hinder mot att minska 
dess förekomst och en tröskel för att söka hjälp och vård.

För att möta problematiken krävs en generell kunskaps-
höjning. Rapporter visar exempelvis att den som söker 
vård för en fysisk sjukdom får sämre vård om personen 
sedan tidigare har varit behandlad för psykisk sjukdom. 
På så vis finns en slags diskriminering i vården när det 
gäller personer med psykisk ohälsa. För att bemöta det 
behövs utökade informations- och utbildningsinsatser 
för sjukvårdspersonal.

Därtill behövs också mer ekonomiska resurser till psy-
kiatrin så att den som mår dåligt kan få hjälp snabbt och 
ges den tid som behövs, annars riskerar de långsiktiga 

kostnaderna bli än högre. Ytterligare en önskvärd utveck-
ling är att lyfta ut delar av psykiatrin till vårdcentralerna 
så den blir en mer naturlig del av vården, det kan sänka 
trösklarna för att söka vård när man mår dåligt. Med fler 
psykologer och kuratorer på vårdcentralerna kan onödig 
självstigmatisering undvikas då patienter slipper söka 
sjukvårdspsykiatri för besvär av den lindrigare sorten.

 
Den psykiska ohälsan är ett så omfattande men ned-
tystat problem att man snarare skulle kunna tala om en 
”mammut i rummet” än om en elefant.

Liberalerna kommer arbeta för att bryta tabut kring 
psykisk ohälsa, såväl i samhället som stort som inom 
sjukvårdens väggar.

Alexander Höglund, Liberalerna
Kandidat i landstingsvalet

Juno Blom, Liberalerna
Kandidat till riksdagen

Inga-Lill Östlund, Liberalerna
Kandidat till landstingsvalet

Psykisk ohälsa: 
Mammuten i rummet

Foto: www.pixabay.se

År	 Totalt	brott	 Narkotika	 Trafik	 	 Våld	 Skadegörelse
2018         761                      26                 109                    100              49
2017         823                      19                   82                      79              90
2016         676                      17                   59                      54              35
2015         661                      18                   81                      47              45
2014         785                      43                   71                      54              57

Antalet anmälda brott i Söderköpings  
kommun 2014-18 mellan januari - juli  

Peter Johansson
Kommunpolis 
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Huset ser övergivet ut. Persiennerna är nerfällda och 
fönstren stängda trots sommarvärmen. Gräset i trädgår-
den är vildvuxet och står meterhögt mellan fruktträden. 
Blomrabatterna är uttorkade och övervuxna av ogräs. 
Men huset är bebott. Och tant Gertrud är hemma. På 
morgonen hade jag talat med henne på telefon.

När jag ringde dröjde det som alltid länge innan hon 
svarade. Efter ett tiotal signaler hade hon fått fram tele-
fonen och lyfte luren.

-…hallå…
   Rösten lät tunn och svag. Som hon hade svårt att 

andas.
- Är du sjuk? frågade jag.
- …nej…inte sjuk… men det är så mycket annat..
- Jag har vägarna förbi och tänkte hälsa på dig. Bara 

titta in en stund. Jag tar med mig lite kaffebröd.
- …jo…men jag har inte i ordning här…det är så ostä-

dat…
- Det gör inget. Jag kan ta det som det är.

Jag går sakta upp för gången mot yttertrappan. Mossa 
och maskrosor frodas mellan stenplattorna. Ytterdörren 
är inte låst. Jag öppnar och ropar in i huset.

- Hallå, jag är här nu!
Inifrån  vardagsrummet hörs hennes svaga röst.
- …stäng efter dig…
Jag drar igen dörren efter mig och tar av mig skorna 

och ställer dem på en skohylla vid hallbordet. På bordet 
står telefonen. Det är en svart bakelittelefon med finger-
skiva. Den är instoppad i en plastpåse som är hopknuten 
runt sladden med ett grönt snöre med rosett.

Vardagsrummet är helt mörklagt. Tunga sammets-
gardiner hänger för fönstren och stänger effektivt ute 
allt ljus. Skinnsoffan och rokokomöblerna, det massiva 
matbordet och de snidade ekskåpen är övertäckta med 
lakan och den orientaliska mattan ligger i en rulle efter 
väggen. Dammsugaren står mitt på golvet. Först kan jag 
inte upptäcka henne inne i dunklet men så hörs hennes 
röst från en djup fåtölj.

-… så du kommer nu…
Hon är klädd i en svart klänning med virkad spets 

kring halsen som visar hennes tunna hals och magra ax-
lar. Det är ovanligt att se henne klädd så här.

Tidigare har hon alltid mött mig iklädd en blank städ-
rock och med en duk knuten om huvudet. Som en Jeanne 
d Arc i sin rustning med dammsugaren som vapen slogs 
hon mot det orena, mot smuts och damm som hotade 
henne från alla håll. Man måste hålla rent i sitt hem. Det 
var nu en gång för alla en kvinnas viktigaste uppgift. 
Hon visste att en dag när allt var i ordning, när mattorna 
var piskade, möblerna var dammade och polerade, fönst-
ren putsade och när trapphuset var skurat med såpa, när 
allt var skinande blankt och rent och man inte kunde se 
ett dammkorn någonstans. 

Då skulle hon vara lycklig.

Men det kom hela tiden något emellan.
När hennes väninnor hade varit på besök tog det näs-

tan två dagar att få huset beboligt igen. Det är otroligt 
hur mycket smuts och damm folk kunde dra in i ett hem. 
Halva gatan låg på dörrmattan och hallgolvet. För att inte 
tala om alla brödsmulor som blev i köket. Smulor som 
letade sig in under bänkar och skåp och blev näring till 
allsköns kryp och ohyra som låg där i skrymslena och 
förökade sig. 

Hon började avsäga sig besök. I början skyllde hon på 
att hon var sjuk. Sedan slutade väninnorna att komma.

Men telefonen…telefonen… 
Hur mycket hon än torkade och gned formligen sög 

den åt sig damm tills den låg som ett ludet djur på hennes 
hallbord.

 Den var som ett hån mot hennes yrkesliv. Tills hon en 
dag torkade den helt ren och omedelbart stängde in den 
in en plastpåse och knöt till.

Hon har åldrats mycket sedan jag såg henne sist. Det 
gråa håret är nykammat och hon har satt lite rött på läp-
parna. Hon har gjort sig fin inför mitt besök.

Tidigt hade hon fått veta att hon var vacker. Redan i 
skolan var hon den mest omsvärmade av alla flickorna.

I de sena tonåren kom de första friarna, grova och 
burdusa bondpojkar. De tafsade på henne med spritdof-
tande andedräkt som väckte minnen om hennes  styv-
fars flåsande mot hennes hals och hans trevande händer 
över hennes kropp där hon låg upptryckt mot en höbal 
på logen. 

I Damernas Värld fanns många berättelser om vackra 
flickor som gifte sig rikt och blev mycket lyckliga. Tidigt 
bestämde hon sig för att bli en av dem.

Gertrud avspisade bondsönerna, det spelade ingen 
roll hur stor gård de hade. En sak hade hon lärt sig av att 
växa upp på landet och det var att alla bondmoror blev 
skevbenta och tunga i kroppen av allt slit och barnafö-
dande. Gertrud ville behålla sin skönhet tills den rätte 
kom och för att göra det var hon tvungen att bli obero-
ende. Vägen dit gick via yrkeslivet och hon utbildade 
sig till telefonist.

Nu blev hon uppvaktad av en jägmästare. Han var 
lång och stilig, alltid klädd i bruna manchesterbyxor, 
hatt och grön lodenrock. Han var en riktig kavaljer, 
skickade presenter och blommor som fick de andra 
flickorna på telefonstationen att sucka av avundsjuka.  
Jägmästarinnan, sa de skämtsamt. 

Och Gertrud smakade på ordet.  Det lät nästan som 
grevinnan. 

Men jägmästaren skrämde henne. En gång när han 
bjudit henne på restaurang i staden drack han flera glas 
vin. Då blev han bullrig och yvig i sina gester och gjorde 
anspelningar på hennes barm och talade om vilka vackra 
barn de skulle få när de blev gifta.

Barn ingick inte i Gertruds planer. Det var de som såg 
till att kvinnorna inte blev stort bättre än kor med häng-

ande bukar och slappa bröst. När hon fick erbjudande om 
en föreståndartjänst på en annan ort accepterade hon och 
flyttade utan att lämna sin adress till jägmästaren.

Nu utnyttjade hon sitt ekonomiska oberoende och gav 
sig ut på bussresor i Europa. Det som lockade mest var 
Frankrike och Italien. Här fanns det riktiga livet, prakt-
fulla slott med magnifika vingårdar.

På ett chateau i Provence blev de guidade genom slot-
tet av ägaren själv. Han var oerhört stilig med ett tjockt 
mörkt hårsvall och ett bländande leende. Trots att han 
var greve var han enkelt klädd i tygskor och ljusa bom-
ullsbyxor och en blå tröja med rundkrage. Gertrud kunde 
inte släppa honom med blicken. Det var med en sådan 
man en vacker kvinna skulle bo. Bland riddarrustningar, 
mörka oljemålningar, gyllene stuckaturer kring dörrar 
och fönster och allt belyst av gnistrande kristallkronor 
i taket.

Rundturen genom slottet avslutades med ett besök i 
vinkällaren. 

En smal trappa ledde ner i ett dunkelt valv. Luften 
var sval men ändå lite tung att andas. Efter väggarna 
stod stora ekfat och i långa hyllor låg rader av flaskor 
staplade. Trots att belysningen var svag såg Gertrud att 
flaskorna var otroligt dammiga. Här saknades en kvinnas 
hand. Det skulle bli henne en stor glädje att få gå över 
hela sortimentet med en dammtrasa, torka och gno tills 
flaskorna blänkte.                   

- Madame, sa greven och räckte leende Gertrud ett 
glas vin.

När deras blickar möttes fick hon svårt att andas. Hon 
blev het och lätt i kroppen, det var som hela hennes vä-
sen fylldes med varm gas. Så här hade hon aldrig känt 
i närheten av en man tidigare och hon förstod att detta 
måste vara Kärleken, den som hon hade läst så mycket 
om. Han måste känna detsamma, ty sådan är den Sanna 
Kärleken. Den är ömsesidig. Och ögonblicklig.

När hennes knän vek sig tappade hon vinglaset i sten-
golvet. Greven reagerade snabbt när han såg vad som 
höll på att ske med den kvinnliga turisten och grep henne 
om livet.

Gertrud kände en stark arm om sin midja och halvt 
i trance och med slutna ögonlock stapplade hon uppför 
källartrappan. Nu visste hon att de var på väg mot gre-
vens privata gemak. Där skulle han lägga henne på en 
divan och placera en mjuk kudde under hennes huvud 
och mycket lätt kyssa hennes hand. För så är det med 
franska grevar, de är väldigt varsamma med kvinnor.

När hon kom till sans låg hon i bussens baksäte med 
sin kappa under huvudet och såg slottet och vingården 
försvinna bakom en vägkrök i fjärran.

Efter det reste hon inte utomlands på många år men 
talade ofta om för sina väninnor att hon var nära vän med 
en fransk greve. Han hade nog försökt både det ena och 
det andra…så det så…

Åren gick och de flesta av hennes väninnor bildade 
familj. De talade alltid om sina barn och graviditeter, ett 

 Villa Solhem Illustration: www.pixabay.se

Hon visste att en dag när allt var i ordning, när 
mattorna var piskade, möblerna var dammade och 
polerade, fönstren putsade och när trapphuset var 
skurat med såpa, när allt var skinande blankt och 
rent och man inte kunde se ett dammkorn  
någonstans. Då skulle hon vara lycklig...

”

”
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samtalsämne som hon fann lika motbjudande som när 
styvfadern och drängen talade om kalvningen i ladugår-
den.  

   
Hon fick ett litet arv efter sin styvfar och använde peng-
arna till att köpa ett hus. På gaveln ut mot Storgatan lät 
hon sätta upp en blå emaljerad skylt med texten Villa 
Solhem. Hon började inreda sitt eget slott.

   Det var nu hon blev medveten om att det man aldrig 
såg på veckotidningarnas bilder av vackra hem var all 
smuts och allt damm som samlades runt väggarna och 
på möblerna.

Hon vigde sitt liv åt att bekämpa damm och orenheter 
i sitt hem.

Där hon sitter i dunklet i sin svarta klänning påmin-
ner hon om en liten skadad fågel som ramlat ner genom  
skorstenen och flaxat runt i rummet tills krafterna tagit 
slut och nu sökt skydd i öronlappsfåtöljen.

- Varför sitter du här i mörkret? undrar jag.
Hon säger något jag inte uppfattar och böjer mig fram 

för att höra bättre.
-… nu vet jag var allt damm kommer ifrån…
Hennes röst är tunn och uppgiven men ändå tycker jag 

mig ana en viss underton av triumf.
-… jag vet var allt damm kommer ifrån, upprepar hon.
- Jaha.
- …dra ifrån en gardin och öppna persiennerna lite, 

bara lite, så ska jag visa dig.
- Kan vi inte dra upp dem helt. Det är strålande vack-

ert väder ute idag.
-…nej, nej, bara lite..
Långsamt drar jag isär gardinerna och vrider på stång-

en som reglerar persiennerna.
Några sneda ljusstrålar skiner in på det bonade par-

kettgolvet.
-…stopp nu…inte mer…
Hon böjer sig framåt och sträcker ut armen och pekar.
-…ser du nu… i solen… allt dammet…
Det tar en stund innan jag fattar att det är de små 

dammkornen som dansar inne i solstrålarna hon menar.
- …förstår du nu…dammet…det är solen som skapar 

allt damm…
 Hon sjunker tillbaka mot ryggstödet med en djup 

suck. Hon sluter ögonen och pekar lamt med armen mot 
fönstret,

-…stäng nu och dra för gardinerna…jag vill inte ha 
in mer …

Efter en livslång kamp har hon till slut upptäckt sin 
motståndare. En fiende som är omöjlig att besegra.

Vad henne anbelangar vore det bäst att solen slock-
nade.

Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG

Therese och Liza Czarnecki, mor och dotter, från  
Söderköping har skrivit en bok ihop ”Flickan i 
45:an”. Ursprunget till boken är en berättelse som 
Liza skrev när hon gick i 6:an på Björkbackens sko-
la. En spännande berättelse om grupprummet 45:an 
på skolan. Skolbyggnaden var tidigare en institution 
för sinnesslöa barn och ungdomar. I den här sällsam-
ma berättelsen möts en flicka i dåtid med en flicka i 
nutid. Flickan i 45:an utspelar sig på kända platser 
i Söderköping men är en fiktiv berättelse om relatio-
ner till dom man saknar dom man älskar och till dom 
man aldrig träffat.

Mor och dotter umgås mycket, åldersskillnaden ser de 
som en fördel när de skildrar känslor hos olika unga och 
äldre individer.

Från början tänkte författarinnorna att boken skulle 
passa för barn och ungdomar men den fina berättelsen 
uppskattas lika mycket av vuxenläsaren.

Tycker du att du känner igen efternamnet Czarnecki? 
Det stämmer. Lizas pappa Niklas har varit ishockeyträ-
nare, bl. a. i Färjestad och Vita hästen.

Flickan i 45:an har fått fina recensioner och är du in-
tresserad av en sällsam historia i Söderköpings miljö 
finns boken att köpa på Söderköpingsbokhandel. De två 
författarinnorna har redan påbörjat uppföljaren till deras 
debutbok.

Åke Serander
Text och Foto

Mor och dotter 
har skrivit en bok 

Om man själv vill bestämma över det man lämnar 
efter sig en dag bör man skriva ett testamente. Ge-
nom att skriva ett testamente kan också oklarheter 
och arvstvister undvikas i framtiden. Ett testamente 
underlättar för de anhöriga och ger dem information 
om ens innersta önskan.

Ett testamente ska uppfylla vissa formkrav för att vara 
giltigt. Många är de testamenten som skrivits och som 
sedan inte kan tillämpas på grund av att formkraven inte 
är uppfyllda. Ännu fler testamenten är otydligt formu-
lerade. 

Som jurist menar jag att det är viktigt att varje testa-
mente blir personligt och det är då viktigt att få en upp-
fattning om den enskilda familje- och släktsituationen 
för att skriva ett testamente som på bästa sätt uppfyller 
testatorns önskan. 

Det är bra att den som skriver ett testamente förstår 
vad det är för skillnad på fri förfoganderätt och full ägan-
derätt, vad arvslott och laglott innebär, samt att man i 
ett testamente kan skydda sina anhöriga genom att göra 
deras arv till enskild egendom. 

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara 
upprättat i skriftlig form och undertecknat av testatorn 
och två vittnen. Vittnena får inte vara släkt med testatorn 
och de får inte heller vara mottagare av arv och således 
nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara 
samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behö-
ver inte känna till innehållet i testamentet.

Ett testamente kan och bör vara ett levande dokument 
som kan uppdateras när familjesituationen förändras. 
Man kan alltid riva ett testamente. Man kan göra tillägg 
till det testamente man redan har skrivit och man kan 
närsomhelst ändra sig och skriva ett nytt testamente. 

Ett problem är förvarande av testamentet. Om testa-
mentet förvaras i hemmet finns risk att det kommer bort, 
att någon förstör det eller att man inte hittar det direkt 
vid dödsfallet. Att förvara testamenten i bankfack kan 
tyckas säkert, men innebär problem vid dödsfallet. Det 
är nämligen bara samtliga dödsbodelägarna som tillsam-
mans har tillgång till en avlidnes bankfack och innan 
man vad som står i testamentet vet man inte vilka som 
är dödsbodelägare.

Ett testamente är bara giltigt i original. Hittas en-
dast en kopia av testamentet kommer det inte att kunna 
användas.

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) förva-
rar och bevakar testamenten och livsarkiv. När någon 
avlider och anhöriga tar kontakt med en  begravningsby-
rå  i Sverige (inte Fonus) kan denna söka på den avlidnes 
personnummer och får då genast besked om den avlidne 
har ett registrerat testamente. 

Vikten av 
testamente

FAMILJERÄTT

Att experimentera med växter både inne och ute kan 
ge överraskningar. 

Varför ska amaryllisen bara vara en julblomma, för 
den kan lika gärna vara en juliblomma? 

Spara dina lökar (med eller utan blad) från julblom-
ningen och sätt dem i ett rumsfönster, ett källarfönster 
eller en sommarträdgård. Sköt om dem på vanligt sätt, 
och efter några månader kan du få vackra bladverk. Efter 
hand kan den blomma igen. Alla lökar klarar kanske inte 
av att blomma om, men tillräckligt många brukar kom-
ma igen för att det ska vara mödan värt.

Detta är också ett sätt att återvinna, inte minst skön-
heten från en utslagen amaryllis.

Hans Blomberg 
Text och Foto

Jul – eller Juliamaryllis

Juliamaryllis. Att se fjolårets amaryllisar blomma  
i kapp med äppelkarten är en lite speciell  
upplevelse.

Terese 
Landin 

Jurist

Jag tänker på miljön
och handlar lokalt,  

såklart! www.lillatidningen.com
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I Söderköping finns 
det några fler  
mottagningar och 
salonger som  
utför bl.a. medicinsk 
och förebyggande 
fotvård samt  
pedikyr...

”
Har du njutit av synen av den vackra fontänen som 
byggdes om för bara något år sedan, med vattenspel 
och ljus som varierar i färg och styrka?

En av Lilla Tidningens läsare informerade oss om att 
vattnet i fontänen ibland dricks och att det badas frekvent 
på Hagatorget, något som tidningen också kunde kon-
statera vid ett besök på torget. Under en halvtimme, en 
vacker sommardag, så hann en dam fylla på sin vatten-
flaska och två barn svalkade sina ansikten och kroppar 
i vattnet. 

För att kontrollera om vattnets kvalité är något pro-
blem så lät Lilla Tidningen analysera ett vattenprov från 
en av vattenstrålarna. Att vattnet som står i fontänen är 
smutsigt, det ser man på den lätt gröna färgen.

Resultatet av vattenprovet är alarmerande! 
Nedanstående gränsvärden anger nivå för ”otjänligt”.                                                                                                 
Resultat: E.coli 60 st/100 ml.  
Gränsvärde: > 10 st/100 ml  
                                                                                                                              
Resultat: Koliforma bakterier > 2400 st/100 ml.  
Gränsvärde: > 500 st/100 ml.

