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Sankt Anna Handel är mycket Skärgårdens Caping Tyrislöt
- idyllisk familjecamping underbart belämer än det låter
gen i mellanskärgården. Lummig grönEn skyddad, vänlig och mysig oas utan stress på Norra Finnö
strax söder om Lagnöbron. Stanna till, njut av härlig uppläggningsglass, tanka båt eller bil, handla matvaror eller
serva båten. Det mesta finner du här.

ska. Fina skyddade badvikar med sandstrand. Dagliga båtförbindelser med
Harstena. Skärgårdsmuséum. Gästhamn. Besök och njut...
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Använd Klämmans sluss!
Genom att använda en sluss i Kanalen
som redan finns men numera inte används, kan vi rädda Lillåns unika miljö och
de skyddsvärda växt- och djurarter, som
sedan årtusenden är beroende av åns
existens. - Det är bråttom.
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Gamla bilder

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

Nästan NYA bilar
till bilgrossistpris
Förmånliga Finansierings- Garanti
och Försäkringsvillkor
Vi finns på Fix-Punkten
i Söderköping

Öppet hela sommaren

Komplett solcellanläggning från 9.995:NYHET! Luftsolfångare för stugan 7.995:0121-12045

Plåtgatan 3
Hamra industriområde
energikontroll.nu

nom Saltsjöbadsanda och
breda överenskommelser
behärskar de styrande nästan allt. Medborgarnas liv
ska av ombud styras in i
minsta detalj. Allt ska regleras.

lilla tidningen

Ge akt
begrepp och ord
kan vilseleda
- ibland medvetet

Borum Ekebo
614 90 Söderköping
0121-42135
(fax 0121-42141)
mobil 070-3108370
e-post
lilla.tidningen@telia.com

Ansvarig utgivare
och redaktör
Vidar Jansson

Med värdeladdade, men totalt urkramade begrepp kan
man vilseleda.
Vem har inte hört uttrycket
”framåtskridande”. Ordet
uttalas med sådan självklar
värdighet att varje ”reformförslag” med den stämpel
hamnar utom all diskussion.
Det upphöjs med denna till i
det närmaste en lag. Och lagar skall följas. Det har vi
fått lära oss svenskar… sedan Gustav Vasa.
”Nu går vi vidare” är ett uttryck som börjat florera. När
makthavare gjort sig skyldiga till övergrepp, skyler de
över och säger bara ”Nu går
vi vidare.” Och det märkliga
är, att de av motsatt åsikt
böjer sig…de för inte saken
till ett avgörande ur moralisk synpunkt, utan låter sig
köras över av ett omoraliskt
handlande. Varför? Den
svenska flatheten?
”Folkhemmet” och ”Det
Svenska Välfärdssamhället”
är begrepp som ännu klingar
vackert. Men vad innehåller de? En skola som lärarna
flyr. Åldringar som drogas
för att personal saknas.
Vårdköer som bara växer.
Vad är det för välfärd? Sanningen är den att den
svenska välfärden internationellt sett inte alls är nå-

Artiklar och insändare
helst som e-post

Annonspris:
5 kr + moms/spaltmm
svart/vit.
Färg och omslag:
pris på begäran
got att skryta med. I åtskilliga länder har invånarna
ordnat det betydligt bättre
för sig – till lägre skatter
dessutom.
Det är också inne att sätta
vackra ord på impopulära
åtgärder. Yttryck skapas,
som är till för att liksom gå
runt de verkliga avsikterna
med förslagen. Man fokuserar helt enkelt på något annat. Något som låter bättre.
Nedskärningar och uppsägningar kallas inte sällan för
rationaliseringar, omstruktureringar, omorganisation
eller varför inte tillväxtbefrämjande åtgärder. För
vilka? För de som drabbas?
Ge akt på begrepp och ord.
Särskilt om de kommer från
de styrande. De kan vilseleda.

Varför bestämma genom
ditt ombuds ombud, när
du kan bestämma själv
I Sverige har de länge styrande, utan att vidta revolutionära våldsamheter, smygande tagit över alla betydande samhällsfunktioner.
Överallt kontrollerar nu politikerna våra liv, även om
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regeringsinnehaven växlar.
Genom traditionsenligt lojala ämbetsmän, genom politiska utnämningar, där gränsen mellan föreningsaktivitet och det egentliga politiska livet suddats ut, ge-

Layout
Vidar Jansson

Så är det inte i övriga Västeuropa. Ju längre västerut vi
kommer, ju mer individualistiskt framträder de enskilda människorna. Samhörigheten består i deras önskan att förbli individualister
i dess goda bemärkelse. Ju
längre öster ut vi kommer ju
mer uppträder de enskilda i
grupptillhörigheter. Sverige
är i det avseendet ett märkligt exempel. Överallt finns
sammanslutningar. I stort
sett för allting. Grupptillhörigheten anses viktig. Ja
så viktig att den oftast till
och med får företräde framför enskild rätt.
Till gruppbeteendet hör
också att vi väljer oss företrädare. Vi tar inte i saker och
ting själva, utan ställer oss i
grupp och förlitar oss på
dem som vi valt ska företräda oss. Deras beslut,

även om det uppenbart är
galet, ifrågasätts bara i tysthet. Vi har ju lämnat fullmakt
till någon annan att tala för
oss. Man verkar resonera
som att ”vi får skylla oss
själva”. Och så är vi till råga
på allt obenägna till konflikt.
Alltid ska vi vara överens.
Och det låter kanske bra.
Men leder den oss framåt,
denna konflikträdsla?
Beslut genom ombud på
ombud, bromsar våra gemensamma möjligheter att
snabbt svara på omvärldsförändringar. Det tar tid och
kraft att bryta upp det bestående, även om det bara
bestått en enda dag. De som
sitter på förmåner och/eller
makt, släpper inte så gärna
greppet. Vore det mera av
direkt demokrati, där vi
själva, utan omvägen med
ombud och i mindre församlingar agerade, skulle vi
mycket snarare kunna ta
beslut i demokratisk ordning. Beslut kunde tas när
de behövde tas och inte för
sent. - Inte nödvändigtvis
efter långbänk och partipolitiskt käbbel. Beslut kanske

till och med kunde tas av
dem de berörde!
Det här kanske vore gott att
pröva i nya, mindre, parlamentariska församlingar. Att
ändra i de nuvarande blir
nog alltför svårt. Men just i
nyinrättade, till vilka man
kan överlämna bestämmanderätt efterhand, kunde kanske fungera. Det kan nog
göras på försök om man så
önskar. På några platser. För
handen på hjärtat, inte behöver vi särskilt mycket av
partipolitik inom till exempel
våra kommuner. Det mesta nästan allt - är sakfrågor.
Något måste göras. Det har
ju även Karl Evert Bevemyr
efterlyst.
Delegera ansvar till exempelvis lämpliga byalag eller till
mindre parlament i de gamla
kommunerna i Söderköping.
Det vore väl en injektion för
det politiska livet!
Eller är det för mycket begärt?

