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”För mig är en park ett ställe som
man går till och inte runtom. Man
kan gå till den för att avnjuta säsong-
ens blommande buskar o växter. Man
kanske brer ut en jacka i gröngräset
och slår sig ner med en termos och en
bulle eller rentav med en flaska vin
(liten rödvinspava med pimpinella, så
får det till och med en lätt kulturell
touche ).” - Bengt Axmascher, ordf i
Trädgårdsföreningen. Del 1 av 2.

Tänk om bilderna här hade varit från
Söderköping...

Bengt tar med oss
på en rundvand-
ring genom Söder-
köping och visar på
vad som skulle
kunna göras - här
också. Parkmark
har vi, men knap-
past parker. Sid 13

Nästan NYA bilar
till bilgrossistpris

Förmånliga Finansierings- Garanti
och Försäkringsvillkor

Bilgrossisten köper nya och beg. bilar i större partier, därför kan vi alltid erbjuda 

Vi finns på Fix-Punkten 
i Söderköping

Färgstark profil på Fix-området
öppnar  utställning för hemhantverkare

    Auktionsverk på Fix  sid 10

Nästan 2,5 milj kr i fallskärm
till fd kommunalråd       sid 3

Skärgårdstankar  sid 4

Christer Hjort skriver om för-
väntningar och idéer       sid 5

sid 10

HTC bygger vid ”Slussporten”

Exact bevakning köpte Gota
security - dubblar omsättningen   sid 11

lilla tidningen har synat

Sankt Anna Pastorat
Det gav upphov till denna och kom-

mande artiklar     sid 6
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Visionen
om det goda Söderköping sid 2
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SOVSTADEN

Söderköping är en sovande,
tråkig stad förutom sommar-
tid då den blommar upp un-
der några månader. Den är
så därför att staden inte har
ambitioner att bli något an-
nat. För att styra staden har
vi valt en fullmäktige som i
sin tur utsett en kommun-
styrelse. Det ankommer så-
ledes på den av folket valda
representationen att driva
och stödja utvecklingen av
och att ha en ambition med
staden och kommunen. Rikt-
linjerna för utvecklingen bör
dras upp av kommunen i
samråd med dess medbor-
gare medan förverkligandet
sker av kommunen och nä-
ringslivet i ett samspel.

KOMMUNEN BORDE BE-
FRÄMJA EN POSITIV UT-
VECKLING

De flesta nya idéer som pre-
senteras för kommunens
styre och kommunens tjäns-
temän bemöts med – det lå-
ter bra, arbeta vidare med
idén men vi hinner inte en-
gagera oss. Finns det något
bättre sätt att knäcka idé-
skapare än bristande gehör

Visionen om det goda
Söderköping

- om översikts-
och utvecklingsplanen

för Söderköpings kommunBjörn Esping
bitr. professor

och intresse? Borde man
inte istället välkomna nya
idéer och stödja dem. Idé-
skaparen arbetar i allmänhet
ideellt på sin fritid medan
kommuntjänstemännen har
betalt. Kommunens sty-
rande måste förstå att de fått
förtroendeposter av kom-
munens medborgare att för-
valta och utveckla staden,
inte att stilla åse ett skeende.
Vi medborgare har inte nå-
gon glädje av politiker och
tjänstemän i kommunen som
inte vill någonting, som inte
har ambitioner. Vi betalar en
mycket hög kommunalskatt
33 kr jämfört med många an-
dra kommuner. I Stockholm
betalar man 28 kr. I Vimmerby
31 och Östersund 32 kr men
där engagerar sig kommu-
nen på ett helt annat sätt för
att generera och stötta nä-
ringslivet och att öka
Östersunds attraktion-
förmåga på företag och tu-
rism. Med tanke på den
höga skatt vi medborgare
betalar borde vi kräva en
större effektivitet av kom-
munen.

VISIONER

Det är viktigt att dra upp rikt-
linjer för hur Söderköping
ska utvecklas. Visionen bör

sträcka sig 10-20 år framåt i
tiden. När visionen tydlig-
görs kommer det näringsliv
som passar in att dras hit
men om kommunen inte har
någon uttalad vilja, är otyd-
lig, kommer det inte att ske
någon utveckling. Ambitio-
nerna och riktlinjerna ska
presenteras för, diskuteras
med och omarbetas i sam-
råd med medborgarna så att
de blir förankrade. Det ska-
par en vikänsla som utgör
en stor kraftkälla. En livlig
samverkan mellan kommu-
nens politiker, tjänstemän
och samhällsmedborgarna
skapar ett intresse och en-
gagemang för politiska frå-
gor. Regelbundna folkom-
röstningar kan vara en fram-
komlig väg att skapa detta
engagemang och att åter-
skapa förtroendet för politi-
ker. En sådan folkomröst-
ning kunde genomföras två
gånger per år. Lämpliga frå-
gor sammanklumpas till
dessa tillfällen. Varje folkom-
röstning föregås av neutral
information i de frågor som
ska avgöras. Lilla tidningen
är ett lämpligt forum för
denna information eftersom
den når ut till kommunens
samtliga hushåll.

                               forts sid 7

Den
demokratiska
processen

Demokratiutredningen har
lagt fram sitt betänkande.
Med detta som bakgrund
har söderköpingspolitikern
Karl Evert Bevemyr (S) mo-
tionerat om att söder-
köpingspolitikerna skall till-
sätta ett ”demokratiutskott”
bestående av företrädare ur
de olika partierna. Det är
ungdomar som Karl Evert
vill se fler av inom politiken.
Han vill att de etablerade
politikerna ska stärka de
unga och nyvalda så att de
känner uppdraget betydel-
sefullt. Han vill också stärka
den kommunala demokratin
och medborgarnas engage-
mang.

Frågan är nu bara hur man
gör detta bäst. Kanske man
borde rikta sin uppmärksam-
het på varför det blivit som
det blivit. Jag menar att fler
och fler människor flyr det
politiska livet.

I takt med ökad centralise-
ring har invånarna känt sig
mer och mer margina-
liserade. Färre och färre
människor har tagit beslut
längre och längre bort från
dem som berörs.

Förr hade vi betydligt flera
demokratiska församlingar.
Nuvarande Söderköpings
kommun bestod av inte min-
dre än fem eller sex kommu-
ner. Det var närdemokrati då.
De som tog besluten fanns
nära den verklighet de lovat
att tjäna. På den tiden, var
tio gånger så många männis-
kor som i dag. De styrande
tillhörde heller inte en makt-
elit som livnärde sig på att
vara politiker. Det var van-
ligt folk som inte tappat kon-
takten med verkligheten. De

slet, inte bara för sitt eget
bröd, utan även för andras
väl.

I dag är förhållandena något
annorlunda. Det politiska
systemet håller på att bidra
till sin egen död genom att
inte vara lyhört. Den nära
möjligheten till att påverka
de politiska besluten som
fanns förr är borta.

Därför har medborgarnas
möjlighet till information
och insyn i gemensamma
frågor blivit allt viktigare -
även för politikerna. Ja, den
är så viktig, att de folkvalda
aktivi behöver verka för
detta. Det är förtroende-
skapande och öppnar den
nödvändiga dialogen med
dem som besluten berör.
Utan den har de folkvalda
ingen fingertoppskänsla
och besluten kan gå galet.
Vägen till ett i folkviljan för-
ankrat beslut måste bli
en”dialogens och lyhörd-
hetens process”.

De folkvalda, som ser sig
själva som ”nog”, möter en
besviken och bitter allmän-
het.

Det finns åtskilliga exempel
på hur man i vår egen kom-
mun allvarligt brustit i dia-
log med invånarna inför
stora beslut. Ett närliggande
exempel är frågan om fram-
tida dragning av E22. Trots
att kommunen under åren
deltagit i Vägverkets möten
bortåt ett 20-tal gånger, har
den förhållit sig passiv både
mot Vägverket och mot in-
vånarna. För lång tid sedan
kunde man ha startat en le-
vande process som lett fram
till vad vi anser bäst i kom-

Går det verkligen att hämta inspira-
tion och kraft till förnyelse av det po-
litiska livet ur de led, som själva be-
höver dessa förnyelsekrafter?

munen. De folkvalda hade
då haft god grund att stå på
inför beslutet.

Flera grupper utanför de eta-
blerade partierna har gjort
försök att väcka både politi-
ker och invånare till ett så-
dant långsiktigt arbete, men
har inte fått gehör bland de
styrande.

Detta exempel kan belysa att
den demokratiska proces-
sen är i farozonen. Ja hotad.
Gör man det enkelt för sig,
skulle man kunna säga att
det inte finns någon demo-
kratisk process längre.
Ärenden som skulle kunnat
debatteras länge och vän-
das på ända in i Fullmäktige,
är för det mesta redan då de
kommer upp i kommun-
styrelsens arbetsutskott,
avgjorda. Så till exempel med
E22. I denna fråga som så
många andra är det de poli-
tiska partierna, som inom
sina egna partigrupper och
inom blockbildningar gjort

upp om hur var och en av
medlemmarna ska rösta.
Manöverutrymme som
skulle kunna känneteckna
möjligheterna med person-
val, finns i praktiken inte alls.
Lite slarvigt kan man påstå
att partipiskan alltjämt viner.
Och de långa inläggen i Full-
mäktige blir i det närmaste
till en pinsam tillställning
innan omröstningen sker
och vars utgång sedan
länge varit känd.

Det demokratiska arbetet
måste förnyas. Dessvärre
kan nog inte inspiration och
idéer hämtas ur de efter så-
dana idéer ropande parti-
erna.

Idéer till förnyelsearbetet
kan och måste hämtas där
de finns, nämligen i allt vä-
sentligt utanför de etable-
rade partierna - t ex byalag
och lokala utvecklings-
grupper. Hos dessa finns
idéer att hämta så länge ini-
tiativen inte låter sig uppslu-

kas av etablerade partier el-
ler dessas närstående orga-
nisationer. Endast som fri-
stående kan de tjänstgöra
som inspiratörer.

Misslyckanden, sa någon,
är guld värda - inte om de
bara får stå, utan om man tar
vara på erfarenheterna och
gör något bra av dem. Kan-
ske som ingångar till
förnyelsearbete.

Förslaget från Bevemyr
sträcker sig tyvärr inte ut-
anför politikernas skara.
Men det är ändå intressant
och glädjande att Karl Evert
Bevemyr motionerar om att
påbörja ett högst angeläget
förnyelsearbete.

Den demokratiska proces-
sen måste åter bli levande
och dynamisk - en handling
som inbjuder till deltagande.

Bollen ligger hos de folk-
valda.....
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            FRAMTIDENS MAT
 RÅDSLAG OM

Folke Günther, professor och systemekolog från Lunds
universitet

Onsdagen den 25 april, 18.30 – 21.00,

HYDDAN, Skönbergagatan 18

• Vilken mat vill vi ge våra barn?
• Hur viktig är ekologiskt odlad mat för våra barn?
• Vilken mat kan produceras i närområdet?
• Hur påverkar transporterna vår mat och vår miljö?

Föreläsare

Bland gästerna bl.a.

Lotta Nilsson – Hedström, språkrör för Miljöpartiet

Ulrike von Schultz, näringskonsult och waldorf-pedagog

Moderator  Åke Karlsson, lantbrukare, Kolmården

Välkommen att lyssna, diskutera, tycka till, lära och
planera för en hållbar framtid för våra barn!

Arr:

i  Söderköping

Fd kommunalråd har ”fall-

skärm” från kommunen värd

I vår kommun upplever vi en
skriande, ständig brist på
resurser inom skola och
vård. Den ena larmrappor-
ten efter den andra når oss
via media. Anställd perso-
nal ser sig tvingade att of-
fentliggöra missförhållan-
den.

Samtidigt som kommunen
å ena sidan brottas med
stora underskott och åter-
kommande besparingskrav
inom dessa sektorer, ser
man å ”andra sidan
myntet” inte röken av nå-
gon återhållsamhet. ”Fall-
skärmar” till våra fd kom-
munalråd t ex. Eller i förtid
avgångna topptjänstemän.

Bengt Almqvist

Efter att ha tjänstgjort som
kommunalråd i ca 10 år av-
gick Bengt Almqvist under
varande mandatperiod strax
efter mitten av 1990-talet.
Förutom en hygglig lön un-
der de 10 åren får han sedan
dess och ända fram tills han
fyller 65 år 2011en ersättning
som årligen kostar oss skat-
tebetalare  ca 162.000:- Allt
utan att behöva göra ett
enda handtag. En ”fall-
skärm” alltså till Bengt Alm-
qvist om närmare 2,5 miljo-

ner kronor i dagens pen-
ningvärde. En pensions-
grundande fallskärm dess-
utom, som ger honom extra
pengar efter det att han trätt
i pension. Utöver detta er-
håller Almqvist även ersätt-
ningar för sitt uppdrag som
kommunfullmäktiges ordfö-
rande och ledamot i Bygg
och Miljönämnden.

Östen Johansson

kommer, efter ett par år som
Bengt Almqvists ersättare
och utan att behöva göra
något i gengäld, att fram till
sin pension kosta totalt ca
450.000:-.

Karl Evert Bevemyr

fd oppositionsråd ca
110.000/år.

Karl Olov Hansson

Vi skattebetalare får t ex se-
dan mitten av 1998 även be-
tala Karl Olov Hansson, fd
kanslichef, – ca 376.000 kr/
år i pension tills han blir pen-
sionär - och får pension.