Resultat: Mikrooganismer > 30000 st/ml. 
Gränsvärde: Tjänligt med anm. vid 1000 st/ml 

Enligt analysföretaget så är vattnet farligt att dricka 
och man ska inte heller ha vattnet på kroppen då det 
kan ge infektioner bl.a. i ögon och sår. Det finns dock 
lösningar för att döda bakterierna, bl. a. med hjälp av 
UV-ljus.

Vi kontaktade Peter Tauberman, driftchef för gata/
park Söderköpings kommun, för att höra hur vatten-
systemet fungerar. Peter blir först förvånad och tänker 
skyndsamt låta förvaltningen Miljö och hälsa ta vat-
tenprov för att få bekräftat värdena och därefter agera 
(dock kan inte samma höga värden förväntas nu som för 
några veckor sedan under då rådande värmebölja, Lilla 
Tidningens kommentar). Peter informerar om att det är 
samma vatten som cirkulerar men att det under fontänen 
finns en kasun som rymmer fem kubikmeter vatten, cirka 
nio kbm byts ut automatiskt varje dygn bl.a. på grund av 
avdunstning. Det ska vara tillräckligt för att upprätthålla 
vattnets kvalité, dock naturligtvis inte för att dricka!

Många läsare känner kanske till att det också finns 
en dricksfontän på torget, närmare Swedbanks kontor. 
Denna är ur funktion och flera delar behöver bytas. Pe-
ter Tauberman informerar om att fontänen kommer att 
rustas upp till nästa sommar.

Lilla Tidningen följer kommunens fortsatta agerande i 
frågan. Förslagsvis borde skyltar kunna sättas upp som  
informerar om att det inte är tillåtet att dricka eller bada 
i fontänen.

Åke Serander
Text och Foto

Badar ditt barn i fontänen  
på Hagatorget?  
- Gör inte det!

Saker ändras både till det positiva och negativa i Sö-
derköping. Det negativa är att småbutiker av olika 
slag blir tvungna att slå igen. Kunderna sviker och 
åker till närliggande större städer. Det positiva är 
att vi har företagsföreningar som stöttar småföretag 
med diverse olika event. I min bransch så är det lätt 
att känna sig lite övergiven i och med ensamarbetet. 
Som i mitt fall ändå är självvalt. Numera känner jag 
att det har blivit bättre på den fronten. Jag och en 
annan fotterapeut, Sigrid Viklund, har genom olika 
tillfällen inlett ett tätt samarbete genom vårt yrke. 
Under hösten ska undertecknad gå en specialkurs 
hos henne med inriktning på avancerad nageltrång.

Sigrid har lång erfarenhet från yrket. Det började med 
en lärarutbildning från Estland och där ingick delar av 
sjuksköterskestudier, och efter några år i Sverige började 
hon studera till fotspecialist på vårdgymnasiet i Sunds-
vall. 1992 startade hon Fotkliniken Sigrid Viklund och 
specialiserade sig på tillverkning av fothjälpmedel och 
diabetesvård. Hon har vidareutbildat sig i Holland, USA, 
England och Frankrike och varit privat praktiserande 
och ambulerande samt tjänstgjort på Valdemarsviks 
vårdcentral som hon “räknar till den andra högskolan 
hon gått”. 

Sigrid menar att ”målet är att skapa välbefinnande för 
kunden och att förebyggande av fotproblem förhindrar 
även andra kroppsliga problem eftersom foten är en del 
av en invecklad rörelsemekanism. Det är en helhet helt 
enkelt där samverkan med andra medicinska kunnande 
terapeuter, där bl.a. fysioterapeuter är mycket viktiga.” 

I Söderköping finns det några fler mottagningar och 
salonger som utför bl.a. medicinsk och förebyggande 
fotvård samt pedikyr. Fotvårdskliniken på Storgatan 
drivs av Gunnel Jaensson, en mycket erfaren medicinsk 
fotterapeut. Verksamheten har hon drivit i ca 25 år. ”Ef-
ter studier på Tapperska skolan 1995 har jag gått olika 
kurser som fotvårdsförbundet har ordnat, så jag tycker 
att jag är fullärd vid 62 års ålder”.  Hon är omtyckt och 

uppskattad av sina kunder och Gunnel har haft en nyck-
elposition i Söderköpings medicinska fotvård. 

Snett över gatan finns Hudvårds-Ateljen med ägare Pia 
Håkansson – hudterapeut vilket hon varit i 26 år med 
utbildning på Beauty Therapist School i Stockholm.  
Genom sitt långa företagande har hon en bred och stark 
kundkrets.  Hon utför även pedikyr och förebyggande 
fotvård. Pia berättar ”jag rekommenderar kunderna vi-
dare till er medicinska fotterapeuter i Söderköping om 
det behovet finns”. 

Ida Frejd arbetar på Mimmis hus. Hon är auktori-
serad hudterapeut sedan 2011 från Elisabethskolan i 
Stockholm. Ida har bl.a. arbetat på spa och en salong i 
Linköping. ”Jag gör allt som en fotvård kräver förutom 
behandlar sådant som kräver medicinsk fotvård. I min 
fotvård behandlar jag förhårdnader, slipar och fixar till 
nagelbanden, masserar och lackar.  Jag utför även skön-
hetsbehandlingar på olika hudtyper och hudproblem. Jag 
arbetar även för dom som bara vill ha en skön stund och 
stressa ned”. 

Undertecknad Christina Forsman Nilsson- På Fri Fot 
har sjukvårdsutbildningar både inom traditionell sjuk-
vård och psykiatri samt kriminalvård. ”Efter fotvårdsut-
bildningen år 2009, har jag genomgått olika kurser som 
medicinsk laser, fysiologisk tejpning av t.ex. hälsporre 
vilket är ett återkommande bekymmer hos mina kunder. 
Jag trivs med det jag gör och strävar efter att göra allt 
ännu bättre i samverkan med yrkesfolk i vår bransch. 
Jag är glad att jag har ett antal medicinskt kunnande te-
rapeuter som stamkunder t.ex. Sigrid Viklund med sina 
fotåkommor som hon anser sig ha svårt att åtgärda själv.”

Samverkan istället för konkurrens gynnar i första hand 
Söderköpingsborna, och även alla andra utanför kom-
munens gränser. Förhoppningsvis så kommer fler i an-
dra branscher anamma detta mönster fortsättningen. Det 
vore väl ingen dum ide? 

Samverkan istället  
för konkurrens!

Barn sköljer sina kroppar och ansikten.

En dam fyller sin vattenflaska.

Foto:  www.pixabay.se
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KRÖNIKA

Emil 
Friis

...började jag cykla BMX.
Det hela började med att jag och en tidigare polare 

satt hemma hos hans farsa år 2003, en lägenhet mitt i 
stan i Norrköping. En kväll snackade vi om att det vore 
skoj om vi blir bra på något, någon extremsport var vi 
båda helt överens om. Flera olika förslag kom upp, dels 
skateboard och inlines, men även BMX. Och det som 
kändes allra bäst var BMX.

Efter det gick det ganska snabbt tills vi köpte varsin 
cykel, jag köpte min begagnad i Svärtinge. 

  Till en början kunde vi absolut inget mer än att cyk-
la rakt fram, men med tiden lärde vi oss hoppa upp för 
trottoarkanter, och sedan högre och högre hinder. Efter 
något år gav vi oss på bänkar och bord som krävde lite 
mod för att klara av att hoppa upp på med cykeln. För 
om det är något riktigt svårt man ger sig på och sedan 
bangar sista sekunden, då har det hänt flera gånger att 
jag har skrotat i rejält och fått skapliga rivsår. Pedalerna 
på cykeln är inte som vanliga, ofta hade jag något som 
liknar skruvar som stack upp, och dom gav bra grepp, 
men kunde göra riktigt ont när jag råkade slinta lite.

Efter att jag hade cyklat BMX några år träffade jag 
en trialcyklist i Norrköping, jag blev polare med honom 
och köpte efter en tid hans cykel. Min första trialcykel,  
sedan dess är det streettrial jag hållit på med i alla år. 
Och om jag får skryta lite över mig själv så har jag blivit 
riktigt duktig. 

I takt med att jag blev mer insatt i sporten kostar det 
också en slant för att ha dom bästa grejerna på cykeln, 
som hydraliska bromsar, CNC- frästa superlätta och star-
ka fälgar, skruvar och ekrar i titan m.m.

Men fast att jag har det bästa så har jag ändå råkat ha 
sönder ett par cyklar rejält. En av dom gick sönder när 

jag cyklade på en kylare då jag jobbade på "fläkten" här 
i Söderköping. Den gången hoppade jag ner från ett em-
ballage från hög höjd och ramen vek sig och hela hjulet 
blev till skrot. Men som tur var kom en helt ny lika-
dan trialcykel från Tyskland dagen efter som jag hade  
beställt någon vecka tidigare, så jag fortsatte cykla som 
om inget hade hänt.

  Den andra gången det blev dyrt var när jag upptäckte 
en spricka i ramen utan att bry mig något särskilt, den 
cykelturen slutade med att jag fick gå hem med cykeln 
i två delar.

Det är många som har frågat vart man lär sig cykla som 
jag gör. Det enda svaret är att jag är självlärd. Lite tips 
har jag fått från andra som också cyklar men annars helt 
självärd, övning ger färdighet. 

Något mer folk undrar över är om jag deltar i  
tävlingar, då är svaret nej och jag har aldrig deltagit i 
någon. Tävlingar verkar stelt och tråkigt samtidigt som 
någon domare står och räknar poäng och ger minuspo-
äng om man sätter ner foten i marken osv. Det är på gatan 
man ska vara, det känns mest naturligt att göra som jag 
vill när man balanserar på räcken, hoppar upp på park-
bänkar och liknande, för mig är det naturligt i alla fall.

Och visst, jag förstår att det kan svida lite i ögonen på 
andra när jag hoppar från tak till tak på ett garage eller 
liknande, men ser jag ett perfekt ställe att cykla på så är 
jag där helt enkelt.  

Men samtidigt ska jag säga att jag har tagit det försik-
tigt och väldigt sällan haft sönder något. Såna saker har 
jag koll på även om det inte ser ut så.

- Sedan kan det också vara åt andra hållet, som en dag 
när jag och Erik Staflin cyklade BMX ute en dag. Vi var 
på Hagatorget och trixade, då kom det plötsligt fram en 

herre och tackade för underhållet och gav oss 50 kronor 
som vi köpte glass för, sånt är kul, och oftast är det bara 
positiva reaktioner både från åskådare och oss cyklister.

Flera gånger har jag deltagit i "Kanalfesten" som var 
ett populärt arrangemang i Söderköping med flera olika 
aktiviteter för invånarna. Det jag bjöd på var cykelupp-
visning. Inledningsvis när jag fick förfrågan att delta 
visste jag inte hur jag skulle gå till väga, men jag lånade 
massor av lastpallar och gjorde som en bana av dom. En 
av gångerna som jag hade trialcykeluppvisning så tog 
jag med min fullt fungerande bil att hoppa och cykla på. 
På en av bilderna ser ni även Linus Lindell som hoppar 
över min kära Opel Ascona.

Innan cykeluppvisningarna var jag nervös och funde-
rade på om det verkligen är rimligt att göra en sånhär grej 
inför hundratals personer som tittar på, jag som annars 
tycker det är för mycket folk när man börjar närma sig 
3-4 personer. 

Väl på plats och efter bara några minuter kändes det 
ballt och allt gick skitbra.

Nu för tiden cyklar jag dock inte särskilt mycket. Efter 
att åren går så började cyklister som jag känner plugga 
eller flytta runt. För min del har andra intressen tagit över 
och jag pysslar med det istället. Men visst, kommer det 
en perfekt sommardag kan det hända att jag är ute och 
cyklar ändå.

I Söderköping har jag sett en ung kille cykla på en  
likadan trialcykel som jag själv hade då min karriär som 
trialcyklist började. Nu delar jag facklan vidare till den 
killen så får han hålla ställningarna och visa vad han 
går för!

För 15 år sedan...

Och visst, jag förstår om det kan svida 
lite i ögonen på andra när jag hoppar från 
tak till tak på ett garage eller liknande...”

En vanlig sommardag 2018.Kanalfesten 2009.

En trappuppgång i Norrköping 2003.
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Inför valet den 9 september presenterar  
partierna sina partiprogram för Söderköping  
inför de kommande fyra åren.

DEBATT

Centerpartiet

Framåt för ett bättre Söderköping                                                                                                                                     
Nu vill vi tillbaka till att leda och ta det fulla ansvaret. 
Vårt mål är att Söderköping efter valet åter ska styras 
av en borgerlig allians, där vår centerpolitik får stort  
genomslag.                                                                                                              

Vi strävar efter ett långsiktigt hållbart samhälle, en 
viktig del av detta är att det ska vara naturligt att bo och 
verka i hela kommunen.  Centerpartiet är ett grönt frihet-
ligt parti med båda fötterna på jorden. Vi kämpar för att 
så många beslut som möjligt fattas av människor själva 
eller nära de som berörs. Det här kallar vi närodlad po-
litik. När vi lyckas upplever Du att Du har mera att säga 
till om i Din vardag.

”Vi vill att det är ordning i kommunens  
ekonomi” 
En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden 
för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar 
inom kommunens alla områden. Vi vill nu snarast tillba-
ka till en kommunal ekonomi i balans.

”Vi vill att det byggs äldrecentra i Sankt Anna, 
Östra Ryd och tätorten” 

”Vi vill att Brobyskolan renoveras och att  
Bergaskolan åter blir skolområde”                                                         

Satsningen på äldrecentra känns viktig och mycket 
angelägen för att vi alla ska känna oss trygga. Vi vill 
satsa på nya centra i hela vår kommun. Ett äldrecentra 
innehåller bland annat trygghetsboende, platser för sär-
skilt boende, hemtjänstcentral, mm. Vi tycker att skolan 
ska kännetecknas av att barnen och föräldrarna ska stå 
i centrum. Vi vill slå vakt om vår särart i Söderköping, 
som kännetecknas av värdeorden närhet och småskalig-
het samt trygghet och valfrihet. Vi vill också fortsätta 
satsningar och utveckling av vårt fina och uppskattade 
gymnasium, Nyströmska skolan.

”Byggnation, organisation och utveckling ska 
styras av vår starka särart” - ”Vi vill kunna bo, 
leva	och	arbeta	i	hela	vår	fina	kommun”	
För att möjliggöra för en kontinuerlig exploatering 
och nybyggnation krävs en medveten satsning och 
planering i hela kommunen. Viktigt är också att all 
planering och exploatering sker med stort inslag av 
information och dialog mellan alla parter som är berör-
da av kommunens utveckling. Förutom dessa punkter 
hittar Du mera på vår hemsida www.centerpartiet.se/
soderkoping. Där hittar Du ytterligare om bland an-
nat:                                                                                                                                           
”Vi tror på en närodlad integration”                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      
                                                                                                         
”Vi vill att vi lever efter  
målet att bruka utan att förbruka”                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                    
”Vi vill att vi ska resa klimatsmart”                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
”Vi vill att Söderköping förknippas med 
god kultur och tillgängligt friluftsliv”                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
”Vi vill att nya arbetsplatser kommer till i hela 
vår kommun”
Vi vill arbeta för att hela kommunens ska utvecklas, 
gärna i samarbete med lokala initiativ i civilsamhället. 
Utveckling ska ske klokt och varsamt i dialog med alla 
parter samt med hänsyn till Söderköpings särart. För att 
klara Söderköpings fortsatta utveckling och trygga väl-
färden långsiktigt så måste vi börja med att ta ansvar för 
kommunens ekonomi och investeringsplaner. När det är 
på plats kan vi utveckla hela kommunen med bostäder, 
skolor/förskolor och äldrecentrum.                                                                                                                                   

   – Det ska vara lätt att leva, bo och verka i 
hela vår vackra kommun.       
                                                                                                  
Centerpartiet i Söderköping

Kristdemokraterna

Allas lika värde genom hela livet...  
Du är värdefull och viktig för att du är du...
Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige. Vi vill ge alla 
föräldrar förutsättningar att kunna kombinera jobb och 
familj. Många politiker vill inskränka familjernas frihet 
- vi vill försvara föräldrarnas rätt att själva fatta beslut 
om sin tillvaro. Vi vill också stärka barnfamiljers eko-
nomi. Med ett jobbskatteavdrag till föräldrar och ökad 
ekonomisk hjälp till utsatta familjer stärker vi föräldrar 
och barns möjligheter. Politiken ska stödja familjerna, 
inte styra. För oss är det självklart att familjen själv har 
makten att utforma sin egen vardag.

Till exempel genom att föräldrapenningen blir helt 
flexibel mellan föräldrarna och till annan vuxen.

I Söderköping vill vi särskilt arbeta för:
- Ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupper upp till och 

med tre års ålder.
- En möjlighet att få barnomsorg under obekväm ar-

betstid.
- Trefamiljssystem i barnomsorgen där en kommunal 

barndagvårdare anställs och barnen får vara kvar i sin 
hemmiljö.

- Plats i familjedaghem ska erbjudas som alternativ 

till den kommunala förskolan.
- Att såväl barn i behov av särskilt stöd som särskilt 

begåvade elever uppmärksammas.
- Organiserad fysisk aktivitet i skolan varje dag och 

fler timmar med estetiska ämnen i skolan.
- Familjen är den gemenskap där barn får en trygg 

uppväxt. Men när familjen inte fungerar måste kommu-
nen finnas där. Det kan ske t ex genom föräldrastödspro-
gram till blivande föräldrar, stöd från en familjecentral, 
även sommartid, och att förtroendevalda och personal 
inom kommunen utbildas i hur Barnkonventionen ska 
beaktas och tillämpas vid alla beslut.

-Vi vill även bygga ett äldreboende i St: Anna och 
ett äldrecenter med all nödvändig service i Östra Ryd, 
Söderköpings stad och St: Anna.

- För oss är det självklart att ha personal hos sig dag 
som natt som är utrustad med rätt verktyg i form av kun-
skap, inspiration och utrymme i tid. Tid för trygghet i 
vården genom avsatt tid i schema för briefing och kortare 
utbildningsinsatser. Detta tror vi kommer att ge större 
välmående hos både boende och personal inom vår äld-
reomsorg, hemtjänst och hemsjukvård.

- Ta ansvar för framtida satsningar i kommunen ge-
nom effektiv förvaltning och småskalighet.

- Vi vill också ha valfrihet med flera alternativa ut-
förare för såväl barnomsorg, förskola och grundskola 
som hemtjänst och äldreboende. Alla verksamheter både 
kommunalt drivna och enskilda ska ges samma förutsätt-
ningar och höga kvalitetskrav, välfärdstjänster i världs-
klass ska finnas i Söderköping. 

Östergötlands mest företagsvänliga kommun!
-Vi vill göra Söderköping till Östergötlands mest fö-

retagsvänliga kommun, det är viktigt att arbeta i syfte att 
skapa en "vi-känsla" mellan våra företagare och kom-
munen.

- Att det ska finnas fler lokalt förankrade poliser, 1 
polis per 1000 invånare!

- Att det tillagas mer närproducerad och ekologisk 
mat på våra skolor och äldreboenden! 

- Ge tillbaka rätten att bygga och bosätta sig var man 
vill, även strandnära!

… om vi får bestämma får Du bestämma!
 
Kristdemokraterna i Söderköping

Liberalerna

Liberalernas (tidigare Folkpartiet) program för 
Söderköping de kommande fyra åren! 
Vi Liberaler försvarar individens valfrihet. Det gäller 
allt från val av bostad, skola, vård, omsorg till färdsätt 
i trafiken. Under våra år i majoritet sköttes kommunens 

SÖDERKÖPING
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ekonomi med stor noggrannhet. Resultatet ledde till 
budgetöverskott som användes till nya satsningar. Un-
der kommande fyra år ska vi fortsätta att prioritera skola, 
vård och omsorg. Vi vill se oförändrad kommunalskatt.

Vårt viktigaste uppdrag: Öppenhet och dialog
Vårt främsta uppdrag under de kommande fyra åren ska 
vara att lyssna och föra dialog med våra medborgare i 
Söderköpings kommun, oavsett om vi sitter i opposition 
eller i majoritet. Vi ska lyssna och diskutera med alla, 
gamla som unga, de som bor i staden och på landsbyg-
den, både anställda och företagare. Din åsikt är viktig 
oavsett om du är besviken, upprörd eller tacksam och 
nöjd. Har du åsikter, frågor eller idéer? Vi är tillgängliga 
politiker. Vi diskuterar på Facebook i olika forum eller 
nås på våra e-postadresser eller via telefon. Vi bjuder 
gärna in till möten eller ses för att diskutera enskilda 
frågor. Titta på vår hemsida för att läsa mer om vilka vi 
är och hur ni når oss: soderkoping.liberalerna.se

Våra prioriterade politiska områden med ett 
urval från vårt program:
Skola/förskola: 
Utbildning är en förutsättning för att hitta rätt väg i 
livet. Vi sätter alltid skolan först!