Bengt Almkvist själv är ”hederligheten
personifierad” och lilla tidningens redaktör
en stor lögnare - läs om Almkvists interna
brev till alla kommunfullmäktiges ledamöter
Debatt Söderköping tillskriver här öppet ledamöterna
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Under våren har lokala media
rapporterat
on
kommunfullmäktigeordföranden i Söderköping,
Bengt Almkvists affärer. Det
blev känt att under en rad
av år har han inte deklarerat
eller redovisat bokslut för
sitt företag. Hen har dragit
på sig ett stort antal
betalningsanmärkningar
hos kronofogden, för några
veckor sedan i 129 fall med
en samlad skuld runt 2,5 miljoner. Det rör sig om både
personliga skulder och i företaget, som är försatt i likvidation.

färer. Som om det inte räckte
med detta anmärkningsvärda steg, använder hart
inemot två sidor i brevet till
ett angrepp på Lilla Tidningens utgivare och redaktör
Vidar Jansson.

I detta läge borde förtroendet för honom som kommunens högste förtroendevalde allvarligt ha ifrågasatts. Men bara av socialdemokraterna och Barbro
Tjernström. Övriga hukade
eller ställde öppet upp för
honom. Istället riktades kritiken mot dem som ifrågasatte Almkvists agerande.

Att en ledande kommunpolitiker väljer att internt
svartmåla en publicist, istället för att delta I en öppen
debatt, kan tolkas sam att
kommunal demokreti i
Söderköping bäst hanteras
i slutna rum, utanför medborgarnas insyn. Almkvist
anklagar Jansson för att
medvetet vilja skada honom.
I brevet nämner han förklenande omdömen, sam dock
aldrig förekommit i Lilla Tidningen. Härtill anför han ett
tjugotal sakfel som Jansson
skulle ha gjort sig skyldig
till. Han säger sig inte ha fått
bemöta artiklarna i Lilla Tidningen, vilket är osanning.
Almkvist har aldrig tagit någon sådan kontakt.

Anfall är bästa försvar,
tycks vara Almkvists metod.
Gång efter annan framställer han sig som hederligheten personifierad, bara
så sorgligt otursförföljd.
Hans senaste drag är att i
brev daterat 20 maj, till kommunfullmäktiges ledamöter
rättfärdiga sina märkliga af-

Däremot tar Almkvist
inte upp NT:s lika kritiska
artiklar eller tidningens ledare, med rak kritik av hens
agerande som förtroendevald och antydningar om att
ledande politiker håller varandra om ryggen. Debatt
Söderköping instämmer i
denna kritik. Vi finner det

också egendomligt att
partigrupperna med nämnt
undantag, väljer tystnad istället för att delta i debatten
och ange sin inställning till
vilka etiska- och moraliske
krav sam bör ställas på politiskt aktiva.
För kommunpolitikernas
demokratiska trovärdighet
krävs här raka och klarläggande svar, Det är inte acceptabelt att så avvikande
etisk- moraliska ställningstaganden som de som ledande partiföreträdare uttryckt i Almkvistfallet legitimeras.
Debatt Söderköping
skulle också gärna se ett
avståndstagande
från
Almkvists interna brev till
fullmäktigeledamöterna, där
han pådyvlar Lilla Tidningen kränkande omdömen som aldrig fällts, liksom
att syftet skulle varit att
medvetet skada Almkvist. Vi
betraktar Almkvist brev
som ett allvarligt övertramp
och ovärdigt en ledande
politiker
För Debatt Söderköping
Klas Andersson
Ordförande

Välkommen till

Ekologiska livsmedel, frukt o grönt
kaffe och the
presenter
strumpor med lös resår
sköna, lätta sommarskor
SIA-glass o nypressad apelsinjuice

Café Stinsen

Hembakat kaffebröd. Smörgåsar.
Hårdglass.
Lättare luncher som t ex
rökt fisk, potatissallad inkl dricka
o kaffe 45:0121-18254

Kort intervju med kyrkoherde Fritz Axelius S:t Anna pastorat
med anledning av påståenden inom pastoratet
Församlingsbor i Sankt
Anna Pastorat har bett lilla
tidningen att ställa frågor till
vår kyrkoherde Fritz
Axelius. En del av dessa har
framförts vid en enkel intervju per telefon den 12 juni.
Här nedan finns frågor och
svar i sammandrag.
- Det undras i pastoratet
varför du valde att flytta
från Sankt Anna och istället bosätta dig i Svärtinge?
Ja, det talas från en del håll
till och med om att du försöker göra dig otillgänglig

för församlingsborna.
- Prästgården i Sankt Anna
skulle säljas. Och det känns
faktiskt trevligt med ett eget
boende. Tiderna har också
förändrats. Det finns numera helt andra hjälpmedel
att nå en präst än det fanns
förr. Jag tänker på fortskaffningsmedel, telefon, fax,
mobiltelefon, internet mm.
Så det är nog inte svårare
numera. Inte ens det geografiska avståndet kan jag
se utgör något hinder i min
tjänsteutövning.

- Du lämnade din tjänst i
Sankt Anna för en tjänst i
Kuddby, enligt NT med motiveringen, att du inte ville
arbeta i ett pastorat, som
inte hade ekonomi att betala din lön.

- Det påstås att du inte behöver redovisa körningar i
tjänsten, men ändå får bilersättning?

- Det känns bra att vikariera
på annan plats. Det ger nya
erfarenheter, nya infallsvinklar. Och Sankt Anna pastorat har ansträngd ekonomi.
Jag kan inte påstå att min
tjänst i Kuddby räddat
pastoratet ekonomiskt, men
det har bidragit till en ekonomi i rätt riktning.