Även om dessa ersättningar
naturligtvis kallas något an-
nat än ”fallskärm”, så är de
ändå just ”fallskärmar”. De
ger ju en helt arbetsfri in-
komst fram till pension.

Om ”elmontör Svensson”
säger upp sig själv, får han
då motsvarande fallskärm till
han pensioneras?

Och våra ”fritidspolitiker”
är inte gratis. För inneva-
rande mandatperiod åtgår
totalt för BUNs ordförande
Björn Dahlskog ca 156.000/
år. Liknande även för Social-
nämndens ordförande. Till
skillnad mot de tidigare, får
de senare ersättning för ut-
fört jobb.

Möjligen kan det vara av all-
mänt intresse att veta hur
mångs skattekronor som år-
ligen åtgår för våra
nedandtående befattnings-
havare.

Kommunalrådet Barbro
Tjernström 488.000

Oppositionsrådet  Gerd
Aronsson 221.000 (halvtid)

Kanslichef Per Zandler
585.000

Kommunchef Claes Tholin
686.000:- för att nämna
några…

För att få en rättvisande bild
inkluderar alla ersättningar
även arbetsgivaravgifter.

nästan 2.500.000 kronor!

Om ”fallskärmar” och andra ersättningar.

I förra numret av lilla tidningen efterlyste redaktionen namnförslag till Årets
Söderköpingsbo, Årets arbetsplats och Årets kundvänligaste butik. Det har
glädjande inkommit förslag, men på tok för få för att kunna gå vidare med.

Vi ber att få tacka de som insänt förslag och beklagar att dessa inte kan använ-
das som tänkt.

Kanske vi kan göra ett förnyat försök någon annan gång.

För få vill utse Årets Söderköpingsbo, - arbetsplats
och - kundvänligaste butik

- Självklart! Vi har följt MRFs
etiska regler sedan vi gick
med i mitten på 60-talet, sä-
ger Ulf Becker, framgångs-
rik på begagnade bilar.

- Om MRFs etiska regler kan
man kort säga, att de hjälper
köpare och säljare till en
lyckosam bilöverlåtelse. En
affär där båda känner sig
nöjda. Och kanske ger fler
affärer i framtiden.

- För att lyckas i affärer med
begagnade bilar är det vik-
tigt, att inte glömma bort att
de är just begagnade.
Medvetadegör vi det klart
både för oss och för köpa-
ren är det första steget i ett
gott affärsförhållande.

- Med en begagnad bil föl-

jer andra garantiregler än
med nya. Det gäller att vara
öppen mot kund. Han måste
få bilen objektivt beskriven
så att han vet vad han kö-
per. Dokumentation av bilen
– bilens historia - blir allt-
mer ett ”måste”.

- Som medlem i MRF blir vi
ständigt uppgraderade i bil-
handelsjuridik, vilket ger oss
säljare en god kompetens.
Men ibland uppstår ändå
reklamationer. Då gäller det
att sköta dessa proffsigt, så
att kund och säljare kommer
överens. Ärlighet, lite sunt
förnuft och lite pengar på
banken är rättesnören. Då
kan man sköta sina åtagan-
den.

- Om kunden ändå inte

skulle känna sig nöjd, kan
denne tala med förbundsju-
risterna på MRF för att få
rättelse. Deras rekommenda-
tion till oss har vi förbundit
oss att följa. Det har till och
med förekommit att vi köpt
tillbaka en bil.

- En nöjd kund är en kund
som inte bara återkommer,
utan även rekommenderar
andra. Det är en sund mark-
nadsföring, säger Ulf och
måste bryta vårt samtal för
att ta emot de kunder som
nu väntar på honom efter att
ha sett sig omkring i bil-
hallen.

Beckers Bil har många kun-
der. Det måste bero på nå-
got.

MRFs etiska regler

Har de någon betydelse i en bilöverlåtelse?

Nu är butiken fylld med
VÅRNYTT - Välkomna! Stor sortering

av ekologisk, torkad frukt
Ekologiska färskvaror
Succé för våra härliga

franska tvålar
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    ”Det är skrämmande tyst
i skärgårn så här års”, sa en
man som stannade till vid
skogsvägen där vi högg
massaved. Han hade åkt ut
till stugan ensam några dar
för att få lugn och ro. Men
det var så tyst att det
skärrade honom. Vi höll
med, visst är det stillsamt här
ute så här års. När han hade
åkt, stannade vi upp ett slag
för att lyssna på tystnaden.
Svävaren från Kallsö kom
över fjärden med ett högt,
vibrerande ljud, ett par
motorsågar malde på av-
stånd, trafikljud från 210:an
och ett par korpar som väs-
nades. Annars var det
knäpptyst!

   Svävarna, som svarar för
vintertrafiken i skärgården,
när isarna varken bär eller
brister, är det stor risk att
man blir av med. Lands-
tinget har nämligen beslutat
att inte skjuta till pengar till
den sk. kompletterings-
trafiken i skärgården. Trots
att Östgötatrafiken har mo-
nopol på all kollektivtrafik i
länet och glesbygdskom-
munerna betalar hutlösa be-
lopp för busstrafik, färd-
tjänst och skolskjutsar, ska
länet nu bara stödja ett an-
tal stamlinjer, de som ger
minst underskott. På så sätt
övervältrar de hela kostna-
den på i detta fall kust-
kommunerna. Detta samti-
digt  som Trafikmonopolet
hindrar kommunerna från att
själva handla upp trafiken
från lokala entreprenörer till
lägre pris.

Skärgårdstankar
Dag Södling

    Försöket med svävare
kom till stånd som ett EU
projekt. När det nu är avslu-
tat, försvinner stödet både
från EU och länet. Eftersom
varken Söderköpings eller
Valdemarsviks kommuner
har ekonomi att bära
glesbygdslinjernas kostna-
der på egen hand, är det stor
risk att kompletterings-
trafiken till öarna med bl.a.
skolskjutsar och färdtjänst
är det första som drabbas.
Sedan drabbas andra linjer
med litet trafikantunderlag.
Frågan är om det blir någon
samhällsfinansierad trafik
kvar i glesbygden? Men ett
är visst, vi får betala för det
vi inte får över skattsedeln.

    Vintrarna i skärgården kan
vara kärva. De två föregå-
ende vintrarna var besvär-
liga. Det var mildväder och
köldknäppar utan någon
riktig ordning. Isen var säl-
lan bärig men ändå för grov
att forcera med båtar. Den
första av de båda vintrarna
stod de nya svävarna oan-
vända, eftersom ingen i tid
ordnat förarutbildning.
Förra vintern fick de göra
trägen tjänst. Liksom den
här vintern, som länge såg
ut att bli lika mild med reg-
nig, grådaskigt väder.Men
sent om- sider kom ju vin-
tern med besked, med både
ovanligt stark kyla och
bäriga isar.

 Riksdagens näringsut-
skott gjorde i februari ett
besök i Sankt Anna skär-
gård. De ville bilda sig en
uppfattning om livet härute

vintertid. Under två dagar
besöktes Aspöja, Kallsö
och Espholm. De fick stu-
dera tre olika näringar. Fisk-
förädlingsprojektet på
Aspöja, där man framställer
råvaror till Stockholms bästa
krogar, främst abborrfiléer.

   På Kallsö bekantadede de
sig med kommunikationerna
till öarna. De fick bl.a. åka
med svävaren och lära sig
att skärgårdsföretagare
måste ha flera ben att stå på.
Fiske, köttdjursuppfödning
och fåravel, skärgårds-
service  som transporter,
entreprenader, data- och
motorservice, sågverk m.m.
På Espholm har Karl Berg-
ström på Skogsvårds-
styrelsens och markägarnas
uppdrag utfört ett flerårigt
restaurationsarbete. Det
gamla, öppna lövskogs-
landskapet har återuppstått,
med betade lövängar och
hamlade lindar.

   Härutöver diskuterades ju
skarvplågan, bl.a.
forskningsrapporten att
skarven håller på att göra
slut på abborrebeståndet,
liksom  de allt större skador
för fisket som sälarna orsa-
kar. Fastighetsskattens orim-
liga effekter för öbor belys-
tes åter igen. Och som van-
ligt gav politikerna inga ut-
fästelser. Utvecklings-
programmet ”Hållbar skär-
gård har näringsutskottet
tagit del av, men inget be-
sked gavs om det anslås
några statliga pengar.
Öbornas intryck var att riks-
dagsmännen  i alla fall  fick

nya insikter och argument
med sig hem.

 ”Kustlandet” är ett EU-
Leader 2 projekt, som omfat-
tar ostkusten från Bråviken
ner till Misterhult. Ett ut-
vecklingsprogram för insat-
ser på natur- kulturmiljö och
näringsutveckling. Lokala
företag, entreprenörer och
föreningar har här möjlighet
att göra egna satsningar
med rejält  stöd från EU, stat
och kommuner. Men som
alltid i sådana här samman-
hang tar processen sin tid.
Trots att projektet är utvalt
och fått sin budget bestämd
händer ingenting. Närings-
departementet har nämligen
fått bakläxa av Bryssel för
en del detaljer i projektet.
Därför är det bara för de en-
gagerade i ”Kustlandet”  att
vänta och se.

    För de skärgårds-
företagare som lagt ner
mycket tid på att sätta sig in
i EU:s regelverk, gjort pro-
jektbeskrivning  och kalky-
ler, är det  frustrerande att
inte veta om och när sats-
ningen blir möjlig. Det är inte
konstigt, att det ute i byg-
derna finns en stor skepsis
kring  EU:s stödformer.

 Något mycket glädjande är
att det finns familjer som vill
byta storstadsmiljön mot
skärgårdsboende. Familjer
som allt starkare upplever att
arbetet, bilköerna, jäktet och
stressen tär hårt på livs-
kvaliteten. Rolf Elmström
berättade på ett seminarium
om landsbygdsutveckling i
Söderköping, om hur hans
familj kom att flytta till Nar-
torp. En bit från Sankt Anna
skärgård, men vilket lyft! De
hade gått grundligt tillväga
och letat i flera landskap.

På internet föll de för huset i
Nartorp. Det hade hamnat på
webben av misstag och var
egentligen inte till salu. Men
de reste dit och tittade på
huset, besökte skolan och
kommunalhuset.

   En ganska typisk modern
familj som väljer och jämför
rätt kritiskt, innan de be-
stämmer sig. Huset i Nartorp
blev deras, barnen går i

Sankt Anna skola, som de
verkligen gillar. Men jobben
då? Rolf pendlade till jobbet
som utbildningsledare i
Stockholm, växelvis med
distansarbete. Hustru Irene
driver ett konsultföretag
också med ett stort inslag av
distansarbete och det fung-
erar bra. Men att pendla till
Stockholm var slitsamt, så
Rolf satsade på sitt företag.
Han  driver ett mediaföretag
, landets enda tidning  för
fysikalisk terapi.

 Dessutom sprider han kun-
skap om svensk sjukgym-
nastik i utlandet. Lings me-
tod är välkänd och använd
över hela världen. Därför har
det fallit sig så, att istället
för att pendla till Stockholm,
flyger nu Rolf titt som tätt
till Japan, där han utvecklar
sjukgymnastik efter svensk
modell. Japan och Sankt
Anna skärgård  ser han som
spännande motpoler.

    Så långt Rolf Elmström
hinner och orkar, borde vi
utnyttja honom som
skärgårds- och småstads-
ambassadör. Mer glödande

kärleksförklaringar till vår
unika skärgård och
småstadsidyllen får man leta
länge efter. Han lyfter fram
de fina miljö- och skönhets-
värden, som många i sin
hemmablindhet tappar bort.
Inflyttare bör vi ta väl hand
om, de är en gåva till byg-
den, och när de som famil-
jen Elmström marknadsför
vår kommun  med sådan
hängivenhet och kärlek bör
vi riktigt påtagligt sluta dem
i vår famn.

 Trots att jag vet att du inte
är  mycket för humorsatir-
bidrag, får du ett bidrag.

 Tack och lov att vi hittills
gått fria från mul- och klöv-
sjuka och galna kosjukan.
Däremot finns det oroande
tecken på att galna
skidsjukan fått spridning
även här. Det ryktas om att
det vimlade av drogade
åkare i Vasaloppet. De ska
legat utströdda här och där
längs spåret. Hade inte obli-
gatoriska blod- och
utandningsprov varit en
klok åtgärd ?

Efter reportaget om omstän-
digheterna kring kommu-
nens gamla tipp på Petters-
berg - i julnumret av lilla tid-
ningen, vill redaktionen av-
runda det hela med en del
fakta om vad som nu hän-
der där.

Kommunen kar låtit ta pro-
ver på lakvattnet vid ett fler-
tal tillfällen och på flera olika
platser längs lakvattnets
möjliga väg. Proverna har
analyserats. Så sent som i
höstas togs prover och ge-
nomfördes analys.  Det man
analyserat visade resultat
under gällande gräns-
värden.

Läget stabilt vid
gamla tippen

Kommunens miljöchef Gun-
nar Fredriksson lät redaktio-
nen förstå, att läget vid
tippen var stabilt och under
kontroll.

När den gamla tippen lades
ned 1965, täcktes den av
jordmassor och på dessa
planterades skog. Skogen är
i dag hög. Och man måste
veta om tippens existens för
att veta att man går på den.
Den är inte lätt att lokalisera.