Vi ska värna om valfriheten och skapa förutsägba-
ra och långsiktiga förutsättningar för både kommunala 
skolor och friskolor. 

I förskolan vill vi behålla familjedaghem, skapa Ur- 
och  skurverksamhet samt främja olika verksamhetsfor-
mer.

Vi kämpar för att bevara de små skolorna både på 
landsbygden och i staden. 

Vi vill påbörja renovering av Brobyskolan omgående!

Social omsorg: Alla har rätt till självständighet 
oavsett ålder och livssituation. Hela livet ska 
levas!
Vi vill satsa på goda boendeformer i både kommunal och 
privat regi samt fler anpassade boenden. Vi vill ha ett 
särskilt boende i östra kommunen och trygghetsboende 
på flera orter. 

Vi vill att mat ska var lagad på plats och vi vill ge 
matråden större inflytande. 

Vi kräver att alla kommunala miljöer är anpassade 
och tillgängliga för alla.

Näringsliv, arbetsmarknad, boende och infrastruktur.

Näringsliv, Arbetsmarknad, Boende och  
Infrastruktur, Miljö, Kultur, Integration och 
Jämställdhet
Vi vill bidra till att kommunen är näringslivsvänlig, t.ex. 
genom tydlig information, råd och stöd och snabb hand-
läggning.

Vi vill utveckla lärlingssystem och erbjuda ungdomar 
mellan 16-18 år meningsfulla sommarjobb.

Vi vill bygga hyreslägenheter även på landsbygden.
Vi värnar Brunnsparken!
Vi vill satsa mer på närproducerad och giftfri mat.
Vi vill säkerställa ett brett sortiment, kompetent per-

sonal och bra öppettider på våra bibliotek.
Vi vill att kommunen säkerställer att nyanlända får ta 

del av svensk kultur samt  får information och utbildning 
om regler, normer och samhälle. 

Vi vill att kommunen beslutar om att underteckna 
CEMR-deklarationen om jämställdhet.

Liberalerna i Söderköping

Moderaterna

Handlingsprogram 2018 - 2022
Nya Moderaterna i Söderköping har arbetat fram ett 
nytt handlingsprogram för nästkommande mandatperi-
od, 2018 - 2022. Handlingsprogrammet har sin utgångs-
punkt i behov och önskemål från medborgare och före-
tag i Söderköpings kommun. Vi har identifierat följande 
områden som centrala i utvecklingen av Söderköping 
och dess landsbygd.

Samhällsbyggnad med fokus på hållbarhet 
och miljö 
Vi vill skapa utrymme för nya bostäder och lokaler i 
stadsmiljön för den fortsatta tillväxten i Söderköping. 
Vi vill effektivisera och förenkla processer för lant-
brukare, livsmedelsföretag och privatpersoner och på 
så sätt skapa en attraktiv och levande landsbygd. Som 
ett steg i detta vill vi öka tillgängligheten med goda 
kommunikationer, kollektivtrafik och ett väl fungeran-
de fibernät. Detta i harmoni med vår unika miljö med 
vattendrag, grönområden och närhet till hav. 

Åretruntturism och det lokala näringslivet 
Vi vill att företagare ska se Söderköping som en attraktiv 
kommun att etablera sig i genom att ha en mycket god 
företagsservice, ett stort engagemang från kommunen 
samt ett attraktivt läge att bedriva verksamhet på. Vi ser 
ett stort behov av att följa med i digitaliseringen och där-
igenom locka fler turister till Söderköping.

Våra barn och deras utveckling 
Vi vill erbjuda våra boende en förstklassig barnomsorg 
och skola med kvalitet och resultat i fokus. För att 
locka den mest kompetenta och engagerade personalen 
behöver vi satsa på att vara en attraktiv arbetsgivare 
genom att erbjuda en god arbetsmiljö, goda karriärmöj-
ligheter och en god löneutveckling.

Integration med fokus på lönsamhet 
Vi vill minska tiden för de flyktingar som bor i Söder-
köping att komma ut i arbetslivet. Detta genom att varje 
individ får en egen kontaktperson som kan dela med sig 
av vår kultur, normer och samhällsfrågor.
Vi vill tidigt kunna utvärdera varje individs kompetens 
och matcha med potentiella arbetsgivare, med fördel 
inom våra lantbruk runt omkring Söderköping. 

Vi ska åldras med stil
Vi vill skapa en hållbar äldrevård med en hög kvalitet 
och tillgänglighet med de äldres behov i centrum. Vi tror 
att en sund konkurrens mellan kommunala och privata 
aktörer och valfrihet utvecklar våra äldres livskvalitet 
genom att möta deras behov på ett bättre sätt. Vi ser ock-
så ett behov av att bygga nya typer av boenden för att 
kunna erbjuda ett komplett utbud i Söderköping. 

Tycker du som Vi? Rösta på Moderaterna i 
valet 2018!

Moderaterna i Söderköping

Miljöpartiet

Klimatet kan inte vänta
MP Söderköping är inte rädda för att ta fajten för ett 
hållbart samhälle. Därför är våra mål både stora och små. 
Vi vill uppmärksamma FNs 17 klimatmål i alla verk-
samheter.

FNs klimatmål 7 - Hållbar energi för alla
Söderköping ska bli en koldioxidneutral kommun till 
2025.

För att nå det målet har vi många delmål ex.
• Främja byggandet av klimatsmarta hem, nollenergi-

hus mm.
• Att byta ut förgångna oljepannor och använda oss av 

förnyelsebara energikällor.
• Verka för att få en fungerande kollektivtrafik i hela 

kommunen.

FNs klimatmål 14 - Hav och marina resurser
Vi vill vara en aktiv partner till att rädda Östersjön. Där-
för behöver vi undersöka hur och vad vi behöver göra för 
att Storån och Slätbaken ska bli en en frisk del i utloppet 
till Östersjön. Vi vill även ha en handlingsplan för att 
våra insjöar ska kunna bli ekologiskthållbara och nå EU 
standard.

FNs klimatmål 1 - Ingen fattigdom, bekämpa 
utanförskap
Vi vill satsa på en ännu mer samlad kraft mellan soci-
altjänsten, skola, fritidsgården och andra aktörer för att 
bekämpa droger, fattigdom och inkludera de som känner 
utanförskap. 

FNs klimatmål 4 - God utbildning för alla
Vi känner stolthet över att målen har ökat i skolan under 
nuvarande mandatperiod. Vi är väldigt medvetna om att 
vi i Söderköping har bra utbildning för att vi har kompe-
tenta medarbetare och en fungerande elevhälsa, som vi 
måste bibehålla och stimulera. Vi vet också att  försko-
lor och skolor är trångbodda och därför behöver vi hitta 
smarta lösningar på våra lokalproblem.

Miljöpartiet vill att skolan i St Anna ska få vara kvar. 
Just nu har de ett krav på sig att öka elevantalet för att 
det ska vara ekonomiskt hållbart. Vi vill stimulera byg-
gandet av hyresrätter i St Anna i attraktiva miljöer för att 
möta det kravet och att ge möjlighet till att fler ska kunna  
bo i alla delar av vår kommun.

Vi vill värna om våra grönytor i Söderköping och få 
dessa till attraktiva rekreations- och mötesplatser. 
För att nå upp till de krav som vi vill ha på Söderköpings 
verksamhet  anser vi i MP att vi behöver vidareutveckla 
det ekonomiska systemet så att det blir mer transparant 
och att se att det finns medel till kommunens prioriterade 
mål, dessa ska också hänga ihop med godkänt kvalitets-
verktyg.

Miljöpartiet i Söderköping

SÖDERKÖPING

Skriv en debattartikel i 
Lilla Tidningen

info@lillatidningen.com
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Tryggare Söderköping för alla
Den gångna mandatperioden har vi bidragit till att Sö-
derköpings kommun tagit flera viktiga kliv mot att bli 
en tryggare, öppnare och modernare kommun. Vi vill 
fortsätta utvecklingen i samma riktning. Socialdemokra-
terna går till val på en offensiv bostadspolitik. Vi går till 
val på en tryggare kommun där våra skolor är drogfria 
och där ungdomarna har en meningsfull fritid. Vi går till 
val på fler händer i äldreomsorgen och trygga anställ-
ningar för vårdens personal. Vi går också till val på ökad 
öppenhet och lyhördhet.

Våra löften till dig som medborgare för  
2018-2022 är:
Trygga och drogfria skolor
Våra ungdomar förtjänar att skola, socialtjänst, polis och 
fritidsgård ges de resurser och förutsättningar som krävs 
för att eleverna ska få en trygg och drogfri skolmiljö.

Fler händer i vården
Vi vill att alla vikarier som är färdigutbildade underskö-
terskor och som arbetat mer än 80 % i tre månader ska 
erbjudas tillsvidareanställning på heltid. Vi ska fortsätta 
arbetet med att få bort delade turer och SMS-vikariat.

500 nya bostäder till 2022
Kommunen måste fortsätta bygga. Vi behöver fler bo-
städer anpassade för våra äldre. Söderköping måste ge 
alla som vill bo i vår kommun ett attraktivt alternativ 
till boende.

Åtta punkter för ökad öppenhet i Söderköping
1. Öppet och sökbart diarium på nätet för att alla med-

borgare ska kunna se och ta del av allmänna hand-
lingar på ett enkelt sätt. 

2. Handlingar inför alla beslutsmöten publiceras på 
kommunens hemsida, med undantag av de som en-
ligt lagstiftning är sekretess på (till exempel myndig-
hetsutövning mot enskilda). 

3. Permanent utställning om bostadsområden under 
tidig planering med möjlighet för medborgarna att 
lämna synpunkter. 

4. Kalender på nätet för kommande större beslut, så att 
medborgarna kan engagera sig tidigt. 

5. Diarieföring av inkomna handlingar och utbildning 
av alla politiker och tjänstemän i dessa frågor ska 
vara en del av kommunens internkontrollprocess. 

6. Inget ärende av principiell betydelse får komma upp 
till beslut i kommunfullmäktige utan att inhämtning 
av synpunkter från kommuninnevånarna har genom-
förts, antingen via utställning, samråd, dialogmöten 
eller enkätundersökning, digitalt eller fysiskt. Detta 

Inför valet den 9 september presenterar  
partierna sina partiprogram för Söderköping  
inför de kommande fyra åren.

DEBATT

Socialdemokraterna

ska alltid framgå av ärendets underlag. 
7. En egen facebook-grupp där frågor kan ställas till 

majoritetens politiker. Vi förbinder oss att svara på 
frågan inom 48 timmar. 

8. Införa en visselblåsarfunktion för kommunens med-
arbetare där man kan rapportera om brister i verk-
samheten. Denna ska skötas centralt i kommunen, 
för att säkerställa att alla synpunkter blir hörda och 
framförda.

Valet den 9 september blir en folkomröstning om väl-
färden. Socialdemokraterna vill satsa på fler händer i 
vården och på barn och unga. Det finns de som vill se 
en annan utveckling eller till och med ingen utveckling 
alls. Deras politik leder till personalneddragningar och 
stagnation. Söderköping har inte råd med detta kortsik-
tiga velande. Vi socialdemokrater vill vara ärliga mot dig 
som bor i Söderköping, framtiden kräver ett ledarskap 
som vågar ta tuffa beslut. 
Du bestämmer vilken väg vi ska ta!

Socialdemokraterna i Söderköping

Sverigedemokraterna

Äldreomsorgen
Det ska vara tryggt att bli gammal i Söderköping! Våra 
äldre och sjuka  förtjänar  att känna sig trygga med dem 
som vistas i deras hem och ska inte ständigt behöva träf-
fa ny personal. Vi vill ha kontinuitet i vården, färre per-
sonal per brukare och återkommande personal. Viktigt 
att möjliggöra för äldre att bo kvar i sin invanda miljö; 
små lägenheter och trygghetsboenden behövs även i St. 
Anna, Gårdeby, Mogata, Västra Husby och Ö. Ryd, inte 
bara i centrum. Familjer som vårdar sina anhöriga hem-
ma bör få möjlighet till avlastning i form av korttidsbo-
ende för sina anhöriga. 

Vi vill titta på en omorganisation för hemtjänstgrup-
perna och låta personalen vara mer delaktig i utform-
ningen av verksamheten. Översyn av Storängsområdet, 
finns möjlighet att rusta upp?

Vi vill även införa ett generellt språkkrav för arbe-
te i samtlig kommunal verksamhet. Att brukarna  ska 
kunna göra sig förstådda och förstås på svenska är en 
självklarhet.

Skolan
Vi vill fördela specialresurser ner i åldrarna och ge elever 
med stödbehov möjligheter till mycket tidigare insatser 
än vad som erbjuds idag. Det behövs även fler kuratorer 
i skolorna då antalet elever med psykisk ohälsa ökar oro-
väckande snabbt. Att reparera skador i högstadiet eller 
gymnasiet är både dyrare, svårare och ibland för sent. Vi 
vill sträva mot 0 (noll) avhopp i skolan. Landsbygdssko-
lorna behövs, viktigt att St:Anna skola bevaras och inte 
går samma öde till mötes som Bergaskolan. God kvalitet 

på undervisningen, sträva efter fler behöriga lärare och 
utbildade skolledare. Språkundervisningen för nyanlän-
da ska hålla hög kvalitet för att ge dessa elever bästa 
möjliga förutsättningar att bli delaktiga i både undervis-
ningen och samhället. Lärare ska ges mer förtroende att 
få planera och råda över sin verksamhet istället för att 
detaljstyras av politiska dokument och visioner. Goda 
kunskaper i svenska språket är för oss ett självklart krav 
för alla som jobbar i skolan. 

Landsbygd
Vi vill ha en levande landsbygd där barnfamiljer såväl 
som unga och äldre kan leva och verka. Lägg inte ner 
landsbygdsskolorna! Det behövs fler och mindre hy-
reslägenheter så att unga, äldre och ensamstående har 
möjlighet att bo kvar hela livet. Trygghetsboenden vill 
vi ska finnas även på landsbygden.Vi vill effektivisera 
utbyggnaden av fiber. Det är viktigt att det finns servi-
cestationer på plats och goda kommunikationer till jobb, 
skola och fritidsaktiviteter. Det är även nödvändigt att 
underlätta för företagande på landsbygden. Onödig byrå-
krati och regelkrångel kan effektivt släcka även det bästa 
entreprenörskap.

Företagande
Småföretag är särskilt viktigt i en liten kommun till stor 
del beståendes av landsbygd. Söderköping har tappat i 
ranking som företagarvänlig kommun. Småföretagande 
är en förutsättning för en levande landsbygd där barn kan 
bo kvar även när de vuxit upp och ska ut på arbetsmark-
naden. Det skapar arbetstillfällen och service så att inte 
de boende måste anlita storföretag från större städer men 
bidrar även till gemenskap och utveckling.

Ungdomsverksamhet
Vi vill attrahera fler organisationer att starta ungdom-
sverksamhet inte bara i innerstan utan även i landsbygds-
orterna. Barn vars föräldrar valt att bosätta sig utanför 
innerstan ska ha lika goda möjligheter att utöva sport och 
andra fritidsaktiviteter utan att det ska innebära långa, 
tidskrävande och dyra resor. En lustfylld fritid ska vara 
tillgänglig för alla.

Sverigedemokraterna i Söderköping

Vänsterpartiet

För Vänsterpartiet i Söderköping är det några 
frågor som är extra viktiga de  
kommande åren:  
• Det behöver byggas mer och framför allt fler hyres-

rätter som folk har råd med
• Kommunen måste skärpa sitt miljöarbete
• Kommunen behöver bli en bättre arbetsgivare
• För att klara välfärden åren framöver behövs mer re-

surser 

SÖDERKÖPING
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Vår uppfattning är att den här mandatperioden har 
präglats av flera dåliga beslut som har drivits igenom 
av den politiska majoriteten i kommunen, s+m+mp, och 
i regionen, s+mp+l+c. Det är beslut som har fått stora 
konsekvenser och som har varit negativa för Söderkö-
pings del. Det handlar om indragna busslinjer på lands-
bygden, nedläggning av Söderköpings vårdcentral och 
äldreboendet Stenbrinken i St Anna, centralisering av 
hemtjänsten, utförsäljning av bredbandsnätet och plane-
rad byggnation i Brunnsparken. Det här är alla exempel 
på en politik som vi menar präglas av åtstramningar, 
marknadsanpassningar och ekonomiska besparingar. 

Att behålla och utveckla en stark välfärd (vård, skola 
och omsorg) som fungerar när vi behöver den är en cen-
tral fråga idag, och kommer bli det än mer åren framöver. 
Alla svenska kommuner har en liknande situation med 
en åldrande befolkning och det ställer särskilda krav. 
En fortsatt stark välfärd kostar pengar och kommer att 
kräva resurser. Så enkelt är det. Därför driver Vänster-
partiet på, dels för ökade statsbidrag till kommunerna 
men också för ett reformerat skattesystem. Vi tror inte 
att effektiviseringskrav, privatiseringar och ändlösa om-
organisationer löser välfärdens problem. Istället handlar 
det i grunden om att välfärden behöver mer -inte min-
dre- resurser för att kunna klara sitt uppdrag. Det här är 
något som alla som jobbar inom välfärden känner till, 
resursbrist är ett svårt problem som försämrar både kva-
litet, tillgänglighet och arbetsmiljö.  

De kommande fyra åren vill Vänsterpartiet i Söderkö-
ping prioritera några frågor. Det handlar först och främst 
om att säkra välfärdens finansiering. En försämrad och 
urholkad välfärd riskerar att leda till en situation där det 
kan bli den egna plånboken som avgör kvaliteten på väl-
färdstjänsterna. En sådan utveckling skulle medföra ett 
helt annat Sverige än det vi har idag. 

Vi vill se till att det byggs fler bostäder i Söderköping. 
Det är idag många som väntar på bostad. Någon behöver 
flytta till en större lägenhet, någon annan till en mindre 
och ytterligare någon vill flytta hit. Kommunen har ett 
ansvar att planera långsiktigt för ett stabilt och genom-
tänkt bostadsbyggande och ska se till att det byggs i rätt 
tid, på rätt plats. Söderköpings kommun är inte bara cen-
tralorten. Hälften av kommunens invånare bor på lands-
bygden. Vi vill se en genomtänkt utbyggnad inte bara av 
tätorten utan av kommunen i stort. De senaste åren har 
byggandet kommit igång, men de bostäder som byggs är 
ofta alltför dyra vilket gör att normalinkomsttagare helt 
enkelt inte har råd. Vi vill därför öka byggandet av hyres-
rätter som folk har råd med. Det är en viktig fråga för oss. 

Vi vill också att Söderköpings kommun arbetar för att 
bli en riktigt bra miljökommun. Vi vill se en ordentlig 
utbyggnad av solceller. Vi vill att kommunen minimerar 
inköp och spridning av mikroplaster och jobbar hårt för 
att uppnå målet om en giftfri miljö genom ex kemikalie-
fria förskolor och skolor. Vi vill också se till att det byggs 
miljösmart, att kommunen minskar energiförbrukningen 
och ökar mängden miljömärkta och ekologiska inköp.

En annan viktig fråga handlar om att Söderköpings 
kommun måste bli en bättre arbetsgivare. De höga sjuk-
talen och den allvarliga kritiken från medarbetare inom 
äldreomsorgen visar tydligt att mycket återstår att göra. 
Vi tror inte det finns några genvägar. En bra arbetsgivare 
blir kommunen när det finns tillräckligt många arbets-
kamrater, tid för återhämtning och ett verkligt medarbe-
tarinflytande. 

Viktigt, avslutningsvis, att nämna att Vänsterpartiet är 
ett antirasistiskt parti. För oss är det självklart att Söder-
köping ska ta sin del av ansvaret för nyanländas etable-
ring. Vi ser de människor som kommer till kommunen 
som en resurs, inte som ett hot utan som en möjlighet. 
Tillsammans skapar vi förutsättningar som gör att vi väx-
er, utvecklas och stärks som kommun och lokalsamhälle.