- Det talas om att dina
predikningar upplevs som
själlösa, mekaniska och
svåra att uppfatta något
budskap och sammanhang
i?

Capella ecumenica
upplevelser en sen höstdag
Det är snöglopp på söndagen i all helgona helgen. Det
känns mörkt ute trots att
klockan är nio på morgonen.
Jag lastar på kajaken på bilen och kör iväg. I Slätbakens mynning, där St Annas
skärgård börjar, på en liten
ö, ligger Capella ecumenica.
Det är dit jag ska. Några kilometer söder om kapellet
går det att sätta i kajaken.
Det tar några minuter att
komma i ordning, sedan
paddlar jag iväg. Jag är ensam. Det är senhöst. Det
finns inte några båtar i närheten förutom den båt som
ska föra kapellbesökarna ut
till ön. Det är sista helgen
på året som kapellet hålls
öppet. Det är årets sista
gudstjänst.
Det
är
småruggigt. Temperaturen
är omkring noll grader. En
regnjacka, sydväst på huvudet och ett kajakkapell som
sluter tätt gör att det ändå
känns skönt. Jag sitter skyd-

dad i min lilla värld. Ensam i
bräcklig farkost skulle man
kunna säga. Men är inte livet sådant, bräckligt. Inte är
livet tryggt. Det är högst
förgängligt.
Efter en knapp timme är jag
framme. Jag drar upp
kajaken, tar av mig flytväst
och kajakkapell som jag lägger i kajaken. Sedan vänder
jag den upp och ner. Jag går
upp till kapellet, passerar en
portal och klockstapeln och
går in och sätter mig. Kapellet är litet. Det känns som att
ha kommit in i ett källarvalv.
Ljuset genom fönstren är
svagt men härinne brinner
levande ljus. Det är så vackert och stämningsfullt. Orgeln är trasig. Psalmerna får
sjungas a capella, kraftfullt,
aldrig har jag hört psalmerna i kyrkan sjungas med
sådan kraft. En trumpet
ljuder ibland. Flera präster
talar. Stämningen är rofyllt

förtätad. Jag lyssnar. Det
handlar om alla helgons dag
såsom hoppets dag. Det
handlar om det eviga livet.
Hur vi dör in i evigheten.
Men dagens människa tror
på ett liv här och nu. Det
gäller att hinna med så
mycket som möjligt innan livet tar slut. Tanken på det
eviga livet gör att jag kanske kan ta det lite lugnare.
Det finns fler chanser. I andra religioner tror man på
själavandring, att födas åter
i en ny kropp, själen vandrar från kropp till kropp. Häri
ligger också en möjlighet att
i nästa liv göra det som inte
gjordes i detta. Att dö blir
inte så dramatiskt. Livet blir
inte lika viktigt. Det går att
mista det. Ett liv blir en lärdom i livets skola. I nästa får
jag lära mig något annat.
Examen i denna hinduiska
skola heter nirvana.
Capella

ecumenica?

- Det är fel, jag måste redovisa som alla andra.

- Det är svårt för mig att kommentera sådana här påståenden.
Ecumenica står för kyrkligt
enhetssträvande, att finna
det gemensamma mellan
kyrkorna. I första hand avses olika kristna kyrkor men
då jag sitter här på min bänk
omgiven av människor upplysta av det dunkla men levande stearinljuset tänker
jag i vidare banor. Har inte
alla religioner i grunden
samma budskap. Att finna
en djup gemenskap som är
starkare än livet självt, som
består efter döden. Varje religion har sedan sin profet
som kommer till världen för
att visa vägen för människorna.
Stunden är fin. Jag sjunker
in i mig själv och njuter. Jag
lyssnar vagt till det som
sägs. Somligt får mig att
känna igen, annat får mig att
rysa av närhetens välbehag.
Jag känner närhet till människorna kring mig, till naturen utanför. Det känns väldigt fint. Det känns alltid fint
att gå in i en kyrka för att
njuta stillheten och hitta mig
själv.

- Det säjs att du inte anser
prästyrket vara ett kall?

Slut på frågorna.

- Som kyrkoherde har du
ett arbetsledaransvar, men
det påstås, att denna uppgift till stor del får skötas
av andra, trots att du deltagit i flerårig utbildning
för de här uppgifterna?

Vår kyrkoherde Fritz Axelius
tycker att det är ett trevligt
pastorat han verkar i. Framför allt sommartid är det liv
och rörelse i pastoratet. Då
är det mycket att göra med
vigslar, gudstjänster på platser som sällan är öppna under vintern och både turister och församlingsbor är
aktivare än annars.

- I min uppgift ingår även att
fortbilda mig. I övrigt kan
jag inte heller här kommentera påståendena.

Fritz är gift, har tre barn i åldern 25 – 36 år. Han gillar
bilar och musik och spelar
själv trombon.

Församlingen går ut anförd
av kyrkvärden bärande, såsom ett standar, ett träkors
framför sig. Man ställer sig
på klippan, med det grå havet bakom, invid en all helgona minnessten. Prästen talar. Man hör vågornas kluckande ljud. Man sjunger ute i
det fria. Det har slutat snöa.
Det faller bara ett lätt regn.

få plats sjuttio bröllopsgäster i kapellet säger
kyrkvärden. Jag undrar hur?
Jag räknade själv till fyrtio
platser. Det lär bli trångt.
Skepparn vidtalas om transporten
av
alla
bröllopsgästerna. Det blivande brudparet ser
förväntansfyllt ut. Men
tänk, de är ute ett halvår i
förväg.

- Visst är det ett kall att vara
präst!

Kyrkkaffe. Härligt hembakat
bröd, små frallor med ost,
kanelbullar, småkakor och
kaffe. Oj, vad det är gott.
Brasan brinner bakom mig
och värmer min rygg. Jag
känner ingen men trivs i församlingen. Ett par som sitter strax bredvid mig ska
gifta sig här i maj. Nu är det
ruggiga november. Det ska

Kyrkobesökarna har fått sitt
fika och pratat en stund. De
börjar dra sig ner mot båten.
Jag sitter kvar en stund. Jag
har ju eget fartyg, en bräcklig kajak, bräcklig i det grå
kalla havet, bräcklig som livet självt.
Björn Esping

Sommartid är lästid!!
Välkommen till
troligtvis Sveriges
äldsta bokhandel

Hos oss hittar du
inte bara böcker
utan även CDskivor och sjökort

Söderköpings Bokhandel
Storgatan 7, 0121-10098 (fax 10026)

Företaget etablerat 1872

Bo i trevlig miljö vid Göta Kanal.
Tillgång till kök. Öppet året om.
Välkommen!