Tills vidare alltså, är allt un-
der kontroll. Men att säker-
heten är god, sägs ju även
om kärnkraftverk…

    ”Det är skräm-
mande tyst i skär-
gårn så här års”, sa
en man som stan-
nade till vid skogs-
vägen där vi högg
massaved.

Ur ett föredrag för arbetare
vid Goetheanumbygget ut-
anför Basel den 13 januari
1923 gav dr Rudolf Steiner
följande beskrivning (Direkt
översatt ur de sk ”Arbetar-
föredragen”):

” Se på en växt. Det här skall
föreställa en växt (tecknar).
Där står den ännu på ängen
eller åkern. Hittills har kraf-
ter verkat, som har drivit
fram gröna blad, bär och så

vidare. Tänk er nu att en ko
äter upp den här växten. När
kon eller oxen äter upp den
här växten, blir den till kött.
Det vill säga, kon eller oxen
har de krafter inom sig som
kan göra kött av växten.
Tänk er nu, att oxen en dag
kommer på tanken att säga:
Det här blir för långtråkigt,
att jag skall gå omkring här
och behöva bita av växterna
först. Det kan något annat
fä få göra åt mig och sedan

Galna Ko-sjukan beskriven redan 1923!

äter jag upp det där fäet di-
rekt istället! – För all del,
oxen skulle alltså börja äta
kött. Men han kan ju produ-
cera kött själv! Han har den
förmågan inom sig. Vad sker
alltså om han äter kött direkt
istället för växter? Jo han
lämnar alla krafter oan-
vända, som kan framställa
kött inom honom. Om ni tän-
ker er en fabrik någonstans,
där det tillverkas någonting,
likgiltigt vad, och ni håller

hela fabriken igång utan att
tillverka någonting – tänk er,
vilket slöseri med energi!
Det är oerhörda krafter som
går förlorade.

Men mina Herrar, den kraft
som går förlorad i djur-
kroppen, den kan helt enkelt
inte gå till spillo. Oxen är sist
och slutligen alldeles full-
proppad med sådana krafter,
och de gör nu någonting

forts nästa sida till höger
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Har just
läst Din tidning “lilla tid-
ningen”. Jag tog med stort
intresse del av artikeln om
kommunfullmäktigordfö-
randen Bengt Almqvists
skatteaffärer. Och Söderkö-
pings kommuns sätt att non-
chalera detta förhållande.

Den 6 fe-
bruari -01 kunde man på
insändarsidan i NT läsa hur
Söderköpings kommun kan
behandla en kommun-
medborgare, som i tid inte
betalat en faktura på konsu-
mtionsavgifter. Fakturan
hade kommit på avvägar och
påminnelse hade ej utsänts.
(artikeln bifogas)

Att detta
väckte ett visst intresse hos
mej beror på att samma sak
hände mej i oktober 1995.
Jag hade fått en faktura på
va- och sophämtningsav-
gifter, tillsammans 742 kro-
nor. Av någon anledning
hade fakturan kommit åt si-
dan och jag hade glömt att

betala inom föreskriven tid.
Detta har endast hänt en
gång på 46 år! Den 23 okto-
ber erhöll jag en ny faktura
på  742:- + inkassoersätt-
ning 146:-. Jag ringde till
kommunen och proteste-
rade, men tjänstemannen
jag talade med sa, att “poli-
tikerna hade bestämt detta
förfaringssätt”. Han påstod
också, att dom hade rätt att
ta ut avgiften utan att först
ha skickat påminnelse.
Dröjsmålsränta hade varit
befogat enligt min syn-
punkt. 15 % hade kostat
max. 10 kronor. Jag har svårt
att tro att detta förfarings-
sätt håller vid en juridisk
prövning.

Om en pri-
vat entreprenör/näringsid-
kare skulle behandla sina
kunder på liknande sätt
bleve väl inte affärs-
relationerna särskilt långva-
riga.

”En drabbad”

Kommunen sänder sina kundfordringar

till inkasso
utan att först påminna oss kunder

Jag heter Christer Hjorth
och arbetar sedan snart ett
år tillbaka som chef för Barn-
och utbildningsförvalt-
ningen (BoU) i Söderkö-
pings kommun. Det innebär
att jag har ett övergripande
tjänstemannaansvar för
kommunens skol- och
barnomsorgsverksamhet.

Dina förväntningar och
mina idéer

Om jag inte hade haft ett
antal idéer och uppslag till
hur jag skulle vilja utveckla
och förbättra verksamheten,
hade jag aldrig åtagit mig det
här jobbet. Förmodligen
hade jag då inte heller blivit
erbjuden det. Några av de
frågor som jag tänkte driva
har jag väl också satt igång
med, men andra väntar fort-
farande otåligt på att bli
framplockade.

Förväntningar är det gott
om på många olika håll: De
finns i lagar och de finns i
läroplaner och andra förord-
ningar. De finns hos våra
lokala politiker, de som styr
i kommunen. De finns hos
fem hundra anställda, hos
några tusen barn och elever
och hos ungefär dubbelt så
många föräldrar till dessa
barn och elever. Och jag mis-
stänker starkt att även du
som inte är elev, förälder el-
ler kommunanställd utan en
helt vanlig hederlig
kommuninvånare också har
vissa förväntningar på
förvaltningscheferna i kom-
munen.

Motstridigt ibland

Det som gör det hela lite
komplicerat är inte det stora
antalet förväntansfulla män-
niskor, utan det är att för-
väntningarna ibland är mot-
stridiga. Vi har en bred verk-
samhet med många olika
spelplaner och olika spel,
som har olika regler och för-

Dina förväntningar och mina idéer
Om jag inte hade haft ett antal idéer och uppslag till hur jag skulle vilja
utveckla och förbättra verksamheten, hade jag aldrig åtagit mig det här

jobbet. Förmodligen hade jag då inte heller blivit erbjuden det.

Christer Hjort
Söderköpings skolchef

utsättningar. Min almanacka
känns ibland lika fullskriven
som telefonkatalogen från
Stockholm.

Roligt jobb

Det där skriver jag nu inte
alls för att beklaga mig. Det
har jag ingen anledning att
göra, för på det hela taget är
detta ett roligt jobb. Nej, jag
nämner det bara i förhopp-
ning att du ska ha en viss
förståelse för att jag ibland
kan vara svår att få tag på
eller att jag ibland inte ens
hinner ringa tillbaks när du
har sökt mig. (Jag tror att e-
post kan vara den bästa vä-
gen att nå mig.)

Rätt med förväntningar

Nu har jag ju naturligtvis
också en förhoppning om
att de frågor jag verkligen
försöker  driva ändå ska
stämma någorlunda väl
överens med det du tycker
är viktigt och det du förvän-
tar dig av mig. En stor del av
det du betalar i kommunal-
skatt går ju till den här för-
valtningens verksamhet, så
egentligen är jag ju anställd
av dig. Du har rätt att ha för-
väntningar.

Vår utvecklingsplan

Politikerna i Barn- och
utbildningsnämnden har nu
tillsammans med mig arbe-
tat fram en utvecklingsplan
(en ny Skol- och barnom-
sorgsplan). Den blir för-
hoppningsvis fastställd av
kommunfullmäktige lite se-
nare i vår, och den kommer
att finnas lätt tillgänglig för
alla både på kommunens
hemsida och (som trycksak)
på förskolor, skolor och bib-
liotek. I utvecklingsplanen
prioriteras sju utvecklings-
områden som vi kommer att
satsa speciellt på under de
närmaste åren.

Vill du veta lite närmare vad
den där planen innehåller,

och vill du veta vad det är
för tankar som rör sig i hu-
vudet på en förvaltnings-
chef, ja då kan jag åtmins-
tone vara dig lite behjälplig.
Sedan ett par månader till-
baka skriver jag var eller var-
annan vecka brev till dig
och till andra med intresse
för verksamhetens kvalitet
och utveckling. Breven
finns samlade på kommu-
nens hemsida,
www.soderkoping.se . (När
du kommit in på den, klickar
du på Barn och utbildning
och sedan på ”Brev från
förvaltningschefen”)

Min självbiografi

I det allra första av de där
breven berättade jag lite om
min personliga bakgrund
och om hur jag en gång ham-
nade här i Östergötland. Så
när jag nu har blivit ombedd
att skriva några rader om
mig själv i Lilla Tidningen,
tänkte jag göra det enkelt för
mig och återge en del av det
brevet. Det här är min Söder-
köpingshistoria i koncentre-
rad form:

Min första kontakt med
Söderköping hade jag en
mulen junidag 1983. Då
hade min familj och jag till-
bringat fem regniga dygn i
en segelbåt på Göta Kanal.
Att vi överhuvudtaget stan-
nade i Söderköping be-
rodde på att dieseln höll på
att ta slut. Vi letade upp en
mack och kånkade sedan
ner två fyllda dunkar till
båten. Därefter tittade vi
lite på sta´n, och insåg att
här skulle man ju kunna
arbeta, tja, till och med bo.

Ett år senare hade jag sökt
och fått ett jobb som studie-
rektor på Ramunder rek-
torsområde. Vi övergav
Filipstad och flyttade hit.
Under de följande fem åren
lärde jag känna Ramunder-
skolan, Brobyskolan,
Västra Husby skola, Östra
Ryds skola och Gårdeby
skola. Sedan blev jag rek-
tor för komvux och arbe-
tade med vuxenutbildning
under nittiotalets första år.
Som komvuxrektor var det
också mitt uppdrag att un-
dersöka vilka förutsätt-

ningar Söderköping hade
för att starta egen gymna-
sieutbildning, och jag blev
snart indragen i ett spän-
nande och intensivt
planerings- och uppbygg-
nadsarbete som skulle leda
fram till Nyströmska sko-
lan.

I augusti 1995 hade det
gamla lasarettet i Söder-
köping totalrenoverats och
blivit en modern skola för
komvux- och gymnasieut-
bildning, och jag hade bli-
vit rektor för den. En solig
junieftermiddag tre år se-
nare sprang den första kul-
len vitmössade och lyck-
liga elever ut på skoltorget
utanför Nyströmska skolan.

Att eleverna varit mycket
nöjda med sin skola gick
inte att ta fel på. Men när
de första studenterna läm-
nade Nyströmska, hade jag
själv ägnat nästan all min
vakna tid under sju år åt att
planera, bygga upp och
leda arbete vid Nyströmska
skolan. Jag kände att det
kanske var dags även för
mig att ägna mig något an-
nat. ”Något annat” be-
tydde då lite eget skri-
vande, en del centralt ar-
bete åt förvaltningen och
ett par frilansjobb åt Skol-
verket. Och ett antal måna-
der senare hamnade jag
alltså i det här arbetet som
förvaltningschef.

Vill du veta mer om vad vi
gör inom barn- och
utbildningsförvaltningen,
kan du gå in på kommunens
hemsida och … men det har
jag visst redan nämnt.

Christer Hjorth

Förvaltningschef för BoU

christer.hjorth@soderkoping.se

annat i honom än att göra
köttämnen av växtämnen.
Kraften finns kvar, nu gör
den någonting annat. Och
vad den gör, det är att pro-
ducera idel avfall. I stället för
kött produceras skadliga
ämnen. Om oxen plötsligt
skulle börja bli köttätare,
skulle han bli uppfylld av
alla möjliga skadliga sub-
stanser. I synnerhet skulle
han bli fylld av urinsyra och
urinsyresalter.

Nu är det så, att urinsyre-
salter också har sina vanor.
Deras särskilda vanor är att
ha en förkärlek för nervsys-
temet och hjärnan. Om oxen
skulle äta kött, skulle följden
bli att det skulle avsöndras
stora mängder av urinsyre-
salter och de skulle gå till
hjärnan. Oxen skulle bli van-
sinnig. Om vi kunde göra
experimentet att utfordra en
oxhjord med duvor, skulle vi

få en fullständigt förryckt
oxhjord. Det är faktiskt så.
Fastän duvorna är så milda
skulle oxarna bli galna.”

Att dra jämförelser med nu-
tidens industriella djur-
produktion där kadaver
och djurrester tillsammans
med ben från djur mals och
ges till djur som foder , är
inte så svårt.

Anm.
Rudolf Steiner var den
Antroposofiska rörelsens
grundare.

Bland rörelsens många prak-
tiska tillämpningar Världen
över, kan i detta samman-
hang nämnas den bio-
dynamiska odlingsmet-
oden.

forts Galna Ko-sjukan

Vad hjälper vis-
dom när dårskap

styr.

Judiskt ordspråk
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400.000:-

ca 650.000:-

Vet hela Kyrkofullmäktige om vad som försiggår
i Sankt Anna Pastorat?

Nog hade man väl trott att
”Kyrkan” i praktisk handling
skulle följa följa vad man sä-
ger sig stå för. Ja till och med
i moraliskt hänseende vara
ett föredöme för övriga i
samhället. Men en titt på vad
som händer inom Sankt
Anna Pastorat blev upptak-
ten till denna artikel och flera
kommande.

Kyrkan styrs huvudsakli-
gen av politiker, där flertalet
nog inte riktigt förstår att
följa vad människor som
kyrkotillhöriga har rätt att
förvänta sig.

Redaktionen har gjorts upp-
märksam på att olika
försäljningssätt ska använ-
das för Sankt Anna
kyrkvaktmästarbostad och
för motsvarande bostad i
Skällvik. Den i Skällvik ska
säljas på vanligt sätt dvs till
högstbjudande. Den i Sankt
Anna ska säljas till
kyrkvaktmästaren i Sankt
Anna.