Vänsterpartiet i Söderköping

Har du gjort SVT valbarometer? 
Gå annars in på www.svt.se. Här följer ett urval av frå-
gor ur barometern. SVT ställde frågor till de politiska 
partierna i Söderköping. Några svar från Miljöpartiet 
redovisas inte.

Anställ kommunala ordningsvakter i Söderkö-
ping som komplement till polisen.
Mycket bra förslag
SD
Ganska bra förslag
L
KD
S
Ganska dåligt förslag
M
C
V

Föräldrar som är hemma med sina små barn 
ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng.
Mycket bra förslag
KD
Ganska bra förslag
M
C
Ganska dåligt förslag
L
SD
Mycket dåligt förslag
S
V

Vår	kommun	ska	ta	emot	färre	flyktingar.
Mycket bra förslag
M
SD
Ganska dåligt förslag
L
KD
Mycket dåligt förslag
C
S
V

Obligatorisk svenskundervisning ska införas 
för nyanlända som villkor för bidrag.
Mycket bra förslag
M
L
KD
S
SD
Ganska bra förslag
C
Mycket dåligt förslag
V

Tiggeri ska förbjudas i vår kommun.
Mycket bra förslag
M
SD
Ganska bra förslag
KD
Ganska dåligt förslag
C
S
Mycket dåligt förslag
L
V

Så tycker de politiska partierna  
i frågor om Söderköping

Inför 6 timmars arbetsdag inom  
äldreomsorgen med bibehållen lön.
Mycket bra förslag
V
Ganska bra förslag
KD
S
Ganska dåligt förslag
C
Mycket dåligt förslag
M
L
SD

Äldreboenden och hemtjänst ska i större  
utsträckning drivas i privat regi.
Mycket bra förslag
M
C
L
Ganska bra förslag
KD
SD
Mycket dåligt förslag
S
V

Att värna om miljö och klimat ska överordnas 
alla andra politiska frågor.
Mycket bra förslag
V
Ganska bra förslag
C
L
S
Ganska dåligt förslag
M
KD
SD

Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade 
områden.
Mycket bra förslag
M
KD
Ganska bra förslag
C
L
Ganska dåligt förslag
SD
Mycket dåligt förslag
S
V

Det	ska	hållas	fler	kommunala	 
folkomröstningar.
Ganska bra förslag
C
KD
SD
Ganska dåligt förslag
L
S
V
Mycket dåligt förslag
M

Källa: www.svt.se

SÖDERKÖPING

Nytt nummer ute  
24 november
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För en tid sedan fick alla medborgare MSBs häfte 
kring ”Om krisen/kriget kommer” i brevlådan. Även 
om vi i Sverige är förskonade mot större kriser och 
krig så lever vi i en oroligare omvärld där stormakts-
ledare agerar med kraftfull retorik mot varandra och 
oroligheter förekommer i Europa. Vi ställde några 
frågor till Johan Kaljo som är säkerhetschef i Söder-
köping sedan mars 2017.

Beskriv kortfattat vad dina arbetsuppgifter är?
- I min roll på Söderköpings kommun ansvarar jag för 

att kommunen följer i huvudsak tre lagstiftare, lagen om 
skydd mot olyckor, lagen om extra ordinära händelser 
och säkerhetsskyddslagen. Utöver detta har jag samord-
ningsansvar kring kommunens övergripande säkerhets-
arbete och till det kopplade aktiviteter och uppdrag som 
t.ex: Fysiskt skydd och teletekniska anläggningar, med-
borgare löften, brottsförebyggande etc.

Hur kommer det sig att MSB valt att skicka 
ut häftet med informationen om krisen/kriget 
kommer just nu?

- Regeringen ser att satsningen är nödvändig för att 
alla som bor i Sverige ska bli bättre förberedda på att 
hantera allvarliga händelser.

Informationen är ett verktyg för att man ska kunna ta 
sitt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan man 
agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för 
Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla 
som bor här.

I Sverige är vi som tur är inte hårt drabbade av 
svårare kriser eller krig. Vad är det viktigaste 

att tänka på vid en svår krissituation?
- Vatten, värme, mat och kommunikation. För att klara 

en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose 
behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Om 
du skulle bli isolerad på grund av smitta eller hårt väder, 
långt elavbrott eller någon annan katastrof behöver du 
ta hand om dig och dem runt omkring dig extra väl. Du 
behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga och 
ta del av information från medier och myndigheter.

Du har varit ute på fältet i Söderköping.  
Verkar invånarna vara förberedda inför en 
krissituation? 

- Känslan är att medvetenheten är relativt god gäl-
lande hur sårbart vårt samhälle kan vara, och att många 
tänkt tanken att skaffa sig en egen ”krislåda”, och kris-
beredskapsveckan fått flertal att ta tag i detta.

Slutligen, är det något annat du vill passa på 
att informera läsarna om?

- Tänk till innan, planera för om vardagen vänds upp 
och ned. Planera för att kunna klara dig utan samhällets 
hjälp i minst några dygn. Hjälpen från samhället kom-
mer först att gå till dem som bäst behöver den, så de fles-
ta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. 

Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring 
dig kommer att klara en svår påfrestning bättre. Det kan 
ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen.

Daniel Serander
Text och Foto

SÖDERKÖPING

Säkerheten i Söderköping
- En uppgift för Johan

Johan Kaljo, säkerhetschef Söderköpings kommun.

Lena A och Gösta Linderholm var den 17 augusti  
inbjudna av Galleri Hassel att besöka Söderköping. Lena 
känd konstnär och Gösta musiker. Många läsare känner 
till texten ”Rulla in en boll och låt den rulla”. På ovanstå-
ende foton ses Lena och Gösta, Lena med en akvarell fö-
reställande den tårta Jannes konditori låtit baka den spe-
ciella dagen samt ett av av Lenas verk. Lilla Tidningen 
frågade Lena och Gösta vad de tycker om Söderköping? 

- Söderköping är en av Sveriges sötaste städer, en 
vänlig stad som man vill bo i.

Åke Serander
Text och Foto

Lena och Gösta på  
besök i Söderköping
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VALDEMARSVIK

Kenneth Quick har alltid haft ett stort filmintresse. 
Tillsammans med sina föräldrar och syskon gick han 
ofta på filmmatiné. 1961 hade de ett familjeråd om 
de skulle skaffa TV eller fortsätta gå på matiné, valet 
föll på TV men de slutade ändå inte gå på matiné…

1988 gick Kenneth in i Folkets Hus i Gusum. Ett hus 
som innehåller många olika föreningar och verksam-
heter. 1992 lades biografen ned p.g.a lågt intresse från 
allmänheten, och att filmerna som kom till Gusum var 
10–12 månader gamla. 1994 var fyra stycken i sty-
relsen fast beslutna att biografen skulle drivas vidare.  
Vägen var lång och krokig men tillsammans lyckades 
man mycket bra. 

- Jag tog kontakt med filmbolagen och frågade hur 
fort vi skulle kunna få nya filmer att visa, svaret blev 
att vi skulle kunna få dem efter två månader och på den 
här tiden var det ett stort lyft! Jag lovade den resterade 
delen av styrelsen som hade en mer negativ syn på att 
fortsätta driva biografen att vi skulle ha en nypremiär i 
Gusum inom tio år, faktum är att vi lyckades redan efter 
fem år, säger Kenneth. 

Det blev Lasse Åbergs ”Hälsoresan” som premiär-
spelades i Gusum, detta möjliggjordes genom att vi till-
sammans med sju andra biografer ”köpte” filmen. Den 
spelades varje dag och efter visningarna kördes filmen 
med bil till nästa biograf.

Efter ett halvår stötte man på nästa problem, då kom-
munen bestämde att det endast skulle finnas ett Folkets 
Hus i kommunen. 

- 1200 portioner skolmat som tillagats i huset, bibli-
oteket m.m. togs bort. Det blev ett stort driv från lokal-
befolkningen. Vi fick tänka om och startade då en kul-
turförening som drevs fram till 2009 då vi återigen gick 
upp i Folkets Hus, berättar Kenneth. 

Idag har man ca 5000 besökare per år, 190 föreställ-
ningar varav 50 av dessa är olika filmer. 

- Vi har satsat brett och erbjuder förutom film även 
fotbollsmatcher (nu senast VM-fotboll), rockkonserter 
samt opera. Vi har kunder med årsabonnemang som 
kommer från Norrköping för att se operaföreställning-
arna. Föreställningarna är mellan tre – sex timmar långa 
och direktsänds via satellit, vi har även en-två pauser för 
en bit mat och dryck. 

Föreningen har förnärvarande 22 stycken som arbe-
tar ideellt med biografen, vid operaföreställningarna har 
man ännu fler. 

Sedan 1999 har man även visat julaftonsbio som är 
mycket uppskattat, samt att man en gång i månaden kör 
en skräckfilm. 

Biografen i Gusum ligger verkligen i framkant. Bl.a. 
var man 2:a i hela Östergötland med att erbjuda digital 
film (Boxholm var först). Man har en mycket fin anlägg-
ning där man erbjuder film med 7.1 ljud och 3D-film 
genom aktiva 3D-glasögon. 

- Vi har valt att plocka bort några stolsrader, hos oss 
har alla premiumplatser! Vi erbjuder även fyra stycken 
rullstolsplatser, berättar Kenneth. 

Vilken är er största utmaning? 
- En del består i att veta vilka filmer man ska satsa på 

då man måste boka filmerna en månad i förväg. De fil-
mer som går bäst är svensk komedi, barnfilmer, Marvels 
filmer (om superhjältar) samt amerikansk action. En an-
nan utmaning har varit att attrahera en yngre målgrupp. 
Nu har vi på senare år sett en större ökning på ungdomar 
som flyttar till orten vilket gynnat vår biograf, avslutar 
Kenneth.

Läs mer om biografen och se kommande filmer och  
operaföreställningar på: http://www.folkanbiogusum.se

Daniel Serander
Text och Foto

Kärlek och krig på Folkans Bio i Gusum

Vid ett besök av riksdagsledamoten Magnus Oscars-
son, KD, hos jordbrukaren Mattias Gustavsson, dis-
kuterades vildsvin. Mattias Gustavsson som driver 
Snällebo Gård med inriktning på köttproduktion och 
själv är en aktiv jägare berättade att det finns gott 
om vildsvin på markerna runt omkring skogarna i 
Valdemarsvik. 

 
Magnus Oscarsson som är jordbrukspolitisk talesper-
son för KD berättade att vildsvinsstammen är ett stort 
bekymmer för många, bara inom jordbruket förstör vild-
svinen för 1,5 miljarder kr varje år. Men stammen kan 
hållas nere om jakten är aktiv. Han menar att alla hinder 
för att jägaren ska skjuta mer vildsvin ska tas bort 

- Här måste vi politiker ta fram förslag som gör skill-
nad för de som verkar och bor på landsbygden, jag ser 
det som en av de viktigaste frågorna för oss på lands-
bygden.

Förslagen som presenterades var att jägaren måste 
kunna få använda rörligt ljus och värmekameror vid jakt. 
Det måste bli enklare regler för jägarna själva att kunna 
sälja vildsvinsköttet. Trikintestet ska bil gratis. Idag får 
jägaren sälja viltkött för 10 000 kr skattefritt, KD vill 
höja den gränsen till 45 000 kr skattefritt per år. 

Magnus  Oscarsson
Riksdagsledamot KD

Så vill KD minska 
vildsvinsstammen

DEBATT

Foto:  www.pixabay.se

Vildsvinsstammen är 
ett stort bekymmer 
för många, bara inom 
jordbruket förstör  
vildsvinen för 1,5  
miljarder kr varje år...

”
Folkans Bio i Gusum.

Ratta in RadioWix på 97,9 
Din lokala Radiokanal i 

Valdemarsvik
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Vårdcentralen Vikbolandet belägen i Östra Husby 
har renoverats, jag träffar vårdcentralens chef Anna 
Fryksén för att få lite mer information om föränd-
ringarna. 

Anna berättar: Här hade inget gjorts sedan början av 
90-talet då vårdcentralen byggdes så det fanns myck-
et som kunde förbättras och optimeras för att förbättra 
patienternas integritet och vårdcentralens funktionalitet.

Hade vi fått förändra enligt vårt önskemål så hade vi 
gärna sett ett våningsplan till eller att utbyggnad kunnat 
ske av nuvarande våningsplan. Tyvärr blev det inte så, 
men resultatet blev under omständigheterna mycket bra 
ändå. 

BVC (barnavårdscentralen) fick under en period om 
ca 1,5 år flytta ut ur lokalerna men annars har vi kunnat 
renovera fortlöpande medan vi fortfarande arbetat i lo-
kalerna. 

Vi har arbetat efter Vision 2020 på samma vis som 
renoveringen sker på Vrinnevi sjukhuset med en grön 
och en blå korridor där varje rum fått en fondvägg men 
harmonisk färgsättning. 

Med på resan har även en inredningsarkitekt från  
Region Östergötland samt en konsttekniker, som bytt ut 
all konst i lokalerna, medverkat. Förutom nya ytskikt 
på golv, väggar och tak så har flera optimeringar och 
omprioriteringar gjorts i lokalerna, bland förändringarna 
kan nämnas; en ny sluten reception, BVC (som öppnar 
inom kort) har fått en egen avdelning med separat entré 
samt barnvagnsparkering under tak, akutrummet har bli-
vit större och flyttat närmare entrén, ett läkemedelsrum 
med bra funktioner, nya provtagningsrum, hälsorum där 
patienterna själva kan kontrollera sitt blodtryck, samtals-
rum har tillkommit då en psykolog anställts samt bra 
personalytor för omklädning och måltider.  

Vårdcentralen är mycket omtyckt bland de boende 
på Vikbolandet. Totalt har man 27 anställda (varav tre 
ST-doktorer) och över 6200 patienter är listade här. Då 
man nu själv får välja sin vårdcentral så har vi även för-
månen att få behandla patienter från både Söderköping 
och Norrköping. 

I framtiden planerar vi att kunna använda oss av Sky-
pemöten (telefonsamtal med video över Internet, Lilla 
Tidningens anm.) på vårdcentralen. Då kan patienten, en 

läkare hos oss och en specialistläkare på Vrinnervi sjuk-
huset tala om patientens sjukdom och på så vis ibland 
bespara patienten en onödig resa in till Norrköping.

Man skulle kunna titulera området som ett vårdcen-
trum. Granne till vårdcentralen är äldreboendet och 
hemtjänsten. Vi har ett samarbete där våra läkare går 
ronder på boendet. I huset finns förutom vårdcentralen 
med BVC, även Folktandvården, apotek och Rehab Öst. 
Apoteket har öppet en halvtimma extra efter vår stäng-
ning vilket är mycket praktiskt om man har behov att 
hämta ut medicinen på recept från läkare avslutar Anna.

Daniel Serander
Text och Foto

Nytt och ombyggt på  
Vårdcentralen Vikbolandet

Här hade inget gjorts sedan 
början av 90-talet då  
vårdcentralen byggdes så 
det fanns mycket som  
kunde förbättras och  
optimeras...”

Annelie Gröndahl, legitimerad sjuksköterska på Vårdcentralen Vikbolandet.
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Hallå Gott folk!
Tack alla Ni som frågat efter mig, varför jag inte fick 

ihop några rader till förra numret.
Ni skall veta, att det inte är mig det hänger på, utan 

snurrhjärnan till Matte som jag har. Hon måste ju hjälpa 
mig att sparka liv i datorn, lyssna på vad jag har och säga, 
för att sedan få ner det på papper som sedan skall skickas 
till Åke på tidningen. Nu gick jag händelserna i förväg, 
det skall ett varv till Husses dator också. Matte är visst 
ordblind eller nåt, så han får alltid läsa och rätta till det 
värsta innan det går iväg. 

Fattar Ni?
Det gör inte jag. Det är något tekniskt, inte några pap-

per, utan det skickas i luften från Höganäs och sedan 
landar det i Sörping.

Sedan gör han något så det kommer in i Lilla tidning-
en, och sedan sitter Ni vid ert köksbord och läser. Vilken 
liten hund kan fatta det?

Ni som frågat efter mig har undrat hur vi har det?
Jo tack, det är bara bra.
Vill Ni ha lite hälsostatus?
Matte o Husse är som vanligt. Far som torra skinn, är 

än här, än där. Tyra (syrran) och jag är in/utackorderade. 
Trevligt, blir bortskämda, Matte skulle smälla av om hon 
såg och visste.

Tyra, nykastrerad. Här skall det inte bli några valpar. 
Enligt Matte är inte Tyra någon lämplig moder.

Hon gick 14 dagar efter operationen i en body, i stäl-
let för tratt, såg ut som en baby, med knappar i baken, 
knäpptes upp vid naturbehov. Glad var hon inte, men nu 
har hon återfått sitt vanliga jag, d.v.s jättebitch.

Tror hon äger stället, men si, det gör hon inte, det 
är granngubben med fru som gör. Försöker få henne att 
fatta, skäller på henne, Matte också. Tror Ni det hjälper?

Hon rusar ut som en rytande lejoninna, på hela 3,7 kg, 
och försöker hugga granngubben i bena när han går förbi 
vårt hus, på sin mark!! Går väl an när han har termobyx-
or, inte lika kul när han har shorts.

Så nu jäklar, nu har hon fått något slags halsband som 
ger ifrån sig något högt ljud när hon får sina anfall, hopp-
as det funkar. För Ni skulle se när Matte sätter på henne 
en liten munkorg, trodde inte det fanns så små. Hon ser 
inte klok ut, tjurig blir hon också. Hon får skylla sig själv, 
tycker inte synd om henne.

Gammelhundarna Lisa och Tintin, de är fortfarande 
lika gamla, om inte ”gamlare”, gråa om nosen, hör illa, 
ser illa, men lika glada för det.

Mårten och Alle skäller som vanligt, Matte öppnar 
fönstret och hotar med döden om de inte håller käften.
Om de lyder? Knappast. Ser oftast ut som om de undrar 
vad hon fick luft ifrån?

Hönsen, de försöker ersätta de som jag hade ihjäl, 
skäms fortfarande över mitt tilltag. Låtsas inte se dem 
när de nu knallar runt i vår trädgård och sprätter som om 
de ägde stället. De får passa sig, så de inte får både hals-
band och näbbkorg de med. De får passa sig för räven 
också. Han har varit här och tagit vår nya tupp och några 
hönor. De gamla tupparna började vissna, ja det såg så 
ut, svansen, eller vad det heter, började sloka, sedan var 
de liksom stendöda. De trillade av pinn på grund av ål-
derdom. Det kom en ny tjusig tupp, bra stämband hade 
han, men vad hjälpte det? Inte skrämde han räven inte. 

En fälla sattes ut, nu skulle vi lura dit räven, forsla 
honom till andra jaktmarker. 

Det enda vi lyckades fånga var Alle, han satt där och 
såg högst olycklig ut. 

Hästarna, där är det som vanligt. Är väl en tio stycken 
eller så, kan inte hålla reda på dem, likadana är de alli-
hopa, bara färgen och mängden lera i pälsen som skiljer 
dem åt. De far med sin ryttare Cornelia land och rike 
runt och hoppar över höga hinder, för det mesta går det 
jättebra. 

Men en dag blev det cirkus. Grannfrun (finns några 
stycken här på Höganäs) kom farande ur skogen, och 
det var det absolut farligaste som dessa hästar någonsin 
har skådat. 

Med svansen rakt upp i luften drog de genom staket 

och över diken. Sprang omkull grannkärringen, (tack o 
lov inga större skador på henne). Galopperade vidare 
mot stora vägen. AJ AJ...

In med mig och en hästtjej i bilen, vi körde försiktigt 
efter, var ju tvungna att ha lite koll på vart de tog vägen. 
Började gallopera bort förbi Å kyrka. Matte kastar sig på 
telefonen till trafikupplysningen.

Hästar i vild galopp på vägen förbi Å kyrka på Vikbo-
landet ropar hon när det blev svar i andra ändan.

Närmaste tätort fick hon då till svar.
- Skit i närmaste tätort, varna för hästar på vägen!!!
- Måste veta närmaste tätort för att kunna varna, sa 

hon i andra ändan.
Matte galen, hästarna är inte i tätorten, de är vid Å 

kyrka, och de som kör bil på vägen vid Å kyrka får vi 
hoppas att de har koll på var de är!!!

Sedan slängde hon på luren.
Vi fick tag i hästarna, alla kom hem och ingen hade 

brutit ihjäl sig.

Sedan kom ju den här varma sommaren, och i mitt min-
ne har det inte varit någon varmare.