Auktoriserad Nissan och Toyota verkstad
Service och reparation även av övriga märken
Framvagnsjustering och 4-hjulsinställning

urmakare Per Franzén

Bokning: 0121-15546, 070-768 55 64
www.slussenrum.com

Antika klockor
renoveras

Margaretagatan 41

0121-21760

Fax 0121-15938

Tel 10150

Hagatorget
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Varför ska skolan köras i botten?
snabbare takt och unga lärare klarar inte skolans hårda
värld, utan lämnar skolan för
andra jobb. Den redan kännbara lärarbristen kommer,
enligt prognoserna snart att
vara ohanterlig och leda till
ännu färre lärare och ännu
större klasser, tvärtemot uttalade målsättningar.

av Dag Södling

Vad roligt att Nyströmska
skolan placerade sig på andra plats bland landets
gymnasieskolor i ESO:s utvärdering av elevernas
kunskapsutveckling. Att
Bergska skolan i Finspång
placerade sig på sjätte plats
bland landets mest framgångsrika gymnasieskolor,
är ännu mer hedrande.
Annars är rapporterna
från skolans värld dyster
läsning. I många skolor går
var fjärde niondeklassare ut
grundskolan utan fullständiga betyg. I gymnasieskolan är andelen avhoppare
lika stor. Elever och lärare
upplever hård stress i sko-

lan. Elevernas problem kan
avläsas i köerna till
ungdomspsyk med väntetider på över ett halvår. Drogmissbruket bland ungdomar
bara växer och går allt längre
ner i åldrarna. Ingen ungdomsgeneration bar varit så
vilsen och haft så svart syn
på sin framtid som vår. Och
skolan står här lika handfallen som samhället i övrigt.
Situation i skolan anses
bli det kommande valets dominerande fråga. Naturligt
nog, eftersom problemen
fortsätter att torna upp sig.
Slitaget på personalen är
orimligt stort. Lärare och
skolledare bränns ut i allt

Den sanslösa stressen i
skolan drabbar alla.
Eleverna får inte den hjälp
och de vuxenkontakter de
söker. De teoretiska proven
växer eleverna, men också
lärarna över huvudet. Istället för tillräcklig tid för undervisning, upptas lärarnas
arbetstid av administrativa
uppgifter, ändlösa konferenser och annan centralstyrd
verksamhet. Den kamp mot
stressen i arbetslivet som
bl.a. Mona Sahlin talar för
bör därför snarast inriktas på
arbetssituationen i skolan.
Vi har taft en hårt styrd
och kontrollerad skola, där
Skolverket och kommunerna
fabricerar nya målsättningar

och
nya
krav.
Arbetsbelastningen fortsätter att öka. En arbetsvecka
på 60 timmar ar inte ovanligt
för lärare, och då ligger ändå
en del förtroendearbetstid
(hemarbete) utanför. Allt fler
inom och utom skolan reser
kravet - låt lärarna använda
sin tid odelad till undervisning och individuell omsorg
om eleverna istället för till
alla kringuppgifter.
För ett par decennier sedan hade vi en kvalitativt
jämn standard i svenska
skolor. Sedan nittiotalet har
skillnaderna vuxit på ett
mycket oroande sätt. I kommuner som satsat på skolan,
med uppbackning av välutbildade föräldrar, redovisas
goda studieresultat och
bättre arbetsvillkor för elever
och personal. I andra kommuner har skolan fått sjunka
allt djupare ner i resursbrist,
med allt färre lärare och allt
sämre fysisk och psykisk arbetsmiljö.
Trots allt vackert tal om

satsningar på skola, vård
och omsorg har dessa
människofokuserade verksamheter misskötts och försummats. För skolans del
finns på många håll klara
markeringar, att skolan varken är eller är tänkt att bli
prioriterad. Insikt om att utbildning är samhällets viktigaste utvecklingsfaktor har
inte ens nått alla skolpolitiker. Vi dras med ett kvardröjande utbildningsförakt
och inom den kommunala
verksamheten tycks man
fortfarande mest se på skolan som en besvärlig och dyr
sidoverksamhet.
Ambitionen att skapa en
bra grundskola i Söderköping har inte synts alltför
påfallande, särskilt inte efter turerna kring Bergaskolans ombyggnad. När den
förra året var klar att beslutas, gick Centern, som i flera
andra sammanhang, på tvärs
och krävde istället nedläggning och utbyggnad av den
redan för stora Ramunderskolan. Fortsatt utredande

och beslutsfattarnas likgiltighet för den tunga
arbetssituationen i den
slitna skolan, har verkligen
drabbat elever och personal
på Berga.
För Söderköpings politiker tycks skolan främst vara
bekymmer. Den tynger ner
ekonomin, en gökunge som
aldrig blir mätt. Det krävs
kanske mer insikt och kompetens att inse, att en bra
skola är kommunens kanske
viktigaste tillgång och
utvecklingsfaktor. Det är
förvånande att föräldrar och
andra kommuninvånare låter
en handfull politiker fortsätta att hantera den obligatoriska skolan på det bortvända sätt som vi bevittnar.

Dag Södling

Farlig utfart?

VÄRMECENTER
Shell Direkt AB
ELDH & Co
Elkraft från
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Känns bilden igen? Jo,
det är Storängsallén stax
efter det man kört in mot
kommunhuset från Ringvägen. Att korsningen
Ringvägen / Storängsallén är farlig det har vi
fått bevittna många
gånger. Där är det hastighetsbegränsning till 30
km/tim och vidare upp
mot kommunhuset och
stopplikt för utfart på
Ringvägen. Men att det

dessutom, precis i anslutning till korsningen, finns
en märklig anslutning till
Storängsallén har inte
uppmärksammats. På
bilden ser vi till höger en
anslutning till området
med bl a bostäder. Gående (kanske med barnvagn) har ingen gångbana
att tillgå. De är hänvisade
till den ganska starkt trafikerade och smala gatan
upp mot kommunhuset.