Ville inte lämna ut
offentliga hand-
lingar.

När redaktionen först tog
kontakt med pastoratets

kyrkokamrer  för att ta del
av bokslut och verksam-
hetsberättelse för de två se-
naste åren, möttes redaktio-
nen av kalla handen. Hon lät
meddela att det inte var nå-
got man kunde kräva. Kyr-
kan kunde säga nej, påstod
hon, med hänsyn till nya reg-
ler. Hon ville inte lämna ut
något nu på grund av
”mycket att göra”. Hon
skulle möjligen kunna tänka
sig att lämna ut handling-
arna om ca 1,5 vecka – kan-
ske – men inte säkert.

Det var första kontakten
med Kyrkan.

Stiftsjurist

Redaktionen tog då kontakt
med en stiftsjurist i Linkö-
ping för att få klarhet. Hon
kunde inte förstå pastoratets
reaktion. Självklart var
handlingarna öppna, sa hon
och skulle tala med kyrko-
kamreren. Efter en vecka
kunde redaktionen ta del av
handlingarna. De ligger nu
som grund för att syna verk-
samheten bakåt i tiden.

I den här artikeln redogör vi
för en del av vad vi funnit.

Det finns tre ordinarie kyrk-

vaktmästare i pastoratet. En
i Sankt Anna, en i Skällvik
och en i Börrum. Nu finns
även en vikarierande vakt-
mästare för Mogata. Det
verkar emellertid som om
kyrkan inte behandlar alla
lika. Vi börjar med att titta på
omständigheterna kring de
vaktmästarbostäder som
ska säljas.

Kyrkvaktmästarbostad

Sankt Anna vaktmästarbo-
stad hyrs av vaktmästaren .
I slutet av förra året togs
beslut av Arbetsutskottet
att förorda  S:t Annas vakt-
mästare  som köpare av bo-
staden. Någon månad se-
nare togs beslutet av Kyr-
kofullmäktige. Men beslutet
innebär endast att försälj-
ning skall ske till vaktmäs-
taren. Inte när och framför
allt inte till vilket pris. Priset
har har av någon anledning
aldrig skrivits ned i offent-
liga papper. Beslutet är alltså
inte fullständigt.

Redaktionen vet emellertid i
dag, att fastigheten ska säl-
jas till vaktmästaren för
400.000:-. Värderingen har
gjorts av en mäklare
pastoratet tidigare anlitat.

Någon ytterligare värdering
är inte gjord.

Efter en kontakt nyligen med
en mycket välkänd och kun-
nig mäklare i Norrköping
kunde vi konstatera att upp-
fattningarna bland mäklare
var helt olika om värdet på
fastigheten. Den ene såg

negativa kvalitéer på fastig-
heten, den andre positiva.
Norrköpingsmäklaren lo-
vade emellertid att värdera
fastigheten utan att ta be-
talt. Den var ju kyrkans!

Vägrade ny värde-
ring

När en ledamot av kyrkofull-
mäktige kontaktade vakt-
mästaren om att få tillträde
för ytterligare en värdering,
nekade denne till att släppa
in någon. Affären var klar,
sa han, och han skulle skriva
kontrakt i dagarna.

En tidigare översiktlig vär-
dering denne norrköpings-
mäklare gjort, visade enligt
uppgift på ett värde runt
600.000 till 650.000:- Något
olika prisbilder alltså.

Ovilja till rätt pris-
sättning?

Inblandade i försäljningen
verkar inte vilja få rätt pris
på fastigheten. Det är nu
risk, att kyrkan förlorar
mycket pengar och att den
gör sig grovt skyldig till att
favorisera. Skulle det visa
sig att kyrkan ändå säljer
som man nu har för avsikt,
riskerar kyrkan, om det vi-
sar sig att värdet är avsevärt
högre, att få rättmätiga er-
sättningskrav på mellan-
skillnaden från de övriga
vaktmästarna.

Vi visar två bilder på närlig-
gande fastigheter i Sankt
Anna. Den ena innehades
av en fd polis i Söderköping
och såldes för ca 650.000:-.
Den andra är vaktmästar-
bostaden. - Vi följer utveck-
lingen.

Enligt uppgift från facket
redaktionen talat med, visar
det sig att S:t Annas vakt-
mästare fortfarande har
1.500 kr mer i månaden än
övriga vaktmästare. Detta
trots att han på egen begä-
ran för länge sedan avsagt
sig arbetsledarskapet.

tankat 40 liter privat. Kortet
revs inför hans ögon. En
förnedrande handling utan
grund skulle det visa sig.
Snöröjning drar mycket ben-
sin och kunde ha dokumen-
terats från manualerna till ak-
tuellt fordon. - Om man hade
velat kolla förstås.

Systematisk mobb-
ning?

När Skällviksvaktmästaren
behöver bensin för sina for-
don, måste han numera ringa
ut till Sankt Anna. Därifrån
kör man en bil till Bottna för
att tanka en dunk om 20 li-
ter. Far sedan med den till

Vägrar inre tjänst

Enligt facket kan en kyrk-
vaktmästare inte heller säga
ifrån om inre tjänst i kyrkan.
Den inre tjänsten måste
stundtals, av naturliga skäl,
förläggas till helger. Detta
har S:t Annas vaktmästare
motsatt sig. Och han har en
tjänst där inre tjänstgöring
inte ingår. Alltså en tjänst
måndag – fredag. Inte hel-
ger. Hans helgtjänst har nu
kyrkoansvariga lagt på de
övriga vaktmästarna, som
har desto mer arbeten på
helger.

Den som kan förhandla sig
fram till bra avtal skall inte
klandras. Däremot blir natur-
ligtvis kyrkoansvarigas mo-
raliska agerande starkt ifrå-
gasatt.

Fri bil?

Det finns en bil också i
Pastoratet. Den förfogar S:t
Annas vaktmästare samt
den vikarierande vaktmäs-
taren fritt över. I den åker
vikarierande vaktmästaren
åtminstone till och från ar-
betet. Varför får inte de an-
dra två samma förmån? Hur
ser skattemyndigheten på

den fria körningen?

...medan andra fråntas
bensinkort för arbets-
fordon...

Vaktmästaren i Skällvik från-
togs kyrkans bensinkort för
att man trodde att han

Skällvik och återvänder med
bil till Sankt Anna. En resa
på ca 4 mil. Kommentarer
överflödiga.

300 timmar oredo-
visade...

En annan sak är de 300 be-
talda men uppskattade tim-
marna som ingår i S:t Annas
vaktmästares tjänst för att
via dator bokföra de ca 25
personer som årligen avlider
inom pastoratet samt utskick
av räkningar för gravplatser.
Ett jobb, som alltså skall ta
37,5 arbetsdagar i anspråk
Omräknat till arbetsmånader
blir det närmare två hela må-
nader! Allt utan att behöva
redovisa verklig tid!

 Det är nog risk för att många
i Kyrkofullmäktige inte kän-
ner till de beskrivna förhål-
landena helt ut. Troligen är
det en trängre krets som sit-
ter på informationen utan att
släppa allt till de övriga.
(Detta är redaktionens spe-
kulationer.)

Ett exempel på oviljan att
informera är att den facklige
förtroendemannen bland
vaktmästarna inte tillställs
de protokoll mm från sam-
manträden som man kommit
överens om och han har rätt
att få.

- Vi fortsätter i nästa num-
mer att redovisa vad som
hänt och händer inom
Pastoratet .



Om böcker

Vår Handla
strumpor ur ett
brett sortiment

Öppet: måndag - torsdag 8 -18
fredag 8 - 16.30

Medisox AB
Fix-punkten

Klipp ut denna talong och tag med så får du
10 % i rabatt. Gäller till och med 30/4

Medisox AB
0121-15940

a la carte . pizza . kebab

2 för 1 i baren 16 - 20
varje onsdag - fredag - lördag

Fullständiga rättigheter

Helgmeny 89:- fläskfile Nobis

Lunch 11 - 15 måndag - fredag
Öppet måndag - fredag 11 - 22

lördag - söndag 12 - 22

Välkomna
Ronja, Ellinor, Marielle, Hanna

Hagatorget 0121-10286

Ny trafikskola
i Söderköping

Det är Arres trafikskola som
i slutet av mars startade
verksamhet i Söderköping.
Arres har också en trafik-
skola i Norrköping, som fun-
nits i 4 år.

Till skillnad från många an-
dra trafikskolor, så har Arres
satsat på att ha öppet för
teori och körlektioner även
under helger och ända till kl
9 på kvällarna. En kund-
anpassning, säger man.

Teorikurserna är även data-
baserade, så varje elev kan
med hjälp av ett speciellt
kort komma in i lokalerna och
studera nästan när dom vill.

Av tidningen 011 i Norrkö-
ping valdes, enligt uppgift,
Arres till bästa trafikskola
vad gäller service till körs-
koleeleverna.

Inom Arres är man så säker
på att eleverna ska lyckas i
sina teoriprov, att man bju-
der de som ändå måste
skriva om på skrivningsav-
giften.

Vi satsar på en verksamhet
som ska motsvara vad
eleverna har rätt att kräva.
De flesta har ett heltidsjobb
att sköta. - Lektioner efteråt.

ÖVERSIKTSPLAN

Kommunens översiktsplan/
utvecklingsplan bör inne-
hålla visioner som sedan
bryts ner i olika delområden.
Visionerna bör framhävas
framför detaljerna. Kommu-
nen håller nu på att revidera
sin översiktplan. Ett
samrådsmöte med medbor-
garna hölls den 12 mars och
nästa den 10 april. Det för-
sta kom att handla om främst
detaljfrågor. I det andra kom-
mer en del tekniska frågor att
diskuteras. De första mö-
tena borde istället handla om
de stora dragen, visionerna
om Söderköping. Därefter
kan man gå ner på del-
områden. Söderköpings
kommun har nyligen utarbe-
tat en skrift ”Näringslivs-
strategi för Söderköpings
kommun” som på ett bra sätt
diskuterar infrastruktur,
kommunens roll, näringsliv,
utbildning, landsbygd och
skärgård, EU och turism.
Skriften kunde utgöra un-
derlag för de inledande
samrådsmötena. Stadsarki-
tekt Maria Bergqvist har ut-
arbetat ett delförslag till
översiktsplan som innehål-
ler en del visioner om social-
, ekologisk-, ekonomisk och
kulturell färdriktning som
sedan fokuseras på bebyg-
gelse och boende, vägar
och landskap, parker och i

forts fr sid 2 viss mån näringsliv. För in-
formation och jämförelse in-
för det fortsatta arbetet har
jag införskaffat översikts-
och utvecklingsplanerna
för Gnosjö, Vimmerby,
Kinda och Östersunds kom-
muner.

FRÅN SOVSTAD TILL LE-
VANDE STAD

Söderköping bör utvecklas
från en sovstad till en le-
vande stad. Nu åker Söder-
köpingsborna till framförallt
Norrköping både för att ar-
beta och för att roa sig och
bilda sig. Denna utveckling
borde vändas så att Söder-
köpingsborna stannar kvar
i Söderköping på sin fritid.
Om Söderköpings genuina
tillgångar utvecklas kan vi
så småningom få Norr-
köpingsborna att komma till
Söderköping för att ta del av
kommunens intressanta ut-
bud. Därefter kan Söder-
köping bli utflyktsmål för
hela länet. Vi gör oss kända
som den goda, trevliga sta-
den med stort utbud inom
kultur, natur och miljö.

Nedan följer några förslag
på ambitioner för kommu-
nens utveckling. De är
centrerade mot Söderkö-
pings stad och bör komplet-

teras så att hela kommunen
inkluderas. Söderköping har
ett stort natur- och kultur-
arv att förvalta. EU bidrag
och bidrag från Län-
styrelsen kan sökas för att
komma igång med förverkli-
gandet.

KULTUR- OCH TURISM-
STADEN

Staden har gamla traditioner
att bygga vidare på - den
medeltida anknytningen
och atmosfären, kanalen
och dess historia, det
vackra kulturlandskapet
med dess slott och herresä-
ten och den underbara skär-
gården. Nedan följer några
exempel på vad som finns
och vad som skulle kunna
utvecklas.

- Stinsen är en lyckad sats-
ning med ett bra utbud av
utställningar och föredrag.

- Söderköpings brunn med
sina gamla traditioner som
hälsoinstitution.

- Göta salonger håller på att
utvecklas med ett stort ut-
bud av konserter, teaterfö-
reställningar och föredrags-
verksamhet.

- Rådhuset har blivit ett
konstnärshus och galleri
öppet för allmänheten.

- Restauranger såsom La
Uva med stillsamma och
stämningsfulla musik-
framträdanden. Åcafeét som
bidrar till att en gammal tra-
dition förs vidare. Flera an-
dra trevliga restauranger
finns.

- Cafékulturen är viktig för
att skapa en miljö för möten.
Det finns endast ett fåtal
caféer i staden.

- Bio – en ny biosalong i
Ramunderskolan är under
byggnation.

- Bielken är en fin gammal
byggnad som skulle kunna
rustas upp för att användas
för kulturutbud och
föreningsliv.