Matte tvingar mig att dricka en massa äckligt vatten, 
hon duschar oss kallt, är inte det på gränsen till miss-
handel? 

Just nu, i skrivande stund är vi på Gotland, medeltid. 
Gycklare och spetälskesjuka, rika och fattiga, soldater 
och kungligheter, och här kan man tala om en salig röra. 
Livrädd att Matte skall klä mig i något medeltida, möter 
en och annan hundkrake som fått vimplar runt halsen 
och på kopplet. 

På måndag är risken över, att få vimplar runt halsen, 
då har medeltiden övergått till nutid.

Gott folk.
Vi hörs, ta hand om er, snart är sommaren över och 

snön kommer att vina kring öronen på oss.

Sune - Berättat för Lena Grip Börjesson

KRÖNIKA

Hunden
Sune

Med svansen rakt upp i luften drog de genom  
staket och över diken. Sprang omkull  
grannkärringen (tack o lov inga större skador på 
henne). Galopperade vidare mot stora vägen...

”
”

Läslust 
Onsdag 12/9 kl. 9:30-11  
Här får du tips om läsvärda böcker och möjlighet att 
tipsa andra om böcker du läst. Ta med fika till kaffet så 
fixar vi resten! Ingen föranmälan eller kostnad.

Programkväll – efter en viltolycka  
Tisdag 2/10 kl. 19-20 
Lars Malm berättar om händelser vid inträffad vilto-
lycka. Kaffeservering. Ingen föranmälan eller kostnad.

Läslust  
Onsdag 19/10 kl. 9:30-11  
Här får du tips om läsvärda böcker och möjlighet att 
tipsa andra om böcker du läst. Ta med fika till kaffet så 
fixar vi resten! Ingen föranmälan eller kostnad.

After school-pyssel med Zombietema  
Onsdag 24/10 kl. 13-16  
Drop-in under hela eftermiddagen för pysselsugna barn 
i skolåldern (6 år och uppåt). Ingen föranmälan eller 
kostnad.

Östra Husby bibliotek
- Program september  
och oktober 

16 Sep Familjedag i Östra Husby Bygdegård
Under dagen händer det massor med skoj. Dansworkshop, 
musikunderhållning från Kulturskolan, Norrköpings 
ungdomscirkus, barnallsång med C Turdén och M 

Aktiviteter på Vikbolandet
 

 Storgatan 7, Söderköping - 0121 219 20 

Alla har rätt att göra
en bra bostadsaffär.

Välj Åke Serander
som din mäklare.

www.serander.se

Gör rätt val i höst.

Fyrberg, ansiktsmålning, Vikbolandsspelet m.m. 
Läs mer på: vikbolandet.se.

1-2 Sep Östgötadagarna på Vikbolandet
Det händer mycket på Vikbolandet dessa dagar. Läs mer 
på: www.ostgotadagarna.se

Tipsa oss om 
nyheter på  

Vikbolandet
info@lillatidningen.com

Tack för att 
du läser Lilla 

Tidningen
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David  
Sernald

FÖRETAGSNYTT

Solen står högt på himlen då vi besöker Sverigeprofil 
under invigningen av deras nya lokal i Beckers Bils  
tidigare lokaler vid Söderköpings norra utfart. Före-
tagets VD Fredrik Eriksen med personal hälsar väl-
komna och bjuder på grillat med dryck, kaffe och tårta.  

I Söderköping är man sju stycken anställda och i Kniv-
sta tre. Lokalen med sina svarta fasader med stripade 
logotyper är svår att missa. 

- Vi är väldigt nöjda med läget på vår nya lokal som 
syns mycket bra från E22, berättar Fredrik. 

Vi utmanas i tuffa tävlingar som kast med stövel, slå i 
en grov spik på så få slag som möjligt och att såga av 
en tjock bräda på så kort tid som möjligt samt frestas av 
fina erbjudanden.

Lokalen är välplanerad med bra utställningsyta där 
man säljer profilkläder, arbetskläder, skyddsproduk-
ter, display till events, presentartiklar till anställda och  
giveaways till kunder. Vi kan erbjuda över 20 000  
profilprodukter i vår webshop och har ett av marknadens 
största sortiment berättar Fredrik stolt. Man har även fått 
till bra kontorsytor samt plats för tryck på kläder och 
stripning av produkter.  

Daniel Serander
Text och Foto

Sverigeprofil  
håller hög profil!

Besökare får delta i olika utmaningar.

Personalen utanför nya butiken.

Fix Konditori 10 år
Karin Rydberg och Ulrika Rydberg.

Fredagen den 1 juni firade Fix Konditori i Söderköping 
10 år tillsammans med sina kunder. 

Bl.a. uppträde Sing á long kören två gånger under  
dagen. Gästerna tog chansen att äta gott fika och  
gratulera ägaren Ulrika med personal. 

Mikael Karlsson

Välkommen tillbaka. Jag hoppas du har haft möjlig-
het att njuta av den sköna sommar som vi har bjudits 
på.

Lite onödig fakta som jag läste kring från en aktieanalys 
gällande en byggvarukedja.
1. Det har sålts rekorddåligt med gräsklippare under  

juni-juli
2. Det har sålts rekordbra med fläktar

Så jag hoppas du har varit en av dem som fått tag i fläk-
tar, samtidigt som du njutit av den sköna sommaren har 
ägnat en tanke åt den "märkliga miljön".

För egen del som nybliven hästägare så har den ex-
tremt sköna sommaren också haft en inverkan negativt 
p.g.a att det har påverkat hela jordbruket och därmed 
såklart tillgången på foder åt hästarna vilket medfört en 
högre kostnad.  Det gav mig också en liten "heads-up" på 
hur skört vårt kära Sverige är. Sverige har mycket jord-
bruk. Jordbruket har inte haft en skön sommar. Sverige 
består också till stor del av skog, och det känns som att 
ingen har missat skogsbränderna? Hur förberett är Sveri-
ge egentligen? Hur är det med Sverige som varumärke?

 
Där kommer företagandet in till stor del. Just nu håller 
mitt företag på att gå igenom en ISO Certifiering för både 
9001(kvalitetsleding)  och 14001(miljöledning).  Till en 
början kändes det till stor del som att ta på sig ännu mer 
arbete, vilket jag fortfarande kan fylla i att det stämmer... 
Inledningsvis.

Efter att nu har arbetat enligt de metoder som vi for-
mat så kan vi även här skörda efter arbetet. Plötsligt har 
vi tydliga roller, instruktioner och kan faktiskt börja 
mäta vad som ger effekt och vad som inte gör det. På 
samma sätt så har vi börjat arbeta med att bidra till en 
bättre miljö enligt ISO 14001 med vad det gäller påver-
kan på flera sätt.  T.ex:
• Vi vet vilket diskmedel vi ska köpa(spar tid), och vi 

vet att det diskmedlet är just det som är bäst för miljön.
• Vi har en plan att minska bränsleförbrukningen (eko-

nomi), därav är elbilar (miljö) såklart en stor avgö-
rande faktor.

• Vi vet hur vi skal sortera papper, metaller och batterier 
och det ligger numera i vår ryggmärg.

• Vi vet vilket lim vi ska använda, vilket papper som vi 
alltid köper etc. Kontroll!

• Nyligen byte vi ut ännu en bensinbil på företaget 
till en 100% el-bil. Det finns många diskussioner att 
läsa om fördel/nackdel med elbilar. En av fördelar-
na som ingen kan orda om är det faktum att en el-

bil släpper ut betydligt mindre avgaser än vad en 
fossilbil gör vid körning. Vårat företag kör myck-
et bil så därför är det en väldigt stor faktor. Sedan 
kan vi diskutera om tillverkning av batterier etc, 
men det är egentligen en helt annan diskussion. Jag 
tror personligen inte vi har så mycket tid på oss att 
diskutera allt inom miljön på nanonivå, vi behöver 
helt enkelt börja tänka miljö och börja agera direkt. 

Varför är det här viktigt ur ett företagsperspektiv? Det 
handlar om ordning och reda, ett begrepp som inte ligger 
som naturligt inslag i många entreprenörers personlig-
het. Samtidigt är det som så att det BORDE göra det, 
för att spara tid och ge tid till att vara kreativ istället för 
att spendera tid på att säga "vart lade jag det pappret nu 
då!??!!?". Det ger oss alltså tid att utveckla företaget och 
leverera bättre kvalite till våra kunder.  Helt enkelt att 
skapa en "know how" lista för ditt företag. En sådan som 
vi önskar att Sverige haft denna sommar.

Låt oss tänka efter en liten stund. Fokusera nu. och 
svara för dig själv på denna fråga:

 "Vad skulle hända med ditt företag om du blev plöts-
ligt sjuk? Har du andra personer som kan göra det du 
gör? Om du har det, vet de hur de gör det?"

 
Du är ditt varumärke. Alltid. Till och med när du kom-
mer ner till macken i slita mjukisbyxor och okammat hår, 
eller när du inte plockar upp hundbajset som din fyrbenta 
vän levererat på gatan.

Om du tänker på det sättet, så lovar jag dig att du 
kommer automatiskt att börja agera på ett sätt även på 
fritiden som du troligtvis är mer stolt över vilket skapar 
en effekt för omgivningen i såväl bemötande som miljö.

 Jag hoppas att vi alla börjar tänka lite mer på vårt 
varumärke och att vi börjar hjälpa till med att bidra till 
ett bättre klimat i både företagandet  och i världen. 

 
Det är en spännande höst med det stundande valet. Vi 
kan tydligt se att politiker verkligen får leva upp till "du 
är ditt varumärke". Det går inte att bete sig illa mot om-
givningen och sedan hoppas på att få många röster. Lika 
lite som att det går att finna alla fel på politiker, och 
samtidigt inte själv behaga att rösta. Hittar du inget parti 
att rösta på? Rösta blankt. Eller är du entreprenör? Bilda 
ett eget. 

Nu fyller vi lungorna med frisk lätt luft, knyter skorna 
och sätter fart på verksamheten. Sverige behöver före-
tagare.

Vad står du för?

Jag hoppas att vi alla 
börjar tänka lite mer 
på vårt varumärke och 
att vi börjar hjälpa till 
med att bidra till ett 
bättre klimat i både 
företagandet och i 
världen. 

”

”Lokal marknadsföring 
 som fungerar”
Magnus Bengtsson

Klosterkvarn

TIDNINGENlilla

Har du nyligen startat 
företag? Kontakta oss!
info@lillatidningen.com
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I år firar Ramunderstaden 60 år som bostadsföretag. 
Under pompa och ståt firade man jubileet i Brunns-
parken under strålande solsken. Alexandra Lindvall 
och Marie Grönvall stod för sång och musik, det 
bjöds på fika, utmanande tipspromenad, tecknings-
tävling och mycket mer!
Vi lånade företagets VD Caroline Ring för att höra 
vad hon tyckte om dagen och om Ramunderstadens 
framtidsplaner.

Grattis till 60-årsjubileet! Hur känns det?
- Det känns fantastisk att få chansen att fortsätta driva 

denna 60-åring mot nya utmaningar. Ramunderstaden är 
ett stabilt bolag med fantastisk personal. Vi fortsätter att 
tillföra bostäder i kommunen och under 2019 kommer vi 
att äga över 900 lägenheter. 

Är ni nöjda med jubileumsdagen? Har ni fått 
några bra synpunkter från boende?

- Vi är nöjda med dagen men vädret var kanske lite 
för bra, 30 grader varmt. Kanske lockade badstranden 
lite mer! Vi får alltid in bra synpunkter och förslag när 
vi pratar med våra hyresgäster. Förslag som kan göra oss 
ännu bättre. Även trevligt att träffa de olika föreningarna 
som som med sitt stora engagemang hjälpte oss att göra 
dagen trevlig för våra hyresgäster med olika aktiviteter.

                                                          
Hur ser framtiden ut för Ramunderstaden? 
Kommande byggnationsplaner?

- Vi har ett uppdrag från vår ägare att tillföra bostäder. 
Största utmaningen är att hitta byggbar mark. Tänkbara 
kommande byggprojekt är Södra Eriksvik, korsningen 
vid OK/Q8 med ett 20-tal bostäder samt förtätningar i 
våra befintliga bostadsbestånd. 

Har	ser	det	ut	bland	ert	befintliga	bestånd	av	
fastigheter? Några speciella planer? 

- Våra äldre bostadsområden är i behov av renovering. 
Främst Husby Backe, renovering av tak och ventilation 
pågår på Hjortstigen i sex hus, och kommer att fortsätta 
under ett antal år. Vår plan är att även gå igång med stora 
renoveringar på Husby Backe under kommande år. Det 
är vårt största område med 318 lägenheter så det kom-
mer att bli ett antal etapper. Förprojektering kommer att 
starta efter semestern. I detta projekt önskar vi ett nära 
samarbete och delaktighet med våra hyresgäster och Hy-
resgästföreningen. 

Daniel Serander
Text och Foto

Ramunderstaden 60 år!

Caroline Ring VD, Gerd Aronsson kommunfull-
mäktiges ordf. samt Lars Göran Lindblom ordf.

Bilexperterna Roger Andersson och Johan Lundell 
på Gamla Norrköpingsvägen har förvärvat däck-
verksamheten Vianor som ligger granne med deras 
nuvarande verksamhet. Rättare sagt har man tagit 
över verksamheten och tecknat partneravtal med Vi-
anor. Den 1:a september, under Gästabudet, blir det 
invigning då gamla som nya kunder hälsas välkomna 
på korv och familjeaktiviteter!

Genom förvärvet så breddas verksamheten till att om-
fatta däck till bilar och större transportfordon, däckrepa-
rationer samt däckhotell. Vianor arbetar framförallt med 
Nokia däck. 

Med Bilexperterna som ägare och arbetsledare så 
kommer verksamheten bli mer personlig och lokal. 

- Mer familjär, säger Roger. 
En annan fördel är också att vissa verkstadsarbeten 

på större fordon kan utföras i verkstaden på Vianor där 
takhöjden är fullhöjd.

Genom förvärvet så tillkommer tre anställda från Via-
nor som kan göra mindre verkstadsarbeten, man får helt 
enkelt en mer flexibel personalresurs.

Bilexperterna startade sin verksamhet för två år sedan 
och den har utvecklats mycket väl. Så bra att man redan 
har kunnat anställa en person som tekniker på halvtid.  
Företaget har bl.a. PreMedic som kund. PreMedic driver 
ambulanssjukvården i Östra Östergötland. Bilexperterna 
har fått förtoendet att serva och reparera deras ambu-
lanser.

Vi önskar Bilexperterna Lycka Till i deras nya verksamhet!

Åke Serander
Text och Foto

Bilexperterna har förvärvat  
Vianor på G:a Norrköpingsvägen

Roger och Johan är nya ägare av Vianor.

Christoffer Carlsson i kundmottagningen.

Med Bilexperterna 
som ägare och  
arbetsledare så  
kommer verksam-
heten bli mer  
personlig och lokal. 

”

Lilla Tidningen besöker Rehabpartner på Kullborg 
med anledning att ägaren Linda Flod nu gör en ny-
satsning med tre massörer och en naprapat!

Vid besöket slås jag av vilket litet och familjärt gym det 
verkar vara. 

- Här kan du träna och komma som du är.  Vi har kun-
der från hela östra länsdelen, i alla åldrar från 12-83 år. 
Rehabpartner vill vara ett alternativ där det är enkelt att 
boka naprapat eller massage, berättar Linda

Rehabpartner nysatsar - Vissa tränar för exempelvis Lidingöloppet och andra 
bara för att hålla sin opererade höft i så god form som 
möjligt. Man hejar på varandra och det råder en avslapp-
nad stämning. Dessutom är det gott och svalt härinne. 
Finns ingen anledning att skjuta upp sin träningsstart, 
berättar Linda vidare. 

Linda har studerat idrottsmedicin vid Linköpings uni-
versitet och fysioterapi vid Hälsouniversitetet. 

Välkommen till oss, hälsar Linda med ett glatt leende.

Åke Serander

Camilla Eklind, Carola Sandell, Cecilia Forså, 
Linda Flod, Mari Envall, Ingela Vastesson och 
Anette Österholm.
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I april flyttade Carina Jarhede sin verksamhet till 
Skönbergagatan 11 A i centrala Söderköping. Hon 
startade företaget Carinas Hundvård år 1985, efter 
att ha utbildat sig till hundfrisör på Stora Sofielunds 
Hundskola, i Arboga. Därefter har hon regelbundet 
vidareutbildat sig, både i Sverige och utomlands.  
Carina är även utbildad friskvårdskonsulent och 
hundmassör. 

- Efter flytten till centrala lokaler har jag märkt att 
behovet av hundfrisör är stort i Söderköping. Vänteti-
den för att få sin hund klippt är ofta flera veckor. Jag 
hoppas hitta en duktig kollega att dela lokalen med eller 

någon som jag kan lära upp och arbeta tillsammans med,  
berättar Carina.

Carinas Hundvård erbjuder trimning, klippning, bad/
pälsvård, kloklippning, friskvårdsmassage, försäljning 
av pälsvårdsartiklar, uthyrning av badrum för bad av 
egen hund och pälsvårdskurser. 

Pälsvårdskursen är en heldag där hundägaren tar med 
sin hund, och får gå igenom hur man sköter den på bästa 
sätt. Ägaren badar hunden, borstar, fönar pälsen, klipper 
tassar och klor m.m. Om man vill lära sig hur man trim-

mar/ klipper hela hunden, finns även en kurs för det. Vid 
varje kurstillfälle deltar två-tre personer. Nästa tillfälle 
är planerat till den 15 september. 

Under mitt besök i nya lokalerna får jag vara med när 
stamkunden, den 8-årige Dvärg Schnauzern ”PP” blir 
tvättad, klippt och ompysslad. Det är roligt att vara med, 
tiden går fort. Jag imponeras av Carinas kunskap och 
resultatet efter behandlingen.

Mikael Karlsson 
Text och Foto

Carinas Hundvård i centrala Söderköping

Carina tipsar om tre viktiga punkter 
som hundägare ofta glömmer: 
1. Hundar ska helst borsta tänderna varje dag och 

man bör gå till en djurtandläkare en gång per år. 
Det är även viktigt att titta i munnen varje dag 
för att se så allt ser bra ut och att hunden inte har 
tandsten eller något sår.

2. Klipp pälsen mellan trampdynorna vid behov. 
3. Gör rent hunden vid rumpan så det inte ligger 

hundbajs och fräter. 

Carina och stamkunden ”PP” efter avslutad behandling.

Dvärg Schnauzern ”PP” kopplar av.

 Storgatan 7, Söderköping - 0121 219 20 

Alla har rätt att göra
en bra bostadsaffär.

Välj Daniel Serander
som din mäklare.

www.serander.se

Gör rätt val i höst.

Julbord, early  
bird 399 kr
Gäller vid bokning fram till sista oktober!
Därefter ord. pris 475 kr.
Priser angivna per person.

www.lockhopandbarrel.com
Tel. 0702-611 534

Möjlighet att köpa till dryckespaket.
Överraska en vän med vårt presentkort.
Se mer information på vår hemsida!

Lock, Hop & Barrel
Bergsvägen 7, Söderköping
Kanalhamnen 
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11/9

10 september

soderkoping@nyforetagarcentrum.se

Välkommen med din anmälan till 
vår nästa Starta eget kurs!

Vi varvar nu upp igen efter en härlig varm sommar 
och kan konstatera att intresset för att aktivera det 
lokala näringslivet ibland företag har fortsatt.  Nu 
har vår målsättning överskridits med råge. Det är ett 
30-tal företag och intressenter som anslutit sig som 
samarbetspartner eller supporterföretag och vi kom-
mer att tillsammans ordna en rad olika evenemang 
som frukostmöten och föreläsningar och fortsätta 
bygga nätverk. 

Mitt i sommaren flyttade byggföretaget Ädelhus in i 
våra lokaler - ett företag som vill ligga i framkant när 
det nu kommer att byggas en hel del framöver i vår kom-
mun. Flera andra företag har hittat nya kontakter och 
kanske även samarbetspartners inom sin bransch men 
också kan nya idéer och möjligheter uppstå vid just en 
sådan kreativ mötesplats som detta, genom att träffa  
andra branscher. 

Det är ett av CoOperate Coffice mål- att få fler företag 
att starta och då helst i vår kommun, men alla företag 
behövs. Funderar du på att starta eget eller är du redan 
igång men skulle behöva lite mer kunskap om allt ifrån 
ekonomi till marknadsföring?  Anmäl dig till höstens 
kurs som startar i september. Se vår hemsida: www.coo-
peratecoffice.se/eventkalendern.