Här borde en trafiksäkrare anslutning byggas.
lilla tidningen har varit i
kontakt
med
samhällsbyggnadskontoret som meddelar
att man vid översyn av
korsningens framtida utformning även tar med
nämnda anslutning i
översynen.

Fortsatta motortävlingar i av Länsstyrelsen och kommunen högt klassad och skyddsvärd natur?

Motorklubben har till kommunen
inkommit med en ansökan om att
få köra tävlingar på den bana de
redan kört på under lång tid

har kört för att de kört utan
problem tidigare.

Det gäller det branta område
som ligger norr om
Venneberga. Vid Venneberga har det blivit något av
en by på sydsluttningen av
förkastningsbranten.

Anläggningar har utförtsoch div bebyggelse finns.
Och kanske man med fog
kan påstå att det är en viss
nedskräpning i denna
skyddsvärda natur.

Det område där motortävlingar körts har hög
klassning både från kommun och länsstyrelse vad
gäller dess unika miljö. Här
finns mycket sällsynta arter.
Och området har högt
bevarandevärde. Ja, saknar
egentligen i dessa hänseenden motstycke i Östergötland.

Täkten borde emellertid
”återställas” enligt kommunens plan.

”Naturvärdena kan bestå,
om området undantas från
ingrepp som t ex avverkning
i branter och på krön; bebyggelse, anläggningar,
täkt samt omfattande
ekavverkning.”

Anläggningen togs i bruk
när Länsstyrelsen, enligt tillgänglig information, hade
ansvaret. Numera har sådant ansvar lagts över på
kommunen. Och när kontroll
av tillstånd gjordes hos
Länsstyrelsen, hänvisade
de till kommunen, som inte
givit något tillstånd därför

Området har dessvärre
tjänstgjort som grustäkt.

När det gäller motortävlingarna och anläggningarna härför, har det uppenbarligen inte funnits något
tillstånd. Ändå har anläggningar utförts och tävlingar
hållits.

att Länsstyrelsen skulle
lämna sådant vid tidpunkten
för de första tävlingarna
Man hänvisar till varandra.
.
Det ska därför bli intressant
att se hur kommunen kommer att ställa sig i frågan.
Man har nu tillskrivit de boende i området för att höra
deras åsikt i tillståndsfrågan.
En något egendomlig, men
förståelig åtgärd. Egendomlig därför att det redan finns
beslut i kommunen om att
bevara och restaurera områden som det här. Förståeligt
därför att man inför ett eventuellt avslag till klubben kan
hänvisa till att de boende
motsätter sig fortsatta tävlingar.
På den vägen är det just nu.
De boende har trott att de
tävlingar de stått ut med har
haft tillstånd. Och klubben

Och som om inte det räckte,
så finns nu en kommunal
plan för att återställa denna
unika naturmiljö.
Hur svarar de boende?
Hur ställer sig Klubben?
Vad gör kommunen?

Drogfria fängelser ?
I tidningar, för några veckor sedan, kunde
man på nyhetsplats läsa att myndigheterna
nu tänker inrätta drogfria fängelser.
Tänk så dum man varit, som trott att våra
fängelser självklart skulle vara fria från
droger...

Sommarhandla
strumpor ur ett
brett sortiment
Öppet: månd - fred 8 - 18
fred 8 - 1630

Medisox AB
a la carte pizza kebab pasta
Ordinarie pizza, pasta el kebab med bröd

Fix-punkten
0121-15940

Hämtpris 29:Fullständiga rättigheter

Helgmeny 79:Lunch 11-15 måndag - fredag. Öppet månd-fred 11-22, lörd-sönd 12-22
Välkomna
önskar Ronja och Hanna
Hagatorget 0121-10286

Klipp ut denna talong och tag med så får du
10% i rabatt. Gäller under sommaren 2001.
Medisox AB
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Genmäle

Redaktionens kommentarer till genmälet

till artikel i lilla tidningen om
Sankt Anna pastorat
Tre anställda i Sankt Anna
pastorat vill på detta sätt ge
vår syn på de påståenden
som finns i ovan nämnda
artikel. Det bör noteras att
vi agerar personligen och på
egna initiativ och bemöter
alltså bara de punkter där
någon av oss är inblandad.
Kyrkokamrerens ovilja att
lämna ut handlingar. Vid
kontakt med redaktör Vidar
Jansson per telefon träffades en överenskommelse att
de efterfrågade handlingarna skulle levereras i hans
brevlåda inom ca 1,5 vecka.
Så skedde också. Redaktören kontaktade stiftsjuristen
innan tidsfristen gått ut.
Försäljningen av vaktmästarbostaden i Sankt Anna. I
kyrkofullmäktiges protokoll
2001-01-24 § 15 finns beslut
att Michael Gustafsson i första hand skall få köpa fastigheten och att priset ej får
understiga 400.000:-. Värdering är gjord av en oberoende fastighetsmäklare. Värdet sattes till 315.000:-. Taxeringsvärdet var vid tillfället för prissättningen
302.000:-. Initiativet till försäljningen kommer från
kyrkonämnden. Beslut var
redan fattat när ytterligare
värdering kom på tal från en
enskild ledamot.
Fastigheten på bild som enligt artikeln sålts för
650.000:- är privatägd. Huvudbyggnaden har sjöutsikt, hel källarvåning och på
tomten finns även en sommarstuga. Detta att jämföra
med vaktmästarbostaden
som har utsikt över en kyrkogård, torpargrund och är
i stort behov av renovering.
Det förklarar skillnaden i
pris.
Vaktmästarnas löner och
inre tjänstgöring. Individuell lönesättning tillämpas.
Kyrkvaktmästaren i Sankt
Anna har större ansvar än
övriga vaktmästare. Den

högre lönen har inget med
arbetsledarskap att göra.
Han ansvarar för gravbok,
utskrift av gravbrev, avtal
om skötslar, budget, faktureringar mm. Det är en heltidstjänst utan tjänstgöring inne
i
kyrkorna.
Alla
vaktmästartjänsterna är definierade på samma sätt och
av samma person utsedd av
Församlingsförbundet. Därefter är de fastställda efter
MBL-förhandling med
Kommunalarbetareförbundet. Sankt Annas
vaktmästare har aldrig vägrat tjänstgöring inne i kyrkorna.
Bilen. Pastoratets bil, en
Renault Express (lastbilsregistrerad), är placerad i
Sankt Anna och alla resor
med bilen utgår därifrån. I
den vikarierande vaktmästarens tjänst ingår att
ansvara för materialinköp
och distribution av material
inom pastoratet. Något fritt
förfogande av bilen förekommer inte. Den körs endast i tjänsten. Alla resor
förs in i en körjournal.
Bensin till fordon i Skällvik. Den vaktmästare som
kör till kyrkogården i
Mogata tar med bensin till
Skällvik när så erfordras.
Tankning sker i Bottna som
ligger på väg till Mogata.
Alltså inga extra resor för
bensinens skull.
Oredovisade timmar. Sankt
Annas vaktmästare har inga
oredovisade timmar. Som tidigare nämnts är tjänsten
uppmätt enligt Församlingsförbundets normer. Tidsåtgången för administration
är 208 timmar per år.