- Den 7 juni kommer Söder-
köping att vara en medeltida
handelsplats. Söderköping
kommer att vara värd för ett
EU möte om biståndsfrågor
6-7 juni. Förhoppningsvis
kommer Söderköping att bli
en av många orter genom
hela Europa där ett Birgitta-
spel uppförs.

- Kanalspel – varför inte
uppföra ett utomhusspel, in-
vid kanalen, om von Platen
och byggandet av Göta ka-
nal för 200 år sedan. Ett tea-
terstycke om detta framför-
des i mitten på 70-talet på
Östgötascenen.  forts sid 14
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På bilden på sidan bredvid kan man bortom bogserbåten skönja ett föremål som sticker
upp ur isen. Det är en av Almqvists sedan länge sjunkna pråmar. Den har som sagt legat
så länge. Och det ligger ytterligare en helt sjunken pråm intill......ingen åtgärd...

Ca 100 meter från vattnet ligger detta stora stolpupplag. Det är gamla impregnerade
stolpar. De läcker giftiga ämnen och utgör ett direkt hot mot skärgårdsvattnen. De har
också legat länge...ingen åtgärd...

”Så vitt vi vet, föreligger inget konkret
hot mot skärgårdsskogen.”

skriver Bengt Almqvist i kommunens remissvar
på programmet Hållbar Skärgård.

Skrivningen hade väl kunnat passera tämligen obemärkt om inte samtidigt med remissomgången
Almqvist själv varit inblandad i en fastighetsaffär i just skärgården och som just berörde

skärgårdsskogen. En ”affär” som istället skulle visa sig understryka behovet av skydd.

lilla tidningen har tagit del
av kommunens remissvar på
Östergötlands och Kalmars
län förslag till åtgärder för
hållbar utveckling i regio-
nens skärgårdar. Program-
met vill bl a stärka skyddet
för skärgårdsskog.

”Så vitt vi vet, föreligger
inget konkret hot mot
skärgårdsskogen.” skriver
Bengt Almqvist i kommu-
nens remissvar på program-
met Hållbar Skärgård.

Skrivningen hade väl kun-
nat passera tämligen obe-
märkt om inte samtidigt med
remissomgången Almqvist
själv varit inblandad i en
fastighetsaffär i just skärgår-
den och som just berörde
skärgårdsskogen. En ”af-
fär” som skulle visa sig un-
derstryka behovet av
skydd.

Köper grannfastighet

Den 17 maj 1999 slöt Alm-
qvist ett avtal om köp av en
grannfastighet: Uvmarö 1:29
i S:t Anna. Fastigheten är på
ca 37 hektar. Köpeskilling
1.050.000:- av vilka Almqvist
betalade handpenning om
125.000:-

Visste vad han köpte

Före köp av en fastighet har
köparen en plikt att besik-
tiga fastigheten. Och med

tanke på att köpeobjektet
var en intilliggande fastig-
het kan man utgå från att
Almqvist sedan en längre tid
väl kände fastigheten när
han slöt avtal om köp. Han
visste alltså vad han köpte.
Och med tanke på att Alm-
qvist är biolog och enligt
uppgift har forskat vid Lant-
bruksuniversitetet, ter det
sig uteslutet att han inte
skulle vetat om, att det han
köpte var skogsnatur av
mycket högt bevarande-
värde.

Hyggesanmälan strax
efter kontraktskriv-
ning

Knappt 2 månader efter
avtalsskrivning, sänder
Almqvist den 14 juli in en
anmälan till Skogsvårds-
styrelsen för att få tillstånd
att avverka det han köpt. –
Ja, det vill säga att få avverka
skärgårdsskogen som han
skrivit köpekontrakt på, men
inte betalat eller tillträtt.

Fick 500.000:- av
Södra Skogsägarna i
förskott

Kontakt med Södra Skogsä-
garna har, troligen före den
tidpunkten, resulterat i att
Södra Skogsägarna sagt sig
villiga att köpa det som
skulle avverkas. Almqvist
har nämligen lyckats få ut
ett förskott från Södra om
500.000:-

Bildade Naturreservat
och fick 1.025.000:- till.
Nu av Naturvårdsver-
ket

När Skogsvårdsstyrelsen
fått in Almqvists hygges-
anmälan ansåg man genast
att skärgårdsskogen be-
hövde inventeras för att
klargöra vad det var som
Almqvist ville förvandla till
hygge. Utredningen visade
att området var i högsta grad
skyddsvärt. Ja, så skydds-
värt, att Länsstyrelsen be-
slutade att göra området till
Naturreservat och att betala
Almqvist intrångsersätt-
ning (beskattningsbar er-
sättning) om 1.025.000:-

När Almqvist tillträder fast-
igheten den 2 november
1999 är Naturreservat-
bildningen nästan klar. Den
13 december 1999 tillskriver
Länsstyrelsen Naturvårds-
verket om godkännande
och en månad senare god-
känner Naturvårdsverket.

Fordringsägare tog
pengarna

I avtalet med Länsstyrelsen
framgår att hela intrångs-
ersättningen skulle sättas in
på Almqvists postgiro-
konto. Så blev det inte.
Fordringsägare ville annor-
lunda. Av ersättningen sat-
tes det på Almqvists konto i
mitten på juni 2000 in
25.000:- På Kronofogdens
konto 500.000:- (som amor-
tering av personlig skatte-

skuld på närmare 3 miljoner).
Och 500.000:- gick till en
namngiven bank som amor-
tering på lån.

Sol-och-vårare
En person, som ver-
kar världsvan,  är väl-
talig, förtroendeingi-
vande och som över-
utnyttjar dessa egen-
skaper för egen vin-
ning.

Södra Skogsägarna
fick inget

(förutom en inteckning i en
skog som inte får avverkas!)

Praktexempel på hyck-
leri?

I slutet av 1999, när Almqvist
som bäst förhandlar med
Länsstyrelsen om ersätt-
ning i miljonklassen, så
skriver han alltså i
Söderköpings remissvar om
program Hållbar Skärgård att
inga åtgärder utöver befint-

liga behöver vidtagas för att
skydda skogen i skärgår-
den. Inga hot föreligger, skri-
ver han…trots att  hans
egna ekonomiska intressen
var ett praktexempel på att
skärgårdsskog var hotad.

Det finns en gråzon mellan

Är du nöjd med
din ränta?

Hos oss kan du få
3,5%

Välkommen in till oss på banken,
så berättar vi mer om möjligheternas sparform.

*

Söderköping
www.foreningssparbanken.se

*Avser beräknad förräntningstakt i räntefonder

Föreningssparbanken AB (publ) SE-105 34 Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm. Org nr 502017-7753
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Den här bilden, bland flera andra på detta uppslag, är från Almqvists eget Sankt Anna
Rederi AB. Bolaget försattes av Patentverket i likvidation den 4/10 förra året för att
Almqvist underlåtit att sända in årliga bolagsredovisningar. Bolaget hade under 1999  4
st konkursansökningar på sig. Och under  förra året 2. Bolaget hade den 4/10 förra året
”tillgångar” om ca 100.000:-  och skulder på närmare 2,5 milj varav drygt 1 milj i skatte-
skulder som nu ligger hos Kronofogden för indrivning. Tillsammans med de privata,
uppgår bara skatteskulderna i skrivande stund till ca 3.250.000 kronor...

...men Almqvist fortsätter. Som politiker. Som företa-
gare. Just nu håller han, enligt uppgift, på att sälja tomter
avstyckade från sina fastigheter i Skärgården. Det
miljöfarliga avfall som läcker ut i omgivande skärgårds-
vatten tillsammans med allt annat skräp som Almqvist
strött kring sig vid rederiet får tydligen andra ta hand
om. Nu är det annat som gäller, ett EU-projekt,
Leader+, kallat Skärgårdslandet. Det sträcker sig från

Bråviken till Mönsterås. Det ska bl a verka för ut-
veckling av sunda företag i kustområdet. Värna om
miljöfrågor! mm. Där har Almqvist nu etablerat sig
som ordförande. Han ska leda arbetet med vilka
skärgårdsföretag och initiativ som ska få dela på ca
80 milj kr!
lilla tidningen kommer att noga följa vilka företag som
får EU-stöd.

6 säckar
valfritt ur
Topstars
sortiment

6x50 l
 = totalt 300 l

Jubelpris

130:-

Landshövdingen invigde

ny Sol & Värmepumpsbutik

Pelle Pettersson (till vänster
i bild) är 24 år, utbildad till
Ekobyggnadsingenjör och
har ett brinnande intresse
för solenergi. Hans dröm har
varit att driva ett solenergi-
center, där människor kan
se, känna och höra på
många fabrikat och model-
ler av utrustning som kan
minska boendekostnaden
och minska utnyttjandet av
naturen. I höstas fick han
chansen att uppfylla dröm-
men med hjälp av Energi-
kontroll i Söderköping AB
som var villiga att satsa.
Resultatet blev pilot-
konceptet ”Sol & Värme-

pumps Butiken”.
Före detta projekt jobbade
Pelle på ett annat Söder-
köpingsföretag med utveck-
lingen av en unik patentsökt
värmepump som kan kombi-

neras med solenergi. Pro-
dukten är färdig och ska nu
lanseras delvis med hjälp av
”Sol & Värmepumps Buti-
ken”.
Målet är, att om pilotbutiken

i Söderköping fungerar bra
ska konceptet ”Sol &
Värmepumps Butiken” lan-
seras som en kedja i hela
landet.
När det gäller solenergi finns
det ett jättestort intresse
hos allmänheten men pro-
blemet är att kunskapen hos
allmänheten är låg och att
det är brist på etablerade
och professionella sälj-
organisationer. Det är dessa
problem som butiken skall
hjälpa till att bygga bort.

Konceptet är en mycket
viktig del i ett hållbart sam-
hälle, framförallt ur natur-
synpunkt.

Ågatan 25A (Gamla stadshotellet)

 Kläder för alla åldrar,
till bra priser!
Sportiga herr & damkläder

Sportkläder, vuxen & barn

Barnkläder

Välkomna in!!

Öppet:  Vardagar 10-18 Lördag 10-14

Tele 0121-136 30

Välj bland jord, kogödsel,
täckbark, barkmull,
toppdress, torvmull



0121-15555
Välkomna    Anne-Lie

Vårfin vaxad bil 1.295 kr
exkl. moms och ev rubbing        Tidsbokning

Vi utför allt inom bil, båt, husvagnsvård.
Underredsbehandlingar, servicearbeten,

ozonbehandlingar, polering, lackskydd mm

Varmt välkomna till BILVÅRDSCENTER
0121-14939

Fixområdet  Tel  0121-21200

Allt inom glas

Kära Gäster

Söker Du  kontor, butiks-
eller utställningslokal?

Ring Roland på Mandamus Fastigheter AB.
Fastighetskontor på Fixpunkten.

Ringvägen 44
0121 - 15960

Cykelreparationer

Kemtvätt

Beställning av Smörgåstårtor

och Tårtor

Säsongspremiär för härliga glassar

VI UTFÖR                    VI HYR UT
Grund- & anläggningsarbeten        Grävmaskiner
Gatu-, väg- & ledningsarbeten          Hjullastare

Sprängningsarbeten,                         Trailer-

trädgårdsanläggningar             & lastbilstransport

VI SÄLJER: Grus, makadam & matjord
(även för släpkärra vid SM-Huset)

0121 - 130 70

Tobias Särnstedt och Roger
Lindholm öppnar en
auktionsrörelse i Söder-
köping. Tobias Särnstedt
ska svara för driften på
plats. Han är 26 år och är
möbelrestaurerare med ett
brinnande intresse för
gamla saker.

Specialitet kommer att bli
antikviteter, men även rela-
tivt moderna möbler från
konkurser.  På sikt räknar han
med att det blir två auktio-
ner i månaden. Till att börja
med troligen en/mån. Kvali-
tetsauktion en gång i kvar-
talet.

Nytt Auktionsverk öppnar på Fix

- Vi tar emot objekt för att
auktionera ut. - Söderköping
är en bra stad att ha auktio-
ner i. Gott om P-platser på
Fix. Det finns en tradition här

i Söderköping. Tyvärr finns
också smolk i bägaren. Jag
tänker på Söderköpings
Auktionskammare, som gick
i konkurs med förluster för

kunder. Det ska inte uppre-
pas här!

- Det är också vår förhopp-
ning att vår verksamhet ska
bidra till att stärka Fix som
affärscentra. Det ska bli nå-
got av folkfest när vi håller
auktioner.

- Från och med april startar
inlämningen. Och första
auktionen tror vi blir i maj.
Vårt introduktionserbju-
dande är 8 % på försålt
gods, säger en stolt Tobis
Särnstedt och skyndar in i
lokalen för att iordningställa
den inför april.

Det blir utställningar av hem-
hantverkare på Café Gallerian

Lars Hanqvist är pensionär
och far till Caféägaren
Anne-Lie Carmdahl. Han har
tillverkat de trevliga hant-
verk som nu pryder väg-
garna. Men här ska  många
hantverkares arbeten fram-
över ställas ut .
Anne-Lie svarade på en an-
nons om Café till salu för tre
år sedan. Då hade hon just
blivit friställd vid Ericsons i
Norrköping.

- Då tog jag chansen till egen
verksamhet. Och det har jag
inte ångrat. Det börjar gå bra
nu. Tog ett tag att etablera
sig.
- Min specialitet är att göra
tårtor av olika slag. Främst
smörgåstårtor.
- Det känns trevligt här på
Fix. Det kommer ständigt nya
företag och etablerar sig. Så
snart är vi ett fullvärdigt
köpcentra.