Vi har inlett ett samarbeta med Almi och kommer att för-
söka starta ett lokalt Mentor/Adept program under våren 
2019. Almi har utvecklat sitt programutbud och har både 
program för tillväxtföretag och för företag i nystartskede 
med snabb tillväxt. Almi kommer att börja bjuda in till 
information och du kan göra intresseanmälan redan nu. 
Vi kommer att vara värdar på CoOperate Coffice och 
även delprojektledare för ”Söderköpingsprogrammet”.

Är du intresserad att delta? Det finns plats för både 
Adept-företag och Mentorer. Se info vår hemsida!

Vi har arbetat för att få mer kontakter emellan våra 
företag inom den ”Gröna näringen” och företagare inom 
Turism- och besöksnäringen men har mycket mer att 
göra på området att knyta ihop ”stad- och land”. En 

framgångsfaktor är att även Vreta kluster har valt att bli 
en av våra Supporterföretag och den kontakten hoppas vi 
mycket på när det gäller kompetens och ny teknik inom 
de branscherna. Återstår att få igång ett utbyte och få ta 
del av deras stora nätverk och vi önskar att fler företag 
som arbetar inom den ”Gröna näringen” hör av sig till 
oss och vill vara med satsningen för gemensam lokal 
tillväxt.

Ett snabbt och kreativt arbete har inletts tillsammans 
med Arbetsmarknadsenheten i syfte att upparbeta kon-
takter och kunna hitta arbetstillfällen och praktikplatser 
ibland våra lokala företag för bl.a. våra nyanlända. Någ-
ra företag har anmält sig till handledarutbildningen som 
erbjöds.

Redan i vinter kommer vi att försöka utöka aktiviteter-
na med att hitta intressanta företag och idéer som kan 
ge fler etableringar. Vi tror att ett samarbeta emellan de 
olika nätverken kan ge ett visst resultat och vi tror att fler 
företag måste bli bättre på att marknadsföra sig för att 
kunna knyta till sig ny kompetens och kunna växa. Flera 
utbildningsinsatser inom just marknadsföring kan också 
vara en väg. Vill du vara med och även utveckla ditt eget 
företags affärsidé? Hör av dig till oss.

Anne-Louise Kroon 
Text och Foto

Fler företag ansluter sig till det  
lokala näringslivets nya mötesplats

Torsdagen den 30 augusti  
inbjuder Företagarna i  
Söderköping samtliga politiska 
partier i Söderköpings  
kommunfullmäktige till  
Näringslivsdebatt. 

Vad tycker ert parti om företagande i allmänhet?
Hur ser ni på företagande i Söderköping i synnerhet?

Du som är Företagare i Söderköping missa inte  
chansen att vara med på Söderköpings Brunn 30/8

18:00 Mingel och tilltugg 
19:00 Moderatorledd debatt av Vidar Andersson 

Begränsat antal platser så anmäl er snarast.
Anmälan asap, senast 27/8 2018 till:  
anwar.samuelsson@bergkvarabuss.se

Debatten arrangeras i  
samarbete med:

Andersson har den 15 juli flyttat däckverkstaden till 
lokaler på Hamra (tidigare Wall bilplåt). På så sätt kan 
man ta hand om däckmontage och reparationer på både 
mindre och större fordon. 

Dessutom finns nu verksamhet med däckhotell.  
Lokalerna omfattar totalt 400 kvm verkstad och kontor. 
På gården finns också stora uppställningsytor.

Ägaren David Andersson är mycket nöjd med de större 
lokalerna! Dessutom har de kvar verkstaden strax bort-
anför Mogata där maskinreparationer utförs. 

Verksamheten har utökats så att man nu är tre anställ-
da. 

- Välkommen till oss som fristående däckleverantör, 
hälsar David.

Åke Serander 
Text och Foto

Didric Strömer Julin och David Andersson.

Anderssons däck  
i större lokaler  
på Hamra

Redan i vinter kommer 
vi att försöka utöka 
aktiviteterna med att 
hitta intressanta  
företag och idéer  
som kan ge fler  
etableringar. 

 

”
I början av september kommer  

kalendrarna för 2019.

Varmt välkomna hälsar
Anders och Louise

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98
Storgatan Söderköping

Vill du bli företagskund?  
Kontakta oss så ordnar vi det.

Välkommen till en riktigt bokhandel!

Hjälp oss att lätta på lagret 
inför vår inventering

Stor REA 20-25 augusti

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98

Storgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

Anders och Louise

Följ oss på Facebook
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Hur har sommaren varit?
-Jo, tack bra. Hur är det själv?
I tvåvägskommunikation krävs det att få svar.
När använder man det då? Jo, hela tiden då du vill 

få ett svar eller uppmärksamhet av någon. Att man är 
uppmärksam och lyssnar när någon pratar, men även att 
bli lyssnad på. Vad söker man i samtalet? Är det råd eller 
tips, skratt och glädje?  Du kanske vill reda ut något och 
då är det viktig att din sanning kan skilja sig från den 
du pratar med, som troligtvis har en annan sanning. Hur 
lyssnar man och hur är kroppsspråket?

Kroppsspråket
Det är spännande, hur gör vi med armar, lägger du dem i 
kors?  Mimiken i ansiktet eller vad säger ögonen? Hur du 
gör säger mer än 1000 ord. Ögonen ljuger aldrig. Lutar 
du dig framåt? Ler du?

Fundera på – hur du gör. Bli medveten om vad och hur 
du gör. Lär dig tänka på vad du signalerar ut.

Är du nervös för något? Gå emot den nervösa känslan 
och luta dig framåt och gå! Vad är det värsta som kan 
hända, när du gör något utanför ditt vanliga mönster? Allt 
handlar om känslor och det är sanningen precis just nu.

Lycka i livet
Att vara glad att man vaknar med någon man tycker om 
eller att vakna upp till en ny dag är fantastiskt. Att vara 
glad är inte en självklarhet för alla. Prata med varandra, 
att finnas för varandra är viktigt. Att våga bry sig om 
varandra.

Våga prata med dig själv är att ett enkelt sätt att kom-
ma fram till vad man vill i livet. Vad ska man göra då?

Bestäm dig för att rensa tankarna och reda ut vad du 
själv vill. Ta en promenad och försök lyssna på fåglar-
na… det är inte enkelt om man har huvudet fullt med 
frågor. När du kommer fram till klarhet så får du både 
energi och vet vad du ska göra.

Vad gör skillnaden?
Förutom tiden som är din fiende är det rädslan att miss-
lyckas eller sätta sig i nya situationer som är skillnaden. 
Att våga ta steget eller hoppa för att kunna öppna nya 
dörrar och få nya erfarenheter i livet.

Vilken väg väljer du? Vara kvar eller vara nyfiken och 
gå vidare.

Våga skratta
Våga se det komiska i situationer och våga le eller varför 
inte asgarva, det är ju så skönt! Fråga dig själv: Har jag 
det roligt? Skrattar jag? Varför inte? Eller varför? Skratt 
ger så mycket glädje och kraft. Ha kul och prioritera dig 
själv.

Vågskål
För att ha balans i livet behöver man tänka på det  
positiva och att det negativa inte tar överhand. Kan du 
ta ut glädje från ditt positiva konto när det är lite rörigt 
omkring dig? Det är bra att ha en dålig dag ibland, för 
då uppskattar man alla de bra dagarna mycket mer. För 
vem har ansvaret för dagen eller hur man mår? Att våga 
se vad som är fel och om jag själv har del i det eller är du 
satt i en situation som påverkar dig? Det är bara att välja 
förlåta och förlåtas vad man gör/har gjort mot sig själv 
och andra. Släpp taget och gå vidare. Ha en fin dag och 
gör många bra saker så du får fina minnen av varje dag, 
annars blir det att du fyller ditt liv med dagar.

Ur min bok -Godmorgon Snygging  

Susanne Lantz

Godmorgon Snygging
Susanne Lantz har skrivit boken.

Del 2

En av Söderköpings största föreningar med ca 400 
medlemmar är Söderköpings Ryttarsällskap-rid-
sport eller kort och gott SRS. Det är fredag eftermid-
dag då jag träffar ridskolechef Gunilla Melin för en 
pratstund för att få lite inblick i deras verksamhet. 

Det är en livsstil att vara chef för ridskolan och det blir 
betydligt mer än 40 timmars arbetsveckor för Gunilla. 
Om en häst är sjuk eller om en incident inträffar så är 
det inte bara att gå hem då den normala arbetsdagen är 
slut, utan då stannar man tills problemet är löst. Jobbet 
är dock fantastiskt härligt och utvecklande. Det är ren 
lyx att soliga vårdagar få rida ut tillsammans med barn 
och ungdomar ut i skogen och känna den ljuvliga luften 
även om det förstås är lite kyligt frostiga och kalla vin-
terdagar…

För ca 30 år sedan uppfördes Söderköpings fina ridhus, 
med bland de engagerade fanns Malin Baryards pappa. 
Anläggningen var vid uppförandet Östergötlands största 
ridhus. Man valde vid byggandet att satsa ordentligt, då 
man var en bra tävlingsklubb. Man isolerade ridhuset så 
det gick att använda året om och det blev en stor ridyta. 

Som kuriosa kan nämnas att föreningen under en pe-
riod styrdes av Agneta och Lennart vars son Douglas 
Lindelöw idag är med i Sverigeeliten i hästhoppning.

Vi ser nu återigen resultaten av verksamheten då SRS 
nu har ett lag som kvalat in till elitserien i hoppning, för 
första gången på 10 år.

Man har ett stort engagemang i barn och ungdomar. 

Gunilla berättar: Det är fantastiskt att få vara med och 
följa deras resa! Många kommer hit som nybörjare och 
rider 1-2 gånger i veckan, lärs upp och tar ansvar som 
stallvärd och hjälper nya elever (vilket innebär att man 
får rida vid ett tillfälle till i veckan utan kostnad), där-
efter kanske man väljer att hyra en häst för att utöka 
möjligheterna för att få rida och i vissa fall finns det dom 
som köper en häst från ridskolan som man också får möj-
ligheten att ha kvar här i lokalerna. Det bästa med att 
köpa en häst genom ridskolan är att man ridit under en 
lägre tid, fått lära känna hästen och dess personlighet. 

Genom att engagera sig som stallvärd lär man sig 
tidigt ledarskap och att ta ansvar, vilket är mycket ut-
vecklande för ungdomarna och positivt för framtiden på 
blivande arbetsplatser och i livet i stort såklart. 

Det krävs stor respekt och försiktighet gentemot häs-
tarna. Hästarna är flyktbenägna djur och är känsliga för 
plötsliga ljud. 

Många barn kommer hit med sina föräldrar och får till-
sammans lära sig hur man hanterar djuren. Förutom att 
det är också mycket lärorikt och utvecklande att umgås 
med djur så har man även i forskning kommit fram till att 
vi människor mår bra av att vistas tillsammans. 

Hästarna fungerar som goda pedagogiska förebilder. 
Exempelvis talar vi om hästarnas styrkor och svaghet-
er och jämför med oss själva, då exempelvis någon har 
dåligt självförtroende, kanske talar illa om någon annan 
eller har ätstörningar. Ett exempel, för att kunna prestera 
på topp så är kosten mycket viktig och detta är något som 
märks på hästarna om de inte ätit ordentligt. Att sköta om 

Söderköpings RS - ridsport 
som engagerar stora och små

Gunilla Melin, hästen Perle och Anna Pedersen.



41

SPORT OCH FRITID/ EVENEMANG

Året 2018 är det östgötska folkkonståret. Runtom i 
landskapet har folkkonsten avhandlats, och i septem-
ber är det dags i Söderköping.

Den 22 september öppnas dörrarna för utställningen 
Folkkonst - handens röst och skapandets tröst på Stin-
sen. Utställningen består av allsköns olika tekniker, nytt 
möter gammalt i en strålande kreativ blandning. Alstren 
har samlats in från både Söderköping och en del andra 
östgötska orter och ger en spännande inblick i den kre-
ativitet och sinnrika uppfinningsrikedom som finns hos 
så många. 

Utställningen startar med vernissage kl.14, och besö-
karna kan förutom utställningen även lyssna till en spän-
nande presentation samt avnjuta härligt fika. 

Speciellt inbjuden till vernissagen är Anneli Lind-
berg. Anneli är konstnär och har under de senaste åren 
arbetat med projektet Husmorsgrafitti och kvinnonätver-
ket Hemma. Den som befinner sig i Norrköping kan både 
här och där stöta på gruppens alster, som mjukt virkade 
inslag i en annars hård stadsmiljö. Husmorsgrafitti och 

kvinnonätverket Hemma samlar kvinnor från olika plat-
ser och situationer och för dem samman över det textila 
hantverket. Under vernissagen berättar Anneli om sitt 
arbete och hur de använt den virkade grytlappen för att 
gemensamt göra sig hemmastadda i staden. 

Utställningens innehåll blir brokigt, precis som folk-
konsten kräver. Träsnideri samsas med broderi, gåramål-
ningar, pärlor, decoupage, 3D-utskrifter och mycket mer. 
Att göra ett heltäckande tvärsnitt genom folkkonstbe-
greppet vore nästintill omöjligt. I den här utställningen 
riktas fokus framförallt på samtidens experiment med 
traditionella former och tekniker, men det kommer även 
dyka upp ett antal äldre föremål.

Begreppet folkkonst har sina rötter i 1800-talet, då man 
började intressera sig för att ordna konstbegreppet i olika 
kategorier. Historiskt sett är folkkonsten tätt kopplad till 
livet på landsbygden, till vardag och till fest, men att 
definiera folkkonst som konst skapad på landsbygden 
fungerar inte i samtiden. Folkkonst av idag handlar om 
skapandet som sker överallt; i lilla hemmaateljén, i sof-

fan framför tv:n, på syjuntan, på bussen på väg till jobbet 
och lite vart som helst. Den visar hur viktigt skapandet 
är för den mänskliga varelsen, både som enskild individ 
och för gruppen. Den kan skapa en verklig folkrörelse, 
till exempel när rondellhundarna tog över det offentliga 
rummet eller när det stickas klädslar till lyktstolpar.

Folkkonstens bredd gör den på samma gång till var 
persons egendom och till potentiellt politiskt spräng-
stoff. Stig in på Stinsen och se vad du hittar - förhopp-
ningsvis blir det både personligt, piffigt och kanske ock-
så lite politiskt!

Under utställningsperioden blir det också ett par före-
drag på ämnet folkkonst i serien ”Retro, kulturhistoriska 
tillbakablickar”.

Utställningen pågår till den 8 november med samma öp-
pettider som Stinsen.

Monica Stangel

Folkkonst – handens röst och skapandets tröst

djuren ger en ökad förståelse och kunskap hos våra barn 
och ungdomar.

Föreningen fungerar som en väldigt bra ungdomsgård. 
Dock har man själv eller som förälder (om barnen är 
yngre) ett stort eget ansvar, det är viktigt att följa och 
respektera de regler som gäller. Ungdomarna kommer 
hit med sin matlåda som de värmer i caféterian, samtalar 
och hjälps åt att sköta om djuren. 

Vi har även ett nära samarbete med arbetsmark-
nadsenheten, där tjejer och killar som hamnat utanför 
arbetslivet får möjlighet att delta i verksamheten. Det 
kan vara allt från att fotografera och dokumentera häs-
tarna, gräva rabatter, bygga saker till stallet. Ja, kort och 
gott det som kan vara nödvändigt och lärorikt.

I stallet finns förnärvarande 40 hästar, 20 av dom är 
ridskolans och resterande 20 ägs av medlemmar inom 
föreningen och hyr stallplats på anläggningen. 

Ridskolan som har 200-230 elever sköter om hästarna 
måndag – fredag, fredagkväll – söndag tar de medlem-
suppstallade över skötseln. På så vis har alla nytta av 

varandra och ett bra samarbete. Det är mycket som ska 
göras om dagarna. Varje morgon ska hästarna fodras inn-
an de slussas ut i hagarna, stallet ska göras rent och fram-
åt eftermiddagen/kvällen ska hästarna tas in och utfodras 
igen för att sedan motioneras/”jobba på ridskolan”. 

Om man är nyfiken och vill testa på så har man pro-
va-på ridning varje lördag. Det är bara att man ringer 
och anmäler sig. Första gången är dessutom gratis. Det 
går bra att låna utrustning på plats. Det vore roligt om vi 
kunde få fler grabbar intresserade av verksamheten då ca 
90% av medlemmarna är tjejer. 

Sommartid anordnar man 3-4 st dagridläger. Fokus 
ligger förstås på att rida men man får även lära sig att 
ta hand om hästarna. De senaste två åren har även gra-
tis ”prova-på ridning” erbjudits sommarlediga barn och 
ungdomar genom ett kul och bra samarbete med Söder-
köpings Kommun.

Hur ser det ut med tävlingar hos er?
- Först har vi Kanalhoppet som är en tredagarstävling 

som vi i år arrangerade för sjätte gången. Vi bjuder in de 
som är i början av sin karriär men tävlingen är anordnad 
som en professionell tävling där dagsledaren får ett ge-
häng (band reds. anm.), delta i segerintervju m.m.

I maj har vi årligen en hopptävling och i september/
oktober har vi en dressyrtävling. I år utökas dressyrtäv-
lingen till två dagar för första gången, kul utveckling.
Två gånger varje månad kör vi dessutom träning med 
tävlings inriktning för att träna eleverna och hästar hur 
det funkar vid tävlingar. 

Jag läste också något om att man kan ha  
födelsedagskalas hos er? 

- Ja, det stämmer. Det brukar vara en mysig tillställ-
ning där vi tar organisationen och några av ungdomarna 
är med och hjälper till. Vid kalaset får man prova att rida 
barbacka (utan sadel), man äter glass och har paketöpp-
ning. Man får även vara och se på hästarna i stallet.

Daniel Serander 
Text och Foto

  

Broderiet är gjort av Sara Löwall. Gjord av Tobias Sandin.
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Den som varit här förut kommer att känna igen sig 
men det finns också en hel del nyheter.  Vi bjuder på 
flera artister och grupper som aldrig har varit här 
förut.

Det blir som alltid marknad i Kyrkparken med många 
knallar och stort utbud. Alla noga utvalda för att ha det 
lilla extra. I kyrkparken finns också hantverkare som vi-
sar upp sin skicklighet och som håller workshops man 
kan delta i. Vikingarna i Göta Rikes Hird kommer att 
ha ett läger som du är välkommen att besöka där de vi-
sar matlagning och olika hantverk. Göta Rikes Hird har 
även uppvisningar i härkamp i parken. 

I både S:t Laurentii kyrka och Drothems kyrka är det 

program och konserter, och inte minst drop-in-dop och 
drop-in-bröllop i Drothems vackra kyrka. Passa på om 
ni vill ha en medeltida inramning till den stora dagen!

Hagatorget förvandlas åter till ett enda stort gästabud 
med mat och dryck av olika slag. Kanske vill du ställa 
upp i lördagens pannkaksätartävling eller äter du hellre 
dem i lugn och ro vid pannkaksbuffén? Hur du än gör 
blir du garanterat mätt! På Hagatorget kan du samtidigt 
som du njuter av maten lyssna på smågalna gycklare och 
medryckande musik.

På Rådhustorget är det aktiviteter med fokus på de 
små. Här finns massor av olika saker att prova-på för en 

mindre slant. Eller varför inte slå dig ner en stund i ska-
parverkstaden och inspireras av alla material och roliga 
idéer och skapa något helt eget, gratis. 

Brunnsparken som tillsammans med kyrkparken är ett 
av gästabudets nav innehåller både arenan och ett tält-
läger. På arenan visas dels de traditionella tornerspelen, 
dels ett nytt eldskådespel, en ny eldshow och fantastiska 
konserter både fredagskväll och lördagskväll. Dagtid 
finns förutom tornerspelen, ponnyridning och prova-på i 
riddarnas gym. Hungern och törsten stillar du hos Glada 
Galten både dag- och kvällstid. 

Monica Stangel

Dags för det trettonde gästabudet!
Nu går strax startskottet för Söderköpings gästabud – för trettonde året i rad!

Ta chansen att se det traditionsenliga tornerspelet. Foto: Martin Wallberg
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Pyrox eldshow är en av årets nyheter under Gästabudet. Foto: Joakim Skierus

I år presenterar Söderköpings Gästabud flera nyhe-
ter. Först och främst flera artistnyheter. Den schwei-
ziska gruppen Koenix kommer för första gången hit 
och håller en mäktig konsert på arenan i Brunnspar-
ken på lördagskvällen. Musiken är trum- och säckpi-
pebaserad med inspiration från folk- och medeltids-
musik och från afrikanska och orientens rytmer. Ett 
måste för den som gillar musik!