Rykten om förmåner för ett
fåtal, oklara beslut och orättvis behandling av en del
anställda, gjorde att jag ville
prova sanningshalten i
dessa påståenden.
Jag ville ge exempel i min
artikel - om det nu fanns något konkret att belysa.
Det jag så kom fram till, kontrollerade jag med flera källor, innan jag skrev. Och artikeln har uppenbart väckt
känslor. Men...det intressanta är, att de som artikeln
var riktad till - kyrkopolitikerna - inte reagerat. Däremot
har de 3, icke namngivna i
artikeln, reagerat med 3 st
anmälningar till Pressombudsmannen. Vad ger det
för signaler?
Jag har lovat PO att de som
klagat skall få möjlighet till
genmäle. Denna möjlighet
har de utnyttjat och
genmälet finns att läsa här
till vänster. Deras skrivelse
har jag återgett ordagrant.
Om handlingars utlämnande
Hade jag fått ett första bemötande, som övertygat mig
om att handlingar skulle lämnas ut, hade jag inte behövt
fråga stiftsjuristen vilka regler som gällde.

Michael Gustafsson
Tommy Welin

för att kompensera en roll
som arbetsledare. När den
rollen upphörde, upphörde
inte den högre lönesättningen. Allt efter kontroll med fackförbundet.
Bilen
har givetvis körts i tjänsten.
Men ett beslut av kyrkopolitiker gav möjlighet för
en vaktmästare att ha bilen
parkerad hemma hos sig.
Jag har aldrig klandrat vaktmästaren för detta.
Bensin till fordon i Skällvik
Jag tror säkert, att även det i
genmälet beskrivna tillvägagångssättet tillämpats.
Oredovisade timmar
Det var just det jag menade.
Man har mätt tiden, gjort en
uppskattning. Det ska ta 208
timmar oavsett det gör det
eller ej med de ständigt nya
hjälpmedel som finns att
tillgå.
Varför har kyrkopolitikerna anställt en kamrer,
men låter en vaktmästare
sköta gravbok, utskrift av
gravbrev, avtal om skötslar,
faktureringar, budget mm?
Är inte just det här uppgifter för en kamrer? Läggs
uppgifterna om kan vaktmästarna ha likvärdiga
uppgifter och lika lön. Rättvisan skulle, åtminstone i
det avseendet, bli återställd.

Internkontroll innebär bl a
att ansvars- och befogenhetsområden definieras. Instruktioner för arbetsordningar, reglementen mm
fastställs. Delegationsordningen, ansvars- och arbetsfördelningen fastställs
liksom redovisningens systematiska uppbyggnad.
Verksamhetens mål skall
klart definieras. Målen
stäms av och följs upp.

Beslutsgången vid fastighetsförsäljning bör också
ses över. Under verksamhetsåret 2000 har man arbetat olika i beslutsgången.
Protokoll bör finnas genom
hela beslutsprocessen.

II. Fastighetsförsäljningar
I samband med framtida
fastighetsförsäljningar rekommenderas samfälligheten verkställa en noggrann värdering av aktuellt
objekt. Antingen sker värdering av två mäklare, oberoende av varandra, eller av
en neutral fastighetsvärderingsman. Försäljningspriset sätts efter gjord värdering och föreläggs nämnd
och fullmäktige för fastställande.

Det är samma förhållanden
jag belyst brister i.

III. Protokoll
Protokollens utformning
bör diskuteras för att erhålla
en viss enhetlig form.
Slut citat

Att det också behövs internutbildning för kyrkans
förtroendevalda visar sig t
ex i att fullmäktige hade en
punkt på dagordningen där
fullmäktige skulle godkänna
revisonsberättelsen.
...Efter den första artikeln
verkar kanske ändå något
gott ha börjat hända...

Sommarerbjudande!
Vid köp av startpaket bjuder vi på en
körlektion
- Öppet hela sommaren
- Öppet lördag och söndag
Gör valet rätt från början!

Positiva effekter

Om fastighetens värde
Vi hör förklaringar till prisskillnaden, men får inte möjlighet att kontrollera
sanningshalten i påståendet.

Det har emellertid hänt något positivt sedan lilla tidningen börjat skriva om
pastoratet. Det verkar inte
vara de tongivande kyrkopolitikerna, som tänkt till.
Däremot har Kyrkans revisorer reagerat. I en bilaga till
den revision, som föredrogs
på Kyrkofullmäktige den 30
maj, stramar revisorerna upp
tre saker. Jag citerar:

Lönesättning och arbetsuppgifter
Lönen var från början högre

I. Intern kontroll
Arbetet med internkontrollen bör komma igång.

Bottna 2001-05-22
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Ågatan 21 Söderköping 0121-10822 www.arres.nu

0121-13070

Vi utför
Grund- & anläggningsarbeten. Gatu- väg- &
ledningsarbeten. Sprängningsarbeten. Trädgårdsanläggningar.
Vi hyr ut
Grävmaskiner. Hjullastare. Trailer och lastbilstransport.
Vi säljer
Grus, makadam & matjord
(även för släpkärra vid SM-huset)

Agneta Hulth

Sök

FOTO THOLANDER
Färgkort
enkla 24 bilder 69:dubbla 89:Film till kameran
Passbilder 120:- CSN-studerande 110:Skönbergagatan 8 A 0121-10421
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Den artikel jag skrev i förra
numret, var i första hand riktad till aktiva inom
pastoratet. Med innehållet
ville jag fästa kyrkopolitikernas uppmärksamhet på
att det i pastoratet ganska
allmänt talades om att allt
inte stod rätt till.