Lars Hanqvist

”Kundernas önskemål
 styr helt mitt arbete”

Staffan Magnusson 28, vars
morföräldrar en gång ägde
Nartorps handel, är snickare
inom bygg och anläggning.
Han ville satsa på eget och
tillverka helt efter kundernas
önskemål. Staffan var under
tre år etablerad i Norrkö-
ping. Arbetsuppgifterna
blev småningom av större
omfattning och ny, större
lokal blev nödvändig bl a för
att göra större moduler in-
omhus.

Det är så han arbetar Staf-
fan. Gör moduler inomhus
för hopsättning på bygg-
platsen.

Valet av lokal blev enkelt.
Fix-området. Bra tillgänglig-
het. Fina lokaler direkt i mark-

plan.

Han tillverkar friggebodar,
fritidshus, garage, utför di-
verse snickeriarbeten och
lägger tegeltak mm - allt ef-
ter kundernas önskemål.
Hustrun är byggnads-
ingeniör och gör alla bygg-
lovsritningar.

Staffan Magnusson

0121-14765
Vard 10 - 18   Lörd 10 - 13

Nya Verona
Fixpunkten (0121-15048)

Live-musik lördagar 21-01
Fullst. rättigheter Välkomna

den 1/4 byter vi namn till

Braskens
Krog

och Ni får ännu fler rätter att
välja mellan
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Ringvägen 44

0121-15500  (fax 42153)
0709-722979

Fynda och känn dig rik i vår Loppisbutik

Har du något att skänka?
Ring 0121-12915! Vi hämtar gratis!

Vi har insamling av kläder till Lettland.

Fixpunkten öppet vard 10 - 18, lörd 10 - 14

Fixområdet 0121-14261
Aerobic  Gym  Rehab  Solarium  Ångbastu

Livet har sina
ljusa stunder

Vad väntar
Du på?
Premiepensionsvalet har Du
redan gjort, men hur ser pla-
nen ut för Din hälsa?

”Den bästa träningen är
den som blir av”

Bli medlem nu och Du får:
- Ett presentkort på Sport and
Kidswear
- 2 st ”Ta med en vän kort”
- CMS Travelpass som ger Dig
rätten att träna på över 90 an-
läggningar i Norden samt USA,
Canada och Ryssland.

Dessutom bjuder vi på inskrivningsavgiften

Värde 2.600 kr

Friggebodar ~ Fritidshus ~ Garage
Tegeltak ~ Övriga snickeriarbeten

Allt efter kundens önskemål!

0121-15064,   070-761 70 98   (Fix-omr)

SM Entreprenad startar bygget av ny rondell
och nya vägar vid Fix. Klart till sommaren!

Det blev SM Entreprenad
som fick kommunens förtro-
ende att bygga.

Bygget startar vid Påsk och
beräknas vara klart till som-
maren.
- Förhållandena vid in och
utfart har varit svåra. Främst
sommartid har köer bildats
inne på området när fordo-
nen ska ut. Men till somma-
ren ska trafiksituationen på
området lösas på ett bra sätt,
säger Roland Larsson,
Mandamus chef på områ-
det.
Hur det blir med nuvarande
in och utfart är inte bestämt,
men det lutar åt att vi behål-
ler den. Den kanske kommer
att enkelriktas. Någonstans
på nya gatan mellan
Polimoon och Fix kommer
den nya öppningen till Fix-
området att ligga. Allt inom belysning och vitvaror

Exact bevakning utökar
Håkan Eriksson, Exact be-
vakning, har köpt Gota
security. Köpet blev klart
strax efter det att företaget
flyttat in i nya fina lokaler
på Fix. - Vi fick en förfrågan

från Gota om samgående,
men efter förhandlingar
köpte vi över hela den del
av Gota som rör larm och be-
vakning. Så nu är vi dubbelt
så stora som innan och med

dubbel omsättning. Det var
kundstocken som var intres-
sant. Och att de nya kun-
derna fanns inom samma
område som vi väl känner.

Nu kommer vi också att köra
värdetransporter dagtid.

Affären har inneburit att vi
nu har full drift dygnet runt.
Nattetid upp till 3 bilar i om-
rådet Norrköping - Söder-
köping - Valdemarsvik. Tro-
ligen kommer också några
väktare vid Gota att få erbju-
dande om anställning hos
oss.

Förutom att vi nu har nytt
kontor, har vi garage för 6
bilar och fina personal-
utrymmen. Vi har fått inves-
tera i nya bilar och har köpt

2 ämnen till bevaknings-
hundar. Nu satsar vi även på
kompetensutveckling i före-
taget. Nyligen fick vi ett EU-
projekt godkänt. Det är
Vidar Jansson, i egenskap
av EU-konsult, som hjälper
oss med projektet. Vi ser alla
fram emot ett intressant ar-
bete tillsammans.

Områdesbevakning
Den 1/3 i år startade vi områ-
desbevakning i Söderkö-
pings tätort efter att ha fått
en hel del förfrågningar från
privatpersoner och företag.

Villa och radhusägare har
anslutit sig. Likaså många
företag. Och vi får ständigt
nya förfrågningar.  Det är nu
alltid 5 tim nattlig bevakning
forts nästa sida

Solkort 10 ggr 250:-

 Vi sätter dit hårslingor i vårens och somma-
rens fräscha färger 50:-/st

Öppet månd, torsd, fred 10-18
tisd, onsd 10-20

Välkomna hälsar Carolin, Åsa och Karin
0121- 12115

Söderköpings Nya Auktionsverk AB*

50 % i rabatt
på inlämning under april
måndag - torsdag 12 - 18

fredag 12-17
annan tid enligt överenskommelse

Fix-området 0121-15490  (fax 15491)

* ev ändras bolagets namn

av SvF auktoriserad Videouthyrare

Nyhet!

Solarium

Nyh
et!

Solariu
m

10 ggr 2
50:-



12

av Söderköpings central-
ort. Under de nattliga tim-
marna utför vi dels
bevakningsuppgifter och
dels följer och rapporterar
misstänkt verksamhet. Det
blir fler timmar  per natt ju
fler som ansluter sig till
områdesbevakningen. Just
nu så väntar vi på att kom-
munen ska ta beslut i fråga
om val av vaktbolag för utö-
kad områdesbevakning i
Söderköping. Kommunen
har lagt över till  Ram-
understaden att besluta i
frågan.

Vi inom Exact bevakning är

inte främmande för andra
uppgifter än bevakning. Vi
tycker det är trevligt att
hjälpa personer som t ex re-
ser bort, med att sköta om t
ex djur och hus och sköta
trädgård. På så vis kommer
vi närmare våra söder-
köpingsbor.

Inga inbrott
Glädjande nog har det inte
varit några inbrott hos våra
kunder på bra många måna-
der nu - men, ihop med till-
tagande värme så tilltar of-
tast även brottsligheten - ty-
värr. Det blir bråda tider.
Men vi står rustade.

”Krig”
mellan vaktbolag

Under mitten av förra året
gick företagareföreningen ut
med en offertförfrågan till
vaktbolag om områdes-
bevakning i Söderköping.
Två företag lämnade in of-
fert. Exact bevakning och
Securitas.

I samband med detta ”gick
Securitas ut” bland företa-
gare med en intresse-
förfrågan som en del före-
tag svarade på.

Efter ett tag informerade
Securitas om att det skulle
bli en  ”Söderköpings-
väktare”,  för så många hade
svarat att de var intresserade
av bevakning. Det var nu
bara frågan om hur kommu-
nen ställde sig, sas det. Det
sas vidare att man skulle
komma med en bekräftelse
när kommunen tagit beslut.

Efter ytterligare en tid  sände
Securitas ut en skrivelse
med huvudrubrik BEKRÄF-
TELSE, där man sa att kom-
munen nu bestämt sig. -
Men kommunen hade en-
dast bestämt att man ville ha
områdesbevakning. Inte vil-
ket bolag som skulle få job-
bet. Och i skrivelsen till in-
tresserade sades att
intresseanmälan automa-
tiskt skulle övergå i avtal vid
ett visst datum.

Det här sättet att försöka
skaffa sig bevaknings-
uppdrag har upprört många
företagare. De känner sig
förda bakom ljuset av
Securitas. ”Allt måste vara
medvetet formulerat för att
vilseleda.” sade en företa-
gare redaktionen talat med.

Urartade
Det hela verkar ha urartat
natten mellan den 16 och 17
mars. Exacts väktare Håkan

Fyhr upptäcker under nat-
ten att en securitasväktare
far runt i Söderköping i en
civil bil och sätter upp sina
bevakningsskyltar. Håkan
Fyhr passerar bl a
Vermaplast, som har avtal
med Exact bevakning och
där en bevakningsskylt för
Exakt sitter på plats som den
ska. Vid återkomst, inte så
långt efteråt, är den skylten
borta och på plats sitter en
Securitasskylt!

Men det räckte inte. Även
på Elcenters kontors- och
verkstadslokal på samma
område var Exacts skyltar
och dekaler bortskrapade
och ersatta med Securitas.
Företaget har haft Exact
bebakning sedan -97.

Måndagen efter det inträf-
fade sökte Håkan Eriksson
Securitas ansvarige,
Gäfvert,  och bad denne för-
klara sig. Denne förnekade
all kännedom om vem som
tagit ned Exacts skyltar, men
erkände att de satt upp sina
egna (på samma ställe).
Ägaren till Elcenter kräver
nu att securitas omgående
återställer vad de gjort. Och
strax kommer en bil till plat-
sen och sätter upp en av
Exact bevaknings skyltar.

Redaktionen undrar hur
Securitas kan sätta upp en
skylt som de säger sig inte
tagit ned...

Händelserna med skyltarna
har Exact bevakning polis-
anmält. Man har även till
Konkurrensverket anmält
vad man anser vilseledande
marknadsföring. Och för re-
daktionen har Securitas
också förnekat kännedom,
men redaktionen blev
utlovad att en press-
ansvarig skulle kontakta.
Det löftet har inte hållits.

Sedan knappt ett halvår har
vi haft en ny sportbutik i
Söderköping – Sport and
Kidswear – på Ågatan. Det
är Jenny Karlsson och Ralf
Burkhard, nu boende i Nare-
bro, som tillsammans driver
butiken.

”Idén tog vi fram gemen-
samt, det var enkelt… sport-
butik fanns ju inte i Söder-

köping. Vi håller mestadels
lägre priser än på motsva-
rande varor i Norrköping.
Minsta storlek är 50 och
största 170. Men vi har inte
bara sportiga kläder för barn
och ungdomar. Vi har även
sportiga vardagskläder för
vuxna. Och vi för profilkläder
med tryck enligt kunders
önskan. Snart börjar vi ta in
rena sportartiklar som tält,
sovsäckar, liggunderlag,
stormkök m m. Allt verkar
fungera bra, säger Jenny
och verkar glad och nöjd.

Ny sportbutik
i Söderköping
”Sport and
Kidswear”
...inte bara för barn

Söderköpings Djurklinik

Pia Ehrenpries
Leg. Veterinär

Måndag - fredag 0830 - 1700

Tel  0121-12602             0703-581286 Jour
Storgatan 10    Hagatorget     Söderköping

1. Grundläggande kritik

 Miljöpartiets uppfattning är
att Vägverkets utredning
saknar en grundläggande
problemanalys. Vi menar, att
grundproblemet är att väg-
trafiken har tillåtits öka så att
alltfler oönskade miljö-
effekter uppstått.  Detta
konstaterande gäller givet-
vis inte bara E22 utan gene-
rellt.  Bilismen som tillåtits
utveckla sig är energi-
slösande och miljöskadlig i
en grad som hotar kom-
mande släktes livsbetingel-
ser.  Petroleum är en ändlig
naturtillgång. Föreställ-
ningen att man ständigt  kan
finna nya tillgångar är naiv
och ovetenskaplig. Skulle
den expansion av bilismen,
som förutsätts i Vägverkets
utredning kring E22 ske,
kommer energiknapphet att
uppträda inom en överblick-
bar framtid. Tankar att da-
gens massbilism skulle
kunna räddas genom intro-
duktion av  biobränslen
(etanol, metanol och bio-
gas) eller genom introduk-
tion av elbilar saknar all rea-
lism

 Det stora problemet för vil-

ket  ingen teknisk  lösning
är känd är växthuseffekten.
Bilismens och flygets ut-
släpp av koldioxid ger
mycket stora bidrag till
växthuseffekten. Vetenska-
pen är klar över risken för
katastrofala effekter när hal-
ten koldioxid i atmosfären
fördubblas i förhållande till
situationen för femtio år se-
dan. Försiktighetsprincipen
kräver att alla länder vidtar
kraftfulla åtgärder för att för-
hindra kommande katastro-
fer  Klimatförändringarna
har ju redan börjat.

 Vägverkets prognoser pe-
kar på en katastrofal ökning
av vägtrafiken. Skall man tro
Vägverket, kommer det pro-
blem man vill lösa  genom
att bygga om E22, att vara
lika olöst om c:a 20 år, då tra-
fiken genom Söderköpings
stad blir lika stor som i dag.
All erfarenhet visar att höjd
vägstandard ger ökad trafik.
Man planerar alltså att satsa
mellan 300 och 500 miljoner
av skattemedel för att för-
värra ett av mänsklighetens
värsta problem. Att Väg-
verket inte inser detta bety-

der att Vägverket är ett
stort miljöproblem. Väg-
verket har uppenbarligen in-
tresse av att trafiken ökar
och vill inte diskutera mot-
satsen.