Lördagskvällen inleds med Pyrox eldshow ”Det 
brinner en eld” till livemusik av gruppen Kalabalik.  
Föreställningen är det mäktigaste Pyrox någonsin gjort. 
Varken Pyrox eller Kalabalik har gästat Söderköping  
tidigare. Pyrox är en eldcirkusgrupp och de sju artisterna 
har sin bas i Göteborg. Showen är en blandning av dans, 
akrobatik och jonglering, med elden i fokus.

Eld blir det också på fredagskvällen. Då får vi se ett 
helt nytt eldskådespel med riddartruppen. Här kommer 
det att bli hästar, pyroteknik, eld, rök och smällar runt en 
historia om Heimdalls yxa. 

Direkt efter blir det en konsert med Stormfrun som 
har varit här förut och vars piratinspirerade musik ga-
ranterat får arenan att gunga. Det blir en fredag du aldrig 
upplevt tidigare!

Nytt för året är också att Glade galten serverar mjöd, öl 
och vin och alkoholfria alternativ inne på arenan under 
föreställningarna. 

Välkommen att uppleva något unikt!

Monica Stangel

Nyheter under årets Gästabud!
Koenix gästar oss för första gången. Eldskådespel med riddartruppen.

Pyrox är en eldcirkus-
grupp och de sju  
artisterna har sin bas i 
Göteborg. Showen är 
en blandning av dans, 
akrobatik och  
jonglering, med elden 
i fokus.

”

Under gästabudet finns många möjligheter att 
lära sig nya saker. Det finns kurser och workshops 
i skiftande ämnen som knivsmide, stenhuggning,  
tovning och medeltida fäktning. Guidningar i mörker 
och dagsljus med fokus på olika tider och ting. Och, 
inte minst, våra populära föredrag i S:t Laurentii  
församlinghem.

På lördag kl 13 får vi besök av fil dr Charlotte Ceder-
bom som är forskare vid Helsingfors universitet men 
som vuxit upp i Skänninge. Hon kommer att berätta om 
kvinnornas ställning och rättigheter under medeltiden. 
Det finns en föreställning om att kvinnor var omyndi-
ga eftersom mannen var hustruns målsman. Charlotte 
har undersökt mängder av svenska dokument och hittat 
kvinnor som slåss för sina rättigheter på olika sätt. 

Senare samma dag, kl 15, blir det föredrag med 
NoMeMus (Nordisk festival för medeltida musik) konst-
närlige ledare Lars Jonsson. Han kommer att berätta om 
Carmina Burana, ett berömt manuskript med dikter och 
musik från 1200-talet. Föredraget kommer att illustreras 
med musikexempel.

Söndagens föredrag, kl 13, kommer att handla om 
medeltida inredningstextilier, ett ämne som inte behand-
las lika ofta som klädedräkten. Vad fanns i de medeltida 
hemmen och vad finns kvar? Föreläsarna Amica Sund-
ström och Maria Neijman från Historical textiles jämför 
också med vad som finns avbildat i konsten.

Det är fri entré till alla guidningar och föredrag. 
Workshop kostar en slant. 

Föreläsningarna kl 13 båda dagarna samt guidning-
arna arrangeras av Medeltidscentrum i samarbete med 
Folkuniversitetet och föredraget kl 15 arrangeras av 
NoMeMus i samarbete med Sensus.

Lära ett hantverk eller få 
lite ny kunskap?

Sveriges enda festival för medeltida musik lever vida-
re.  Detta år äger Nomemus rum från 30 augusti till  
2 september. Som tidigare görs festivalen i samarbete 
med Söderköpings Gästabud.

 
Årets konserter kommer att kretsa kring 1300-talet. 
Det blir då dels den mer folkliga, livliga och dansanta 
varianten som framförs av danska Clara Guldberg Ravn, 
blockflöjt och svenske Johannes Geworkian Hellman, 
vevlira.

Den mer finstämda och subtila musiken kommer att 
höras i de två följande konserterna med litauiska ensem-
blen Canto Fiorito och den finska trion Sufira.

Med Canto Fiorito blir det mycket musik av flamländ-
ske kompositören Johannes Ciconia. Gruppen kommer 
med tre sångare och två instrumentalister på orgel och 
blockflöjt. 

Kvinnorna i Sufira förmedlar sirliga och innerliga 
klanger från senmedeltid , men kommer även att utmana 
publiken genom att framföra nutida musik. Där återknyts 
till tidigare festivaler som blandat gammal och ny musik. 

Som tidigare är det i de vackra medeltidskyrkorna i 
innerstaden som konserterna äger rum.

Festivalen erbjuder även en kurs som löper över alla 
fyra festivaldagarna. Årets kurs vänder sig både till sång-
are och instrumentalister. Kursen kommer att utgå från 
samlingen Carmina Burana. Där finns ju både finstämd 
lyrik, burlesk dryckesmusik och sakrala hymner. Kursen 
leds av Veikko Kiiver. 

Det går också att lära om den medeltida musiken 
genom att lyssna på ett musikaliskt gestaltat föredrag. 
Festivalens konstnärlige ledare Lars Jonsson knyter an 
till kursens tema genom att ge bakgrundshistoria och 
sammanhang till Carmina Burana. Han kommer även 
att tolka några av samlingens sånger. 

Mer info kan hittas via www.nomemus.se och  
www.gastabud.se

Lars Jonsson
Konstnärlig ledare och producent

Nordisk festival för Medeltida 
Musik – NoMeMus i Söderköping
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26 27

10.00  
20.00

Göta Rikes Historiska läger. Vikingatida läger 
där du får se och prova på hantverk, mat och 
aktivitet. Pris prova på 50 kr. Kyrkparken.

10.00  
18.00

Prova på att vara miniriddare för en stund  
med Gyllinge ponnyriddare. 20 kr per varv.  
Brunnsparken. 

10.00  
18.00

Kaffe med dopp, riddarrullar med riddarsalsa, 
varm nyponsoppa och skogens blåbärssoppa. 
Klockargårdens innergård, Kyrkparken. 

11.00  
19.00

Stadshistoriska museet har öppet och visar  
medeltida föremål. Kyrkparken.

11.30  
23.00

Glada Galten serverar sin berömda Grillmeny 
och till det kan du dricka mjöd som en viking,  
öl som en medeltida daglönare eller vin som en 
herreman, om du inte föredrar de alkoholfria 
alternativen. Arenan, Brunnsparken. 

12.00 Kurs i knivsmide med Joel Wennerholm. Du får 
prova på och lära dig smida en egen kniv, som 
du får med dig hem. Föranmäl gärna till joel.
wennerholm@live.se. Endast 2 deltagare.  
Craft Hive, Kyrkparken.

12.30 Mystik, magi och tokeri i en tidlös trolleriföre
ställning av Arkadia  känd från TVprogrammet 
Mysteria. Rådhustorget. 

13.00 
18.00

Prova på att träna i riddarens gym: Svärd, kniv, 
yxkastning, bågskytte och dragkamp. Mindre 
avgift. Brunnsparken. 

13.00 Gycklargruppen Hyckel hyckelhäcklar allt med 
en ostämd hyckelele, akrobatiska experiment  
och ljuva sånger. Hagatorget. 

13.00 Kalabalik framför ösig musik på säckpipor och 
trummor. Kom och upplev de medryckande  
tonerna och de spännande instrumenten. 
Grässcenen, Kyrkparken. 

13.30  
15.30

Kurs i Stenhuggning. Upplev hantverksmässigt 
skapande i sten, skulptera fram din idé under 
ledning av stenhuggare Philipp Rose. Från 13 år. 
Kostnad: 500 kr. Craft Hive, Kyrkparken.

14.00 Gycklargruppen Mareld. Knivar eld och skoj. 
Kom och se jonglering på riktigt! Grässcenen, 
Kyrkparken. 

19.00 Konsert med danska blockflöjtisten Clara Guld
berg Ravn och svenske vevlirespelaren Johannes 
Geworkian Hellman. 1300talsmusik från 
Florens med danser som estampie och saltarello. 
Entré 100 kr. NoMeMus. Drothems kyrka.

10.00 
 sena 
kvällen

Mat och dryck på Mattorget – allt från pann
kaksbuffe, viltkebab och bönsoppa till kaffe och 
brända mandlar. Hagatorget. 

10.00  
20.00

Aktiviteter för barn som yxkastning, knivkast
ning, svärdtest och kämpalekar. Mindre avgift. 
Rådhustorget. 

10.00  
20.00

Korps öppnar sitt handelsläger med vackra tyger, 
medeltidskläder och utrustning man kan behöva 
till sin dräkt. Kyrkparken. 

10.00  
20.00

Marknad – ett härligt utbud av keramik, smyck
en, träskålar, läderhantverk och mycket mer! 
Kyrkparken.

10.00  
20.00

Sparvens marknadstält på Storgatan har öppet 
med ullprodukter, tenntrådsbroderi och  
medeltida kläder. Storgatan.

FREDAG

TORSDAG

FREDAG

DROP-IN-VIGSEL  
OCH DOP
Passa på att ordna ett bröllop med medeltidsstämning i 
den vackra Drothems kyrka. Drothems kyrka är troligen 
från 1300talets början, med äldre delar infogade, men 
det har funnits en kyrka på platsen långt tidigare, runt 
1000talet. Drotin, betyder herre och är samma ord som 
finns i drottning. Så vill du gifta dig med lite kungligt 
touch så är det rätt plats och det fantastiska altarskåpet 
från 1400talet tillfogar lite extra guldglans.

Kyrkan står beredd att ta emot alla giftassugna par  
och barn som ska döpas lördag mellan kl 11 och 15. 
Glöm inte att ta med hindersprövningen! 

28 29

FREDAG
20.00 Fort Unicorn levererar ett eldskådespel ni aldrig 

sett. Vikingar mot asagudar och väsen i en 
spännande kamp om Heimdalls yxa. En kamp 
mellan gott och ont med djärva dueller till häst, 
flammande lågor, explosioner och spektakulära 
gnistregn. Följt av konsert med Stormfrun. 
Entré: Eldspel och Stormfruns konsert 150 kr. 
Arenan, Brunnsparken.

20.00 Kalabalik framför ösig musik på säckpipor och 
trummor. Kom och upplev de medryckande 
tonerna och de spännande instrumenten.  
Grässcenen. Kyrkparken.

20.30 Fackelvandring i Drothemskvarteren med  
Barbro Mellqvist, en stämningsfull vandring 
där gravarna ligger tätt under våra fötter.  
Start Rådhustrappan. 

20.30 Mystik, magi och tokeri i en tidlös trolleriföre
ställning av Arkadia  känd från TVprogram
met Mysteria. Hagatorget.

21.30 Gycklargruppen Hyckel hyckelhäcklar allt med 
en ostämd hyckelele, akrobatiska experiment 
och ljuva sånger. Hagatorget.

21.30 Konsert med Stormfrun. Mer än ett band, det 
är en upplevelse. Med saltstänkta, romdränkta 
texter om livet till havs tar dom dig med på 
en show du sent kommer att glömma. Entré 
100 kr eller 150 kr tillsammans med Eldspelet. 
Arenan, Brunnsparken. 

15.00   
19.00

Kom och häng en stund med oss. Det finns 
möjlighet att prova medeltida kläder, pyssla, 
rita & måla. Kyrktältet framför kyrkporten,  
S:t Laurentii kyrka. Kyrkparken. 

15.00 Kalabalik framför ösig musik på säckpipor och 
trummor. Kom och upplev de medryckande 
tonerna och de spännande instrumenten.  
Hagatorget. 

15.00 Bastardus SaNs gycklar för kungar, borgare, 
präster och helt vanligt folk, musik satir och 
improvisationer. Grässcenen, Kyrkparken.

16.00 Kyrkäventyr för barn i S:t Laurentii kyrka  
(ca 60 min). Fri entré. 

16.00 Mystik, magi och tokeri i en tidlös trolleriföre
ställning av Arkadia  känd från TVprogram
met Mysteria. Hagatorget.

16.00 Gycklargruppen Mareld. Knivar eld och skoj. 
Kom och se jonglering på riktigt! Grässcenen, 
Kyrkparken.

17.00 Visning av härkamp i grupp av Vikingar med 
och utan skägg. Göta Rikes Hird. Grässcenen, 
Kyrkparken.

17.00 Kalabalik framför ösig musik på säckpipor och 
trummor. Kom och upplev de medryckande 
tonerna och de spännande instrumenten.  
Hagatorget. 

18.00 Invigning av årets Gästabud. Rådsherre Anders 
Bevemyr inviger tillsammans med magikern 
Arkadia. Grässcenen, Kyrkparken. 

18.30 Bastardus SaNs gycklar för kungar, borgare, 
präster och helt vanligt folk, musik satir och 
improvisationer. Hagatorget. 

19.00 Gycklargruppen Mareld. Knivar eld och skoj. 
Kom och se jonglering på riktigt! Grässcenen, 
Kyrkparken. 

19.00 Konsert med Canto Fiorito från Litauen. 
Exklusivt gästspel med finstämda klanger från 
13 och 1400tal. Instrument och röster återger 
musik av tidens största tonsättare. NoMeMus, 
S:t Laurentii kyrka. Entré 100 kr.

19.30 Gycklargruppen Hyckel hyckelhäcklar allt med 
en ostämd hyckelele, akrobatiska experiment 
och ljuva sånger. Hagatorget. 

FREDAG

09.00 Tidegärdsbön, ”Ters” i S:t Laurentii kyrka.

10.00 
 sena 
kvällen

Mat och dryck på Mattorget – allt från  
pannkaksbuffe, viltkebab och bönsoppa till 
kaffe och brända mandlar. Hagatorget. 

10.00  
19.00

Aktiviteter för barn som yxkastning, knivkast
ning, svärdtest och kämpalekar. Mindre avgift. 
Rådhustorget.

10.00  
19.00

Korps öppnar sitt handelsläger med vackra 
tyger, medeltidskläder och utrustning man  
kan behöva till sin dräkt. Kyrkparken. 

LÖRDAG

30 31

10.00  
19.00

Marknad – ett härligt utbud av keramik, 
smycken, träskålar, läderhantverk och mycket 
mer! Kyrkparken.

10.00  
19.00

Sparvens marknadstält på Storgatan har öppet 
med ullprodukter, tenntrådsbroderi och 
medeltida kläder. Storgatan. 

10.00  
19.00

Göta Rikes Historiska läger. Vikingatida läger 
där du får se och prova på hantverk, mat och 
aktivitet. Pris prova på 50 kr. Kyrkparken.

10.00  
19.00

Kom och häng en stund med oss. Det finns 
möjlighet att prova medeltida kläder, pyssla, 
rita & måla. Kyrktältet framför kyrkporten, 
S:t Laurentii kyrka. Kyrkparken.

10.00  
18.00

Prova på att vara miniriddare för en stund 
med Gyllinge ponnyriddare. 20 kr per varv. 
Brunnsparken.

10.00  
18.00

Prova på att träna i riddarens gym: Svärd, kniv, 
yxkastning, bågskytte och dragkamp. Mindre 
avgift. Brunnsparken.

10.00  
17.00

Hästskjuts mellan Kyrkparken och Brunns
parken med Nordsvenska hästar från Vånga 
hästkraft. Mindre avgift.

10.00  
16.00

Kaffe med dopp, riddarrullar med riddarsalsa, 
varm nyponsoppa och skogens blåbärssoppa. 
Klockargårdens innergård, Kyrkparken.

10.00 Guidad tur i S:t Laurentii kyrka (ca 45 min). 
Vid Södra Porten, Fri entré.

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00

10.30 Gycklargruppen Pest och Kolera. Från komedi 
under fotknölarna till galenskaper över era  
huvuden, grönsaker i övergyckelhastighet och 
nya dumheter i kvadrat! Rådhustorget.

11.00  
19.00

Stadshistoriska museet har öppet och visar 
medeltida föremål. Kyrkparken.

11.00  
16.00

För barn: Skaparverkstad med många material 
och möjligheter. AnnaLena Rydberg och Ola 
Nicklasson vägleder alla skapare. Kostnadsfritt. 
Rådhustorget.

11.00  
15.00

Drop In vigsel/dop i Drothems kyrka.  
Möjlighet till vigsel och dop i medeltida miljö. 
OBS! Medtag hindersprövning till vigseln.

11.00  
14.00

Örtagården serverar timjansoppa och  
saffranspannkaka. Skönbergagatan 18.

11.00 Workshop i Historisk Medeltida Fäktning.  
Living HEMA Norrköping. Ca 50 min.  
Kostnad 50 kr. Brunnsparken.

11.00 Kyrkäventyr för barn i S:t Laurentii kyrka  
(ca 60 min). Fri entré.

11.00 Mystik, magi och tokeri i en tidlös trolleriföre
ställning av Arkadia  känd från TVprogram
met Mysteria. Grässcenen, Kyrkparken. 

11.00 Gycklargruppen Mareld uppträder hos restau
rang Lock, Hop and Barrel i Kanalhamnen. 
Knivar eld och skoj. Kom och se jonglering på 
riktigt!

11.30  
24.00

Glada Galten serverar sin berömda Grillmeny 
och till det kan du dricka mjöd som en viking, 
öl som en medeltida daglönare eller vin som en 
herreman, om du inte föredrar de alkoholfria 
alternativen. Arenan, Brunnsparken.

11.30 Bastardus SaNs gycklar för kungar, borgare, 
präster och helt vanligt folk, musik satir och 
improvisationer. Hagatorget.

11.30 Guidad tur med musik i Söderköpings medeltid 
med arkeologen Olle Hörfors och guiden  
IngaLill Östlund. Start vid Rådhustrappan.

LÖRDAGLÖRDAG
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LÖRDAG LÖRDAG
14.30 Galtagaldr bjuder på smäktande ballader, 

högljudda säckpipor, surrande vevliror och 
dova trummor. Hagatorget.

15.00 Föredrag och musik  Carmina Burana. Lars 
Jonsson berättar om och framför sånger ur den 
berömda samlingen från 1200talet. Fri entré! 
NoMeMus. S:t Laurentii församlingshem.

15.00 Workshop i Historisk Medeltida Fäktning.  
Living HEMA Norrköping. Ca 50 min.  
Kostnad 50 kr. Brunnsparken. 

15.00 Gycklargruppen Mareld. Knivar, eld och skoj. 
Kom och se jonglering på riktigt! Grässcenen, 
Kyrkparken. 

15.00 Tidegärdsbön, ”Non” i S:t Laurentii kyrka.

15.30 Gycklargruppen Pest & Kolera. Från komedi 
under fotknölarna till galenskaper över era 
huvuden, grönsaker i övergyckelhastighet och 
nya dumheter i kvadrat! Hagatorget.

15.30 Kalabalik framför ösig musik på säckpipor och 
trummor. Kom och upplev de medryckande 
tonerna och de spännande instrumenten.  
Rådhustorget.

16.00  
17.30

Tovningskurs, tova en hatt med Ami Malm. 
250 kr + material. Anmälan till Ami vid  
Runstenen i Kyrkparken. 

16.00 Vandring i historiska kvarter med Barbro  
Mellqvist. Start Rådhustrappan.

16.00 Trollkarlen Arkadia och hans Drake Sötnos från 
TVprogrammet Mysteria tar en promenad i 
Kyrkparken för att hälsa på alla nyfikna barn.

16.15 Pannkaksätartävling. Tävla om att äta 20  
pannkakor på 5 minuter. Anmälningsavgift  
30 kr. Vinnaren får allt. Max 10 tävlande.  
Plats Pannkaksbuffén på Hagatorget.

16.30 Bastardus SaNs gycklar för kungar, borgare, 
präster och helt vanligt folk, musik, satir och 
improvisationer. Rådhustorget.

16.30 Galtagaldr bjuder på smäktande ballader,  
högljudda säckpipor, surrande vevliror och  
dova trummor. Hagatorget.

12.00  
15.00

Ponnyridning med Söderköpings Ryttarsällskap. 
Mindre avgift. Brunnsparken. 

12.00 Uppvisning av medeltida dans med  
Folkungagillet. Brunnsparken. 

12.00 Tidegärdsbön, ”Sext” i S:t Laurentii kyrka.

12.00 Kurs i knivsmide med Joel Wennerholm. Du får 
prova på och lära dig smida en egen kniv, som 
du får med dig hem. Föranmäl gärna till joel.
wennerholm@live.se. Endast 2 deltagare.  
Craft Hive, Kyrkparken.