EU-bidrag
för ditt företags
utveckling
Vi hjälper dig söka och att genomföra EU-projekt

Kopior i olika
metaller på
smycken
funna vid
arkeologiska
utgrävningar
i Söderköping.
Dessa är från
tidig medeltid.

Vidar Jansson KB
Ekebo Borum 614 90 Söderköping
0121-42135 (fax 42141)

Storgatan 5

0121-15533

Exact Bevakning hjälper även polisen att gripa
misstänkta
Om böcker
Peder Ring vid bildörren,
Håkan Eriksson mellan
närmaste hundar och närmast honom Håkan Fyhr,
utgör företagets ledning

nu ritas på en utökning av
kontors- och personalrum.

Från vänster: Dennis Eriksson, Thomas Glad, Bo Jacobsson, Per-Åke Johansson, Håkan Fyhr, Håkan Eriksson, Peder Ring
Ute på uppdrag och saknas på bild: Kent Werlander, Jyrgen Suryp, Daniel Kulas, Ing-Marie Fyhr, Sandra Rasmusson.
Att väktare förhindrar brott
och hjälper polisen ingripa
mot kriminell verksamhet
känner vi till. Här får ni ett
färskt exempel på den saken
från Söderköping.
När Exact Bevaknings väktare vid nattlig runda kom till
Johans Däck på Margaretegatan, upptäckte han två
personer ”av utländsk härkomst”, som betedde sig avvikande. När de fick syn på
väktaren försökte de gömma
sig. Men när väktaren närmade sig gömstället, sprang
de vidare till en intillstående
Van med släpvagn. I den
flydde de mot Norrköping
och
förföljdes
av
väktarbilen.
Väktaren hade i detta skede
redan kontakt med polis i
Norrköping, som mötte upp
med 3 bilar och spärrade
vägen för de flyende, som
togs omhand för förhör. Det
visade sig att de flyende

samma dag blivit stoppade
av polis utanför Jönköping
med släpkärra fullastad med
däck. Sedan förra tidningen
utkom är det, förutom ovanstående, diverse mindre tillbud att rapportera.
Någon/några har försökt
anlägga eld på terrassen vid
fd Verona. Inga större skador uppstod.
Inbrottsförsök vid Korskullens Café.
Inbrottsförsök vid Färgex.
(Försök att ta sig in via fönster avbrutet. Troligen
skrämda av väktare från
Exact Bevakning.)
När lilla tidningen i
septembernumret förra året
uppmärksammade vårt eget
bevakningsföretag i Söderköping, var det bara två väktare som arbetade. Det var
Håkan Eriksson själv och en
medarbetare. Sedan dess

har verksamheten ökat otroligt snabbt. Företagets seriösa arbete har varit framgångsrikt. Det har gått bra.
Och många nya kunder har
kontinuerligt efterfrågat företagets tjänster. Men när
det går bra för ett företag,
blir andra avundsjuka. Det
upplevde Håkan och hans
nya medarbetare för ett
halvår sedan, då ett rikstäckande bevakningsföretag med särskilt luddiga
marknadsföringsmetoder
försökte att ta för sig.

har arbetsuppgifterna bara
ökat och ökat. Inte mindre
än 12 medarbetare räknas in
i företaget nu. Det finns nu
3 ”målade” och fullutrustade
bevakningsbilar och ytterligare 3 ”civila” för tjänst där
bilarna inte ska tilldra sig
uppmärksamhet.
Man bevakar och kör nu
även värdetransporter. Och

hundförare har anställts som
tillsammans med hundar redan gått i tjänst. Ordningsvakter är utbildade och redan i tjänst i Norrköping.
Och ibland rycker personalen ut som kontrollanter i
butiker.
Lokalerna som Mandamus
iordningställt på Fixområdet
är tyvärr redan för små. Så

Företaget, som nästan är
klara med analysfasen inför
kompetensutveckling i Växtkraft mål 3, ser mycket positivt på utvecklingen. ”Vi
växer så det knakar och i
höst ska vi genomföra
kompetensutveckling och
göra om företaget till Aktiebolag”, säger en glad men
nästan utarbetad företagare,
Håkan Eriksson. ”Nu har jag
fått en medarbetare som delvis tar över mina hittillsvarande sysslor. Jag ska försöka och måste varva ner ett
litet tag nu.” Men se´n…”

Att Håkan och hans medarbetare då reagerade var enbart naturligt. Men tiden talade för Håkans seriösa arbete. Han red ut stormen
och det rikstäckande företaget hade inget för sina ansträngningar utan verkar nu
istället ha konflikt med annat vaktbolag.
Efter det att Håkan köpte
bevakningsdelen av Gota,

Advokat Leif Silbersky
uttalade sig nyligen offentligt om sin klient
Jesús Alcalas möjligheter att bli frikänd.
”...om man bortser från
etik och moral så kan
det inte bli en fällande
dom mot Alcala.”
Jag hejdade mig. Vad säger karln? ”Om man bortser från etik och moral”...
Är inte våra lagar sprugna
just ur ett behov av gemensamma uppfattningar
om etiskt och moraliskt
umgänge oss människor
emellan? Gemensamma
samlevnadsregler helt
enkelt...Bortser man från
dom, vad ska vi då med
domstolsväsendet till?

Din foderleverantör i Söderköping

Köp Gräsfrö hos oss
Vi har även Gödning och Kalk

Välkomna !

Våra öppettider är mån-fre 8.00-17.00
Telefon 0121-10025
7

Camping i Tyrislöt i Sankt Anna mellanskärgård
Det är en familjecamping man kommer till. Inbäddad i grönska. Fina badvikar med sandstrand. Lugnt och skönt. Ett skärgårdsmuséum invigdes på campingområdet förra sommaren. Det visar oss livet i skärgården förr i tiden. Väl värt ett besök.

Ovan en härlig bild från en sommarmorgon
vid campingens Gästhamn.