2.Utgångspunkt: Transpor-
tera mindre, transportera
miljövänligt

Det finns inga skäl att
Sverige skall öka sitt trans-
portarbete. Tvärtom behö-
ver politiken inriktas på när-
försörjning och på minskade
transporter både av varor
och människor. Person-
transporter bör i ökande ut-
sträckning ske kollektivt ,
helst  med järnväg, i annat
fall buss, spårvagn och cy-
kel. Varutransporter skall i
ökad utsträckning ske per
järnväg. Slutsatsen blir att
en Ostkustbana, från Norr-
köping söderöver genom
Söderköping, Valdemarsvik
och Västervik  till Kalmar
och vidare genom Blekinge
och Skåne är vad som krävs
i vårt fall.

3. Slutsatser beträffande
Söderköping

Söderköping borde satsa på
att vara en del av lösningen
och inte en del av proble-
met. Det kräver i första hand
att kommunen vet vad den
långsiktiga utvecklingen bör
gå ut på. Det betyder att
kommunen skall satsa på
långsiktiga,  miljövänliga,
energisnåla lösningar. Det
betyder att kommunen en-
gagerar sig i utredningsar-
bete hur den skall kunna
medverka till utvecklingen
mot ett hållbart samhälle på
trafikområdet och söker
samarbete med kommu-
nerna utefter Ostkusten för
att gemensamt planera för
en järnväg.
De långsiktiga målen bör
finnas med när man disku-
terar konkreta åtgärder.
Transportkonsekvenser bör
vara en del av varje stads-
planeförslag.

4. Konkreta förslag
Miljöpartiet avvisar samt-
liga Vägverkets alternativ.
De är dyra och inriktade på
att lösa fel problem. De med-
för alla betydande miljöför-
störing och använder hund-
ratals miljoner på ett system
som borde reduceras och
inte utvecklas. Pengar kan

som bekant bara användas
en gång. Pengar som spen-
derats till kilometerlånga
landsvägsbroar kan inte an-
vändas till järnvägs-
utbyggnad.

Miljöpartiet är medvetet om
de trafikproblem som be-
skrivs i utredningen. Efter-
som man inte kan räkna med
att få ett snabbt byte av tra-
fikpolitik så måste vissa min-
dre investeringar komma till.

Partiet har redan för ett tio-
tal år sedan motionerat om
att kommunen skulle enga-
gera sig i en enkel lösning
för att eliminera trafik-
proppen vid Göta kanal.
Detta sker genom att en ny
tvåfilig öppningsbar bro
byggs c:a 125 meter  väster
om den nuvarande  bron och
ansluts till nuvarande E22
på båda sidor om kanalen.
Härigenom skapas en bas-
säng på c:a 100 meter. Ge-
nom att växelvis öppna bro-
arna kan båtarna på kanalen
slussas in i och ut ur bas-
sängen. Biltrafiken leds med
hjälp av en automatisk tra-
fikledare till den bro som är
stängd för båttrafik, och tra-
fiken kan flyta kontinuerligt.

Miljöpartiet har också för
flera år sedan motionerat om
en utredning angående möj-
ligheterna till en bilfri inner-
stad.  Man bör också i detalj
utreda de i Vägverkets alter-
nativ 1+ angivna lösning-
arna med rondellanslutning
vid norra infarten (Anslut-
ning för väg 210) samt vid
Fix-punkten.

5. Synpunkter på väg-
verkets alternativ.
Om man till varje pris vill
genomföra Vägverkets
väst- eller öst-alternativ för-
ordar vi det billigaste: Väst
3 bro, i andra hand Väst 3
tunnel.   Vi avstyrker alter-
nativ Öst med hänsyn till
miljörisker (vattentäkten)
och ingreppet i Ramunder-
berget och Borgberget (na-
turvärden, kulturvärden och
rekreationsvärden). Alterna-
tiv Öst ger dessutom den
minsta avlastningen av tra-
fiken genom centrum.

6. Utred Järnvägsalter-
nativ !
Det är hög tid att utreda var
en Ostkustbana skulle dras
genom Söderköping.  Sam-
arbeta med ostkustens kom-
muner om ett järnvägsalter-
nativ.

Väg E22 förbi Söderköping
Sammanfaattning  av miljöpartiets synpunkter
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För några
månader sedan eller så, kom
det bland direktreklamen
även en broschyr om Söder-
köping. Möjligen var den
utgiven av Ramundersta-
den. Den var tämligen ele-
gant utförd och bland andra
fotografier återfanns där ett
i anslutning till några rader
om stadens parker. Söder-
köping sades vara stolt över
dem. Jag minns inte exakt
formuleringen och broschy-
ren är förkommen.

Just då
minns jag mig ha suckat
uppgivet. I vilken stad sä-
ger man sig inte vara stolt
över sina parker? Ett utta-
lande som inte förpliktigar
till något särskilt och som väl
för det mesta får passera
opåtalt. Men påståendet har
retat mig allt mer och nu har
det gnagt länge nog för att
få mig att protestera öppet.
Vem i Söderköping känner
stolthet över stadens
parker?

Jag är inte
infödd Söderköpingsbo,
men det har gått 35 år sedan
jag kom hit och känner mig
sedan länge, som om jag
hörde hit och har rätt att få
ventilera kritiska synpunk-
ter. Förvisso har jag trivts bra
genom alla år. Kanske har jag
väl av och till retat mig på
en del av stadens åtgärder,
som många andra har gjort,
men i mångt och mycket har
jag också tyckt att Söder-
köping med åren har blivit
en liten pärla. Visst finns det
åtskilligt som Söder-
köpingsborna kan känna
stolthet över. Men parke-
rna? Nää!

Vilka parker
åsyftas för det första? Vid
Hagatorget finns en liten
anläggning på ett par hundra
kvadratmeter som man nog
kan tycka förtjänar kallas för
park. Där finns bänkar, plan-
teringar och på senare tid en
del gammaldags rosor och

Söderköpings parker - något att vara
stolt över?
Av Bengt Axmacher

även träd som ger skugga
här och var. Den är ganska
lyckad tycker jag, särskilt
sommartid. Men stor är den
inte.

Så finns
det en större grönyta intill
Brunnen, som väl brukar
kallas för brunnsparken.
Även om den inte längre är
stadens egendom så har den
varit det tills helt nyligen.
Det är en ganska stor gräs-
matta med många uppvuxna
träd. Förekommer blommor
eller buskar så är de minst
sagt oansenliga. Låt gå för
park, men knappast något
att yvas över.

Nedanför
Nyströmska skolan ligger
vad jag av gammal vana kal-
lar lasarettsparken, fast den
heter väl något annat nu.
Många stora fina lummiga
träd finns det där, så lummiga
att gräsytan här och var blir
lite gles i skuggan. Förr
sträckte sig den här parken
runt gamla lasarettet eller
nuvarande skolan. Söder
om vårdcentralen, där par-
ken faktiskt var lite parklik,
har den dock nyligen blivit
till ett villaområde. Återsto-
den kan väl likväl kallas
park, men den är inte precis
ett ställe där man slår av på
takten och ser sig omkring.

För mig är
en park ett ställe som man
går till och inte runtom. Man
kan gå till den för att avnjuta

säsongens blommande
buskar o växter. Man kan-
ske brer ut en jacka i grön-
gräset och slår sig ner med
en termos och en bulle eller
rentav med en flaska vin (li-
ten rödvinspava med pimpi-
nella, så får det till och med
en lätt kulturell touche ). Om
året är så långt lidet att so-
len börjat värma, drar man
kanske rentav en del plagg
över huvudet. Lä och bus-
kage krävs i så fall, så det
inte känns som om man ex-
ponerade sig otillbörligt. Gi-
tarr kan medföras hellre än
bergsprängare; i händelse
av vin och pimpinella rentav
luta.

Var beter
man sig så i Söderköping?

Jag har aldrig sett det före-
komma, men eftersom jag
inte bor i själva staden så
har jag kanske fel. Någon
utbredd vana kan det knap-
past vara.

U t ö v e r
dessa gamla parker finns
också mer nytillkomna grön-
ytor, vilket är en mycket mer
träffande beskrivning än
”park”. I vinkeln mellan
Brobyvägen och Erik Dahl-
bergsgatan, ner mot storån
ligger en sådan grönyta.
Den har försetts med en rad
hästkastanjer utmed kanten.
Helt små än, men även när
de vuxit sig stora, vilket går
fortare än man tror, så kom-
mer den här triangeln aldrig
att likna annat än en stor

gräsmatteöken. Fler sådana
gräsöknar finns: utmed
Drothems kyrkogård och
mittemot Alvik ner mot
kvarndammen. Runt tomten
där epidemisjukhuset låg en
gång i världen finns i alla fall
resterna av en allé, även om
den inte leder någonstans.
Ytterligare enformigt gräs
finns i ett långsmalt flak mel-
lan Beckers bilhall och E22,
runt busstationen och allra
mest påfallande i två stora
fula rektanglar mot Stinsens
västra och södra sida. Det
senare är verkligen ett ställe
där man åtminstone borde
ha gjort ett litet försök. Här
finns bara räta vinklar, spik-
raka stenkanter, en absolut
horisontell och steril gräs-
yta och något dussin träd,
som ser jämmerliga ut. Även
om man försöker tänka sig
dessa metspön uppvuxna,
blir intrycket bedrövligt.

Det är sä-
kert orättvist att påstå att
Söderköping skulle inneha
något slags bottenrekord i
fantasilösa ”grönytor”.
Sverige har inte någon högt
utvecklad parkkultur att falla
tillbaka på och många
svenska småstäder kan för-
modas se likadana ut. Men
det börjar finnas undantag.

Bengt Ax-
mascher fortsätter sin arti-
kel i nästa nummer av lilla
tidningen

Stationsområdet nu

Väster om Norrtull nu

Sydväst om Kvarn nu

Förlovningsringar
15 % rabatt på ett stort

sortiment av vackra ringar

Tillverkar även specialdesignade ringar
enl. kunders                             önskemål

Storgatan 5 0121-15533

Påskbuffe
med delikatesser 175:-

barn under 6 år gratis
buffe serveras 13-19

Öppet:  Långfredag - Påskafton 13.00 - 01.00
Påskdagen - Annandagen 13.00 - 20.00

Musik
Sellqvist & Jakobowski underhåller

från kl 21.00 (Långfredag & Påskafton)
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Där sortimentet är störst
kvalitet och pris bäst

köps det tydligen mest

10 MRF-bilar

Söderköping

- Öppet även lördagar och söndagar 10 - 16
- Köp startpaket och vi bjuder på första

körlektionen
- Intensivutbildning

- Körskolan öppen 12 timmar varje vardag!
- Körlektioner 7 - 21

Ny teorikurs startar 17 /4
Ågatan 21  0121-10822                www.arres.nu

tre gånger högre än de
svenska. Ur ekonomisk syn-
punkt finns det därför all
anledning att investera i
elproduktion. Det är en kom-
mande vinstbransch. NME
har just sålt ut sin elpro-
duktion till Sydkraft som i
sin tur håller på att köpas
upp av de framsynta tys-
karna.

KOMMUNIKATIONER

Miljövänliga kommunika-
tionsmedel, framtvingade av
miljö- och klimatskäl, kom-
mer att utvecklas. Biltrafiken
måste minska till förmån för
den kollektiva trafiken. Al-
ternativa transportmedel
kommer att utvecklas. Detta
måste vägas in i bilden när
nya vägar eller
vägsträckningar, till exempel
E22, planeras. Det är inte gi-
vet att E22 kommer att be-
lastas hårdare i framtiden.

forts fr sid 7

- Stegeborgsscen. Den
gamla ruinen med anor från
1200-talet, i vilken både Jo-
han III och Karl X bott,
vackert belägen invid
Slätbaken, utgör en kulturell
b e g i v e n h e t .
Stegeborgsruinen skulle
kunna förses med läktare
och scen. Teaterstycken till
exempel om storhetstiden
under medeltiden och under
stormaktstiden skulle kunna
framföras men även musik-
evenemang i stil med vad
som arrangeras i Västerviks
slottsruin.

- Blå kustenbåten anlöper
idag inte Söderköping, men
den passerar genom St
Anna skärgård på sin färd
från Stockholm till Västervik.
På sin väg in till Söderköping
skulle den kunna anlöpa
Capella Ecumenica och på
sin väg ut Stegeborg. Efter
att ha sett Söderköping
kunde man med buss be-
söka kommunens olika slott
och herresäten såsom Mem,
Herrborum och Torönsborg.

- St Anna skärgård är en av
Sveriges vackraste skärgår-
dar. Båtturer som tar runt
turister till Harstena,
Aspöja, Capella Ecumenica
och andra vackra öar skulle
kunna arrangeras. Friluftsli-
vet i skärgården skulle
kunna utvecklas. St Anna
skärgård är mycket attraktiv
för kajakpaddlare och
långfärdsskridskoåkare.

- Naturen i kommunen är
mycket vacker med sitt böl-
jande öppna landskap.
Landskapet är perfekt för
både cyklister och vandrare.
Övernattnings- och mat-
möjligheter skulle byggas
ut. Fasta vindskydd med
eldstäder och utkörd ved
skulle underlätta. Klipporna
på Slätbakens norra strand
utgör intressanta klätterom-
råden.