12.30 Gycklargruppen Hyckel hyckelhäcklar allt med 
en ostämd hyckelele, akrobatiska experiment 
och ljuva sånger. Hagatorget.

13.00 Föredrag: Kvinnornas rättigheter under  
svensk medeltid –  fil dr Charlotte Cederbom. 
Fri entré. S:t Laurentii församlingshem.  
Arr: Medeltidscentrum, Folkuniversitetet.

13.00 Tornerspel. Traditionell medeltida kamp  
mellan riddare. Gycklargruppen Pest & Kolera 
gäckar både de stridande och publiken.  
Entré: vuxna 100 kr, barn 50 kr. Brunnsparken.

13.00 Kalabalik framför ösig musik på säckpipor och 
trummor. Kom och upplev de medryckande 
tonerna och de spännande instrumenten. 
Grässcenen, Kyrkparken. 

13.00 Guidad tur i S:t Laurentii kyrka (ca 45 min). 
Vid Södra Porten, fri entré.

13.30 Mystik, magi och tokeri i en tidlös trolleriföre
ställning av Arkadia  känd från TVprogram
met Mysteria. Hagatorget.

13.30  
15.30

Kurs i Stenhuggning. Upplev hantverksmässigt 
skapande i sten, skulptera fram din idé under 
ledning av stenhuggare Philipp Rose. Från 13 år. 
Kostnad: 500 kr. Craft Hive, Kyrkparken.

14.00 Uppvisning av medeltida dans med Folkunga
gillet. Brunnsparken.

14.00 Kyrkäventyr för barn i S:t Laurentii kyrka  
(ca 60 min). Fri entré.

14.00 Bastardus SaNs gycklar för kungar, borgare, 
präster och helt vanligt folk, musik satir och 
improvisationer. Grässcenen, Kyrkparken.

Fullspäckat program för 
Gästabudet 2018
Fullständigt programblad finns att hämta på Stinsen.

2018
31.8-2.9

GASTABUD.SE
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EVENEMANG

Tycker du att det verkar roligt att vara bakom  
kulisserna under Gästabudet? Att få vara en del av 
det stora maskineriet och kunna påverka? Då ska du 
bli volontär! Alla typer av krafter behövs och alla har 
något de kan bidra med! 

Det finns flera huvudområden under själva gästabudet: 
eldgruppen som sköter facklor och vedkorgar, matgrup-
pen som lagar all mat till artister och medarbetare, städ-
gruppen som ser till att toaletterna är fina och att det inte 
ligger hästskit på gatorna. Några hjälper till med att dela 
ut program, fotografera, visa tillrätta, släppa in och ut på 
arenan, sätta upp och ta ner tält, samla ihop allt material 
och städa på söndagen. Det behövs också volontärer före 
och efter själva dagarna med hemsidan, sociala medier, 
sömnad, snickeri, affischering m m.

När röken lagt sig efter gästabudet och man nästan har 
glömt de intensiva dagarna – då är det dags för fest! Där 
är det volontärerna i fokus som blir bjudna på mat och 
ett exklusivt uppträdande av Arkadia.

En betydelsefull grupp är säljarna som ska sälja an-
nonser och ”paket” till företagen. Här behöver vi också 
tillskott! Så har du ett bra kontaktnät får du gärna sälja 
åt oss mot provision! 

Fakta:
Söderköpings Gästabud är en ekonomisk förening, ur-
sprungligen bildad av Söderköpings kommun, Söderkö-
ping S:t Anna församling samt Stadskärneföreningen. 
Senare har ytterligare medlemmar tillkommit bl a Riks-
teatern i Söderköping.

Grunden i ekonomin är bidrag från de tre ursprung-
liga föreningsmedlemmarna, biljettintäkter, välgörare/
sponsorer, intäkter från aktörer. Utgifterna går huvud-
sakligen till artister, projektledning, hyra av arena och 
toaletter, förbrukningsmaterial och marknadsföring.

Arbetet utförs av projektledare, styrelse, volontärer 
samt personal hos föreningens medlemsorganisationer.

Monica Stangel

Gästabudets ryggrad 
– volontärerna!
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17.00 Visning av härkamp i grupp av Vikingar  
med och utan skägg. Göta Rikes Hird.  
Kyrkparken.  

17.00 Konsert med Liunga pipare. Fransk musik från 
renässansen. Amour, esprit & chanson på tids
trogna instrument. Fri entré. Drothems kyrka.

17.00 Tornerspel med Robin Hoodtema.  
Möt legenderna i ett fartfyllt tornerspel.   
Entré: vuxna 100 kr, barn 50 kr. Brunnsparken. 

17.30 Gycklargruppen Hyckel hyckelhäcklar allt med 
en ostämd hyckelele, akrobatiska experiment 
och ljuva sånger. Rådhustorget.

17.30 Kalabalik framför ösig musik på säckpipor och 
trummor. Kom och upplev de medryckande 
tonerna och de spännande instrumenten.  
Hagatorget.

18.00 Gycklargruppen Pest & Kolera. Från komedi 
under fotknölarna till galenskaper över era  
huvuden, grönsaker i övergyckelhastighet och 
nya dumheter i kvadrat! Grässcenen,  
Kyrkparken.

18.30 Mystik, magi och tokeri i en tidlös trolleriföre
ställning av Arkadia  känd från TVprogram
met Mysteria. Hagatorget. 

18.30 Galtagaldr bjuder på smäktande ballader,  
högljudda säckpipor, surrande vevliror och  
dova trummor. Rådhustorget. 

19.00 Konsert med Sufira från Finland. Trion framför 
europeisk musik från den senare medeltiden 
med röster och instrument. Även ny musik 
ingår i programmet, som en samtida fjärran 
spegel. Entré 100 kr. NoMeMus. S:t Laurentii 
kyrka. 

19.00 Gycklargruppen Mareld. Knivar, eld och skoj. 
Kom och se jonglering på riktigt! Grässcenen, 
Kyrkparken. 

19.30 Bastardus SaNs gycklar för kungar, borgare, 
präster och helt vanligt folk, musik satir och 
improvisationer. Hagatorget. 

20.00 Fackelvandring till galgbacken där Barbro 
Mellqvist berättar om livsöden från 15, 16, 
och 1700talen. Start Slussen, Kanalhamnen.

LÖRDAG
20.00 Galtagaldr bjuder på smäktande ballader,  

högljudda säckpipor, surrande vevliror och  
dova trummor. Grässcenen, Kyrkparken.

20.30 Magikern Arkadia bjuder på Mystik, magi  
och tokeri på Restaurang Åcaféet. Historiskt 
trolleri på ett modernt sätt med rapp käft och 
med stor kärlek till publiken. Åcafeet. 

20.30 Gycklargruppen Hyckel hyckelhäcklar allt med 
en ostämd hyckelele, akrobatiska experiment 
och ljuva sånger. Hagatorget.

20.30 Det brinner en eld. Brinnande i själ och hjärta 
ger Pyrox mer eld och trollbindande mystik till 
mäktiga livetoner av medeltidsbandet Kalaba
lik. Entré eldshow samt konsert med Koenix 
200 kr. Arenan, Brunnsparken. 

22.00 Konsert med Koenix från Schweiz. Mäktig 
trum och säckpipebaserad musik inspirerad 
från folk och medeltidmusik och av rytmer 
från Afrika och Orienten. Entré eldshow  
samt konsert med Koenix 200 kr. Arenan, 
Brunnsparken.

LÖRDAG

11.00  
16.00

Aktiviteter för barn som yxkastning, knivkast
ning, svärdtest och kämpalekar. Mindre avgift. 
Rådhustorget. 

11.00  
16.00

Glada Galten serverar korv, viltklämma och  
fika vid arenan i Brunnsparken.

11.00  
16.00

Stadshistoriska museet har öppet och visar 
medeltida föremål. Kyrkparken. 

11.00  
16.00

Korps öppnar sitt handelsläger med vackra 
tyger, medeltidskläder och utrustning man  
kan behöva till sin dräkt. Kyrkparken.

11.00  
16.00

Marknad – ett härligt utbud av keramik, 
smycken, träskålar, läderhantverk och mycket 
mer! Kyrkparken. 

SÖNDAG

36 37

11.00  
16.00

Hästskjuts mellan Kyrkparken och  
Brunnsparken med Nordsvenska hästar  
från Vånga hästkraft. Mindre avgift.

11.00  
16.00

Sparvens marknadstält på Storgatan har öppet 
med ullprodukter, tenntrådsbroderi och medel
tida kläder. Storgatan.

11.00  
16.00

Prova på att vara miniriddare för en stund  
med Gyllinge ponnyriddare. 20 kr per varv. 
Brunnsparken.

11.00  
16.00

Göta Rikes Historiska läger. Vikingatida läger 
där du får se och prova på hantverk, mat och 
aktivitet. Pris prova på 50 kr. Kyrkparken.

11.00  
16.00

Prova på att träna i riddarens gym: Svärd, kniv, 
yxkastning, bågskytte och dragkamp. Mindre 
avgift. Brunnsparken.

11.00
16.00

Mat och dryck på Mattorget – allt från  
pannkaksbuffe, viltkebab och bönsoppa till 
kaffe och brända mandlar. Hagatorget.

11.00  
15.00

För barn: Skaparverkstad med många material 
och möjligheter. AnnaLena Rydberg och Ola 
Nicklasson vägleder alla skapare. Kostnadsfritt. 
Rådhustorget.

11.00 Workshop i Historisk Medeltida Fäktning.  
Living HEMA Norrköping. Ca 50 min.  
Kostnad 50 kr. Brunnsparken.

11.00 Medeltidsinspirerad mässa i S:t Laurentii kyrka.

11.00 Gycklargruppen Pest & Kolera. Från komedi 
under fotknölarna till galenskaper över era hu
vuden, grönsaker i övergyckelhastighet och nya 
dumheter i kvadrat! Grässcenen, Kyrkparken.

11.30 Galtagaldr bjuder på smäktande ballader, hög
ljudda säckpipor, surrande vevliror och  
dova trummor. Hagatorget.

12.00  
15.00

Ponnyridning med Söderköpings Ryttarsäll
skap. Mindre avgift. Brunnsparken.

12.00  
15.00

Kaffe med dopp, riddarrullar med riddarsalsa, 
varm nyponsoppa och skogens blåbärssoppa. 
Klockargårdens innergård, Kyrkparken.

SÖNDAG SÖNDAG
12.00 Gycklargruppen Mareld. Knivar, eld och skoj. 

Kom och se jonglering på riktigt! Grässcenen, 
Kyrkparken.

12.30 Mystik, magi och tokeri i en tidlös trolleriföre
ställning av Arkadia  känd från TVprogrammet 
Mysteria. Hagatorget. 

13.00 Tornerspel. Traditionell medeltida kamp mellan 
riddare. Gycklargruppen Pest & Kolera gäckar 
både de stridande och publiken. Entré: vuxna 
100 kr, barn 50 kr. Brunnsparken.

13.00  
14.30

För barn: Workshop i tovning med Ami Malm. 
50 kr inkl material. Anmälan till Ami vid  
Runstenen i Kyrkparken. 

13.00 Visning av härkamp i grupp av Vikingar med  
och utan skägg. Göta Rikes Hird. Kyrkparken.

13.00 Föredrag: Medeltida inredningstextilier –  
Amica Sundström och Maria Neijman.  
S:t Laurentii församlingshem. Fri entré.  
Arr: Medeltidscentrum, Folkuniversitetet.  
S:t Laurentii församingshem.

13.30  
15.50

Kurs i Stenhuggning. Upplev hantverksmässigt 
skapande i sten, skulptera fram din idé under 
ledning av stenhuggare Philipp Rose. Från 13 år. 
Kostnad: 500 kr. Craft Hive, Kyrkparken.

13.30 Galtagaldr bjuder på smäktande ballader, hög
ljudda säckpipor, surrande vevliror och  
dova trummor. Hagatorget.

14.00 Vandring i historiska kvarter med Barbro  
Mellqvist. Start Rådhustrappan.

14.00 Mystik, magi och tokeri i en tidlös trolleriföre
ställning av Arkadia  känd från TVprogrammet 
Mysteria. Grässcenen, Kyrkparken. 

14.00 Uppvisning av medeltida dans med  
Folkungagillet. Brunnsparken. 

14.30 Gycklargruppen Mareld. Knivar, eld och skoj. 
Kom och se jonglering på riktigt! Hagatorget.

15.00 Workshop i Historisk Medeltida Fäktning. 
Living HEMA Norrköping. Ca 50 min.  
Kostnad 50 kr. Brunnsparken. 

15.30 Avslutningsgyckel och musik med Arkadia,  
Pest & Kolera och Galtagaldr. Grässcenen, 
Kyrkparken.

Drothems kyrka
Kyrkan är plats för konserter, dropinvigslar och  
dropindop.

Rådhustorget
Aktiviteter för stora och små barn. Historiska sporter 
och vapen, kämpalekar, träkarusell, skaparverkstad.  
Här startar de flesta guidningar.

Kyrkparken
Marknad, hantverkare/workshops samt underhållning. 
Stadshistoriskt museum.

S:t Laurentii kyrka
Konserter, kyrkoäventyr, mässor.

S:t Laurentii församlingshem
Föredragen hålls här, ett stenkast  
från kyrkan.

Hagatorget
Gästabudssal med mat, dryck och underhållning.  
Infobod och biljettförsäljning.

Brunnsparken
Gästabudets arena för tornerspel, eldshower  
och konserter. Mat och dryck. Tältläger,  
provapåaktiviteter, ponnyridning.  
Infobod och biljettförsäljning.

BILJETTFÖRSÄLJNING

1   Infobod/biljettbod 2   Infobod/biljettbod
 

1

Fiskartorget

Biljetter säljs även online på event.söderköping.se

Brunnsparken
2

2524

Du vet väl om att du kan läsa alla tidigare nummer 
av Lilla Tidningen sedan starten år 2000 på vår  

hemsida. www.lillatidningen.com
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NÖJE

Lilla Tidningens serie

Heidi Silfverclau

Dags att ta körkort? 
Aktuella kursstarter och mer information hittar du på

helensforkorkort.se
Margaretagatan 1   Söderköping    0121-100 11

Dags att ta körkort?

Café JägmästargårdenVälkomna till

Söderköping

www.cafejagmastargarden.se 
0761-38 31 56       Söderköping

Gilla oss på

Tårtbuffé 10-17 
Under Östgötadagarna 
Smörgåstårta och “vanlig” kaffetårta inkl.  

kaffe, te eller saft: 150:-/ person 
Sista bakluckeloppisen för året, sälj eller fynda!  

(Försäljare bokar plats på 0761-38 31 56) 
 

Tack alla kunder för en händelserik  
och trevlig sommar

Våra nya öppettider är fr.o.m. 20 augusti
torsdag: 13:00 - 17:00
fredag: 06:00 - 17:00

lördag och söndag: 10:00 - 17:00
  

Alla välkomna till oss på Sörby. 
Med vänliga hälsningar familjen Sundell 

Telefon till Elvy 0730-310510

Sörby Gästgivargård
Gårdsbutik & Café

Tack alla kunder för en 
händelserik och trevlig sommar

Nu satsar vi på Skördemarknaden med lokala 
hantverkare m.m. den 17 september kl 10-15.

Alla välkomna till oss på Sörby. 
Med vänliga hälsningar familjen Sundell 

Telefon till Elvy 0730-310510

STADSKÄRNAN I

STADSKÄRNAN I

STADSKÄRNAN I

STADSKÄRNAN I

Myntet är unikt fungerar som ett traditionellt presentkort 
och gäller hos föreningen Stadskärnans medlemmar, se 
www.isoderkoping.se
Myntet finns i valörerna; 100, 250 samt 500 kronor och går att 
köpa hos Guldmakeriet, Turistbyrån och på Söderköpings Brunn.

Under Gästabudet finns vi på Storgatan med försäljning av 
mynt samt  en tipspromenad där du har chansen att
vinna ett Söderköpingsmynt. 

Handla lokalt med unikt mynt!

Välkommen!

Nytt nummer ute  
24 november

För varje annons som är med i Lilla  
Tidningen skänker vi 50 kr till Guldkant  
i Söderköping och deras viktiga arbete
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Lämna in din lösning  
till redaktionen eller posta:
Lilla Tidningen  
Storgatan 7  
614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland 
de rätta lösningarna.
Svara senast den 15 oktober.

Lilla Tidningens korsord

 
Vinnare Korsord 
Inga-Maria Axelsson, Söderköping 
Gunilla Hilding, Västervik  
Kristina Fritzell Hedman, Loftahammar
Torsten Heimstrand, Norrköping 
Christina Jarstorp, Hägersten

Vi gratulerar vinnarna!

Lösning till förra numrets korsord

Vinnarna
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KNEP & KNÅP

Tel. 0121-148 49           Prästgatan 4, 614 30 Söderköping

John Hennings
- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
- SuperSole™ -skoinlägg
  www.hennings fysio.se

Vi utför reparation & service av din AC

011-105080       0121-21760

Vi utför service, reparationer & hjulinställning

Du kan 
dela upp dina 

kostnader med 
mekonomenkortet 

räntefritt.

Namn:                        Adress:      

Köksdesign
Norrköping

Ett av Sveriges STÖRSTA sortiment till ett av 
marknadens BÄSTA priser

- Nya luckor eller ett helt nytt kök

Välkommen
att boka ett 
kostnadsfritt
hembesök
011-33 11 30

kökSDESiGN NORRköPiNG 
öPPNAR Ny kökSUtStÄLLNiNG

Välkomna till

20%Öppningskampanj
Nya luckor eller helt nytt kök.

SMyGPREMiÄR
Lör. – Sön.   20-21 April

Kl.10.00 - 14.00

PREMiÄR
Ons. – tors.   1-2 Maj

Kl.10.00 – 18.00

Finspångsvägen 131  (fd Eneby järns lokaler) 

Nya luckor eller 
ett helt nytt kök
Ett av sveriges största 
sortiment till ett av 
marknadens bästa priser

Välkomna att boka kostnads- 
fritt hembesök 011-33 11 30

Öppettider tisdag och fredag 14-18
Tel 011-331130    Mobil: 072-350 32 25 

Fredrik@koksdesign-norrkoping.se    www.koksdesign-norrkoping.se
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Nytt kök  
i HöSt!

Nya luckor eller ett helt nytt kök
Ett av Sveriges 
 STÖRSTA  sortiment 
till ett av marknadens 
BÄSTA priser 
Välkomna att boka 
kostnadsfritt hembesök 
011-33 11 30

fredrik@koksdesign-norrkoping.se

Vårkampanj -20%Gäller t.o.m 30/4

Öppettider tisdag och fredag 14-18, lördag 10-14
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Svensk-tillverkat

Johans Däckservice AB | 0121-10586 | www.dackia.se

Kör säkert!
Kontrollera dina däck 
och hjulinställning 
innan semesterresan.

Spara bränsle och förläng 
livslängden på dina däck

0121-721730

Fixa hjulinställningen hos oss 
Ring och boka tid!

Gilla oss

på Facebook!

Manuella disken erbjuder: 

Gästabudsskinka

Söderköpings nya Saluhall

Ditt skafferi!
SÖDERKÖPING  0121-196 90

1190
/hg

Gäller till och med 9/9-18 

Reservation för slutförsäljning.

Tack för du läser Lilla Tidningen
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BILEXPERTERNA
Gamla Norrköpingsvägen 5 & 7
Bilverkstad: 0121-125 00 Däckverkstad: 0121-158 08

Nu slår vi upp dörrarna till vår nya kombinerade 
däck- & bilverkstad i Söderköping! Vi kan nu hjälpa 
dig med allt som rör din bil oavsett om det gäller 
däck, bilservice eller reparationer. 

Välkommen att fira med oss och få chansen att 
vinna riktigt fina priser under dagen! Vi bjuder 
självklart på kaffe, varmkorv och något gott 
att dricka.

Varmt välkomna!

Johan & Roger med personal

BILEXPERTERNA
- din Vianorpartner i Söderköping!

INVIGNING 1 SEPTEMBER
LÖRDAG: 09.00-14.00

1:A PRIS

2:A PRIS

bile perterna
0121-12500 0121-15808
BILVERKSTAD DÄCKVERKSTAD

”Missa inte chansen att vinna en 4st 
nya Nokian Hakkapeliitta vinterdäck 
eller en läcker lådbil från Vianor!”