- Staden har för få grön-
områden och parker. En grö-
nare stad skulle höja attrak-
tionskraften på turisterna
samtidigt som det skulle öka
trevnaden för invånarna.

- Storån borde göras
iordning så att småbåtar kan
ta sig hela vägen in till sta-
den. Bryggor att angöra vid
borde ses över. Det som fas-
cinerade mig mest då jag var
liten var de stora fiskarna
som fanns i stort antal i ån.
Kan vi återskapa detta?

- Lilla Tidningen utkommer
var annan månad sedan ett
styvt halvår tillbaka. Tid-
ningen utdelas gratis till
kommunens samtliga hus-
håll och utgör därför ett
mycket bra forum för att pre-
sentera kulturella och andra
utbud. Tidningen utgör ett

utmärkt medium för att dis-
kutera och debattera ange-
lägenheter som berör Söder-
köpings kommun.

- Kommunens hemsida ut-
gör en annan möjlighet att
presentera kommunens ut-
bud. En stor del av det ut-
bud som finns saknas på
hemsidan.

- Fler anslagstavlor för olika
kulturarrangemang bör sät-
tas upp.

UTBILDNINGSSTADEN

Söderköping har anslagit en
ambition med Nyströmska
gymnasiet och friskolorna
Waldorfskolan och Gårdeby
skola. En undersökning har
visat att i de kommuner där
det finns friskolor har kvali-
teten i de kommunala sko-
lorna höjts. Waldorfskolan
som utgör stadens enda
friskola hotas dock om nå-
got av de västliga alternati-
ven för E22´s sträckning
genomförs. Om något av de
stadsnära västliga alternati-
ven genomförs berörs sko-
lan så kraftigt att den måste
läggas ned eller flyttas.

Linköpings universitet har
sedan några år ett campus i
Norrköping. En filial skulle
också kunna upprättas i
Söderköping. Genom att då
fler ungdomar kommer till
staden skulle befolkning-
spyramiden kunna jämnas
till. Till exempel skulle en
medeltidsinstitution som
anknyter till medeltids-
staden kunna ha sitt säte i
staden.  En miljö- och ekolo-
giinstitution skulle kunna
anknyta till stadens ekolo-
giska grundton. En unik
svensk utbildning i komple-
mentärmedicin, tidigare be-
nämnt alternativmedicin,
skulle knyta an till de gamla
hälsotraditionerna vid
Söderköpings brunn. I nu-
läget finns det inte någon
statlig, studiemedels-
berättigad utbildning på
universitetsnivå utan in-
tresserade studenter måste
söka sig till de privata sko-
lor som finns. Studieavgifte-
rna är höga och studierna
berättigar inte till studieme-
del. Rent allmänt ställer sig
Östergötlands läns lands-
ting positiva till komple-
mentärmedicin såsom en
skonsammare, mer miljövän-
lig och billigare behandling
än den vedertagna väster-
ländska medicinen. Det
borde vara relativt lätt att
skapa ett utvecklings-
centrum för fysisk och men-
tal hälsa. Vid Nyströmska
gymnasiet utbildas genom
”Turistakademin” elever
med inriktning mot informa-
tion och service inom turis-
men. En universitets-
påbyggnad skulle kunna
förläggas till Söderköping.

MILJÖSTADEN

Det vackra, öppna, böljande
landskapet med en levande
bebyggelse och den sär-
egna, storslagna skärgår-
den utgör grunden för att
stärka kommunens karaktär
av ekologiskt och miljö-
tänkande. Staden har en hel
del företag med miljö-
inriktning. Tidigare hade vi
Naturvärnet och Sveriges
största klassrum som var
mycket lovvärda ambitioner
att bevara en god miljö i
kombination med att ta hand
om och utveckla ungdomar
som hamnat utanför samhäl-
let. Waldorfskolan präglas i
sin pedagogik av ett ekolo-
giskt synsätt. Barnen fost-
ras redan från tidiga år att
skapa en relation med natu-
ren och dess läkande kraft.
En stor del av undervis-
ningen är förlagd utomhus.
Ett ekologiskt inriktat bo-
stadsområde invid
Waldorfskolan är projekte-
rat. Ett stadsnära västligt
E22 alternativ omöjliggör ty-
värr ett genomförande.
Söderköping skulle kunna
bli en arena eller ett forum
för miljö- och klimatfrågor.

DEN SOCIALA STADEN

Kommunen är så liten att
förutsättningar finns att
skapa en stark samhörighet
och vikänsla. Många flyttar
till Söderköping för att sta-
den uppfattas som trevlig.
Naturvärnet och Sveriges
största klassrum var goda
föresatser för att skapa so-
ciala närverk. Caféer utgör
sociala smörjmedel liksom
bibliotek, ett väl utvecklat
föreningsliv och ett politiskt
engagemang. För att ut-
veckla samhörigheten och
ett socialt nätverk kan mö-
tesplatser av olika slag ska-
pas.

Andra frågor som måste lö-
sas när väl de stora dragen
är klara är:

BOENDET

Söderköpings stad karaktä-
riseras av låghusbebyg-
gelse. En sammanhängande
stadsbebyggelse eftersträ-
vas. Staden måste planera
för att kunna tillgodose en
expansion som rundar till
staden i stället för att göra
den mer avlång.
Rekreations- och friluftsom-
råden bör planeras i anslut-
ning till bebyggelsen. En
expansion västerut tycks
vara den mest önskvärda
medan en östlig expansion
verkar mindre lockande. I
norr har vi naturliga be-
gränsningar och en utvidg-
ning söderut skulle bara
göra staden ännu mer av-
lång. Det är därför viktigt att
hålla expansionsmöjlig-
heten västerut öppen och

inte låta en västlig E22
sträckning omöjliggöra en
sådan.

Energisystemen i husen
måste anpassas så att
energiåtgången minskar
samtidigt som mer miljö-
anpassade energikällor ut-
nyttjas. Europa kommer att
få en avreglerad elmarknad
om några år vilket medför att
elpriserna i Sverige kommer
att åtminstone fördubblas.

1987 ingår paret
Leandersson ett hyresavtal
med kommunen gällande
Campingplatsen på Norra
Finnö – Källbuktens cam-
ping i Sanden.

Campingplatsen är då en del
av en större fastighet som
tillhör kommunen. Omkring
1990 bygger kommunen en
sanitetsanläggning, drar
vatten och avlopp, gör elis-
tallationer och bygger ny
väg. Allt till en kostnad av
drygt 1.600.000 kronor.

1994 säljs hela Campingen
till paret. Mark avstyckas nu
och campingen blir på hela
11 hektar. Handlingarna un-
dertecknas av Bengt Alm-
qvist ( C ), som då var kom-
munalråd. I köpet får även
familjen Leandersson ( C )

en annan strandfastighet.
Allt, fastigheter och bygg-
nader, säljes till det fantas-
tiska priset av 800.000:-

Två oersättliga skärgårds-
och strandfastigheter på
sammanlagt drygt 11 hektar
med sandstrand och alla
faciliteter försvann ur
kommuninvånarnas gemen-
samma tillgångar...

Det här är inte den enda till-
gången kommunen sålt till
privat intressent. Genom
utförsäljningar gör man in-
vånarna fattigare och pri-
vata intressenter rikare. Och
invånarna dessutom bero-
ende av beslut långt från
den demokratiska proces-
sen. Beslut de inte kan på-
verka.

Fick köpa unik skärgårdsfastighet
DEN GODA STADEN

Söderköping har stora möj-
ligheter att på många sätt bli
ännu mer attraktivt för både
turister och gamla och bli-
vande Söderköpingsbor.
Staden är småstadstrevlig
med mycken charm men lite
väl tam och stillsam under
höst, vinter och vår. Många
goda initiativ har tagits på
senare tid men mycket an-
nat kan göras. Vi kan för-
stärka de trevliga och posi-
tiva inslagen och bli den
goda staden Söderköping
där kultur, turism, bra
utbildningar, miljötänkande
och trevnad präglar staden.
En stad man åker till för att
vårda sin själ och må gott.

2001-04-01

Björn Esping
bitr professor
Husby säteri

614 90 Söderköping
0121-20039

bjorn.esping@ter.mh.se

Kloka bin
suger inte

nektar
ur vissa

blommor

Kinesiskt ord-
språk

Toyota Previa GL

7-sits abs ac drag -92 9.300 mil vit              89.800:-

Volvo 855 GLT 2,5

hgv abs takl -95 10.700 mil grönm             119.800:-

Volvo 944 GL

aut lm -91 15.500 mil blå                                54.800:-

Volvo 944 GL 2,3 S

4d drag lm larm -96 7.800 mil blå                  99.800:-

VW Passat 2,0 CL

4d ac abs -96 18.000 mil silvmet                   74.800:-

Ford Escort 1,8 RS

4d ac cd lm -97 10.000 mil röd                      77.500:-

Ford Mondeo 2,0 CLX

5d ac cd abs -97 13.000 mil grönm               89.800:-

Mits Galant V6 24 V

4d acc abs lm farth -98 6.000 mil röd         134.800:-

Saab 9-3 2,0 i

5d ac cd abs -99 5.500 mil blåm                  149.800:-

Saab 9000 CDE 2,0 T

4d aut acc abs farth -96 5.300 mil röd       119.800:-
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Gamla bilder från vårt kära Söderköping
Denna gång visar vi bilder på några byggnader/
miljöer som inte längre finns kvar. Bild och text
från Kjell Jonassons fantastiska vykortssamling.

Bilden till vänster visar det fina badhus vi en gång kunde
ståta med i Söderköping. Badhuset, som tyvärr förstördes vid
brand på 60-talet, tillhörde Brunnen, vars byggnad vi kan se
till vänster i bild. Den med torn på.
Det var rikligt med vatten i Storån förr. Bilden stämplad 1915.

Bilden till höger visar en av Söderköpings tidigare Restau-
ranger - Skogsborg. Den låg på höjden längst in på Skogs-
borgsgatan. Byggdes 1904-1906. Huset bredvid är den sk Lek-
stugan. Den var danslokal. Fortfarande finns stukatur och en
del målningar bevarade från tiden innan tornet revs.
Restaurangverksamheten upphörde i samband med Första
Världskriget . Nuvarande Skogsborgsgatan 8 där Lars-Göran
och Astrid Israelsson bor.

Bilden till höger är från Linköpingsgatan från Ån räknat. På
gatan bor Kjell Jonasson - innehavaren av alla de fina bilder
vi får visa i den här tidningen. Husen är för länge sedan borta,
med undantag för tidigare Lottagården - låg byggnad som
skymtar långt in på gatan till vänster. Tänk om husen istället
för att rivas, hade renoverats eller byggts om i samma stil. 30-
talet.

Bilden till vänster. Se så fint Hagatorget såg ut på 40-talet. Vi
ser en Volvo med gengasaggregat - troligen en taxi. Till höger i
bild skymtar dåtidens bensinmack på torget. Bortom bilen ser
vi en öppen gård och lite till vänster urmakeriet. Allt detta har
fått ge plats för det hus som nu inrymmer bl a Östgötabanken.
Huset till vänster revs för att småningom ersättas av det nya
hus Arbetsförmedlingen nu inryms i.

Bilden till vänster visar den vackra musikpaviljongen vid Brun-
nen. Den är riven, som så mycket annat vackert i Söderköping.
Inte blev den nya musikpaviljongen lika vacker. Glädjen att
göra det man gjorde till något vackert försvann så småningom.
Nyttan kom att dominera byggnadsstilen. Nog saknar man Skön-
heten i ”moderna” tiders byggnader allt...
Till vänster och bortom scenen ser vi en mindre kiosk som bl a
sålde vykort. Kanske den kiosk varifrån denna bild hämtats!
40-talet.



HTC bygger 3.500 kvm vid ”Slussporten”

HTC startade i liten skala
1987. Tidigt började egna
idéer med slipmaskiner att ta
form. Det blev nykonstruk-
tioner med egna patent.
Maskinerna är nu välkända
Världen över.

- Marknadsföringen sker
huvudsakligen genom att
nöjda kunder rekommende-

rar andra. Men vi är också
med på ett 20-tal mässor klo-
tet runt. Hela tiden pågår
produktutveckling. Och fö-
retaget ligger på framkant i
utvecklingen.

Maskinerna används på alla
hårda golv. Främst betong
och natursten. Genom ett
speciellt härdningsförfa-

rande av betonggolvens
övre skikt, där vattenglas
ingår i momentet, får vi fram
helt släta, glänsande och
stenhårda golv som inte be-
höver ytterligare behand-
ling. Ca 70 % av tillverk-
ningen går på export.

- Vi är nu trångbodda. I SM-
huset hyr vi ca 1.000 kvm.

Nu bygger vi egna nya än-
damålsenliga lokaler intill
Slussporten vid E22. Totalt
ca 3.500 kvm golvyta. Allt till
en kostnad av ca 30 miljo-
ner. Företaget har 23 an-
ställda. Och omsättningen
är i dag ca 40 miljoner kro-
nor, säger Håkan Thysell,
VD för det framgångsrika
företaget HTC.

TV & Video från

6.995:-
inkl möbel

1.495:-

alltid med 2 års Garanti

Luxors
SuperTV

Kom in för
demonstration