Till vänster ser ni Midsommarfirande på campingen.
Nedan ser ni receptionsbyggnaden

Campingen är välhållen. Ren och fin. Här kan man köpa enklare rätter. Och på kvällarna är
”Sumpen” öppen. ”Sumpen” är en enkel men trevlig skärgårdspub (vin och öl) öppen för
alla som fyllt 20. Stundtals är här även underhållning. Försäljning av hantverk i receptionsbyggnadens överplan. Man når campingen med bil eller med buss. Drygt 40 km från Söderköping.
Gästhamn finns också. Och härifrån kan man göra båtutflykt till Harstena. En pärla i Sankt
Annas ytterskärgård med sammanhållen bebyggelse från förr. Ett måste för de som inte
tidigare varit där. Där finns också möjlighet att äta.
På campingen blir det varje tisdag ”Friskis & Svettis”. Man kan även få följa med på ålfiske.
Det är sjunde året nu som Charlotte Rosell, Missjö och Ann-Britt Nilsson, Bottna, arrenderar av kommunen. 124 husvagnsplatser har vi, nästan alla med el. Av dessa är ca 50 säsongsplatser. 150:-/natt kostar det med husvagn och el. ”Det är jättekul! Naturligtvis massor att
göra sommartid. Nästan dygnet runt. Men vad gör det när alla gäster är så trevliga, glada
och vänliga.

Överskottsvattnet som kan
rädda Lillån!

På bilden till vänster ses det
vattenflöde som kunde ha
räddat Lillån.
Lillåns miljö är unik. Det
känner kommunen till. Görs
inget åt situationen snart,
har vi genom politisk undfallenhet och passivitet bidragit till arternas utdöendeoch vi har förstört en unik
åmiljö - en kultur- och naturmiljö av högt värde.
Genom enkla åtgärder - genom att använda en sluss
som redan finns men inte
används numera - kan vi
rädda Lillån och de arter
som sedan årtusenden är
beroende av dess existens
varav den lilla fisken niss-

Använd slussen vid Klämman (högra bilden). Det ger
något högre vattenstånd
uppströms mot och i Asplången och räddar Lillån,
som då kan få vatten. Så kan
man sammanfatta det hela.
När jag den 8 juni for ut för
att undersöka vattenflödet i
Lillån och Kanalen, kunde
jag konstatera, att det vatten som från Asplången
kom in i Lillån knappast var
märkbart. Några små hål i
dämmet släppte igenom
ynka lite vatten. Jag kunde
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också konstatera, att vattenståndet i Asplången låg under dämmets höjd och att
det därmed inte kunde
komma in något vatten i
Lillån utom det som kom in
av nämnt ”misstag”. I Lillån
flyter nu nästan endast kloakvatten från reningsverket
i Västra Husby.
Jag for vidare, nu längs kanalen. Vid Klämman kunde
jag konstatera att den slussen överhuvud taget inte
användes numera. Det
gjorde man förr. Och förr

levde också Lillån genom ett
konstant vattenflöde från
Asplången.
Om slussen vid Klämman
användes, skulle det vatten
som nu obehindrat drar förbi
den slussen ge en något
högre vattennivå i Asplången - tillräcklig för att förse
Lillån med vatten och dessutom utgöra en extra vattenreserv för kanaltrafiken. Nu
rinner Asplångens vatten
istället iväg genom och över
kanalens slussportar nedströms.

öga är en unik, utrotningshotad art, upptagen i europeiska skyddskonventionen, som Sverige skrivit under.
Om det finns en Storågrupp,
eller vad den numera kallas,
med lite ”ruter” i, så borde
den väl ändå kunna driva
frågan så att det äntligen kan
hända något positivt.
Nu stängslar jordbrukarna
längs den tidigare livgivande ån så att djuren inte
ska kunna dricka av
åvattnet.
Det har varit så här i många
år nu. Man har onödigtvis
offrat ån för fritidsbåtarna

på Kanalen. Det har inte behövts.
Ett första steg i rätt riktning
kom för ca ett år sedan, då
man erkände ett för högt
dämme mellan Slätbaken
och Lillån. Dämmet sänktes
ungefär 15 cm. Efter att höjden hade kritiserats och ifrågasatts av enskilda under
ca 10 år brydde man sig äntligen om att kntrollera den.
Det är nu hög tid att gå vidare för att rädda Lillån. Allting går, brukar man säga.
Frågan är nu snarare om det
finns politiskt kurage att ta
itu med saken.
Vore jag ägare till mark där
djur förr kunde dricka av ett
oförorenat vatten, skulle jag
nog driva frågan om ett återställande av åmiljön. Några
beslut, över vilka markägarna inte rått, har förstört
den unika miljön.

Oanvänd sluss sänker vattennivån i Slätbaken så att
inget vatten vid normala förhållanden går in i Lillån.

Sankt Anna Handel - en lugn avstressad plats strax söder om bron till Norra
Finnö
Förra året byggdes den stora kioskbyggnaden om till ett glasscafé. Och i år serveras här
härlig uppläggningsglass, som rofyllt kan avnjutas i skuggan av stora lummiga träd med
härlig utsikt över farleden intill. Här är liv och rörelse, men ingen stress.
”Sommartrid är vi ungefär 7 personer engagerade i verksamheten. Vintertid i huvudsak bara
Stefan med båtar och jag med bokföring. Nu står vi på tröskeln till en ny säsong. Det ska bli
kul att få träffa alla glada och trevliga människor.”
”Vad har ni för planer för framtiden”, frågar jag. ”Hemliga”, svarar Solveig och skyndar till
väntande gäst.

På 50-talet startade Gunnar Andersson verksamhet här. Det började med en kiosk för korvförsäljning. På den tiden fanns inte en stor fin bro som nu, utan förja i sundet. Det uppstod
ofta köer på ön. Och en korv i väntan på att få färja smakade uppenbarligen bra. Efterhand
utvidgades rörelsen med brygga, försäljning av drivmedel, service av båtmotorer och mycket
annat. Man behöver vara lite av tusenkonstnär för att klara sig året runt i skärgården.
Bryggor för uthyrning av båtplatser anlades likaom båruppställningsplatser vintertid.
1989 tog sonen Stefan och hans hustru Solveig över verksamheten. En servicebutik tillkom.
Man är ombud för Systembolaget också.

Bengt Almkvist och miljön...

önskar er välkomna ombord på våra fartyg
Ungefär när bilden togs i
mars, tillskrev kommunen
Bengt Almkvist om klagomål från boende på
Uvmarö och andra, över
verksamheten i och omkring hamnen på hans
fastighet. Det gällde nedskräpning av skärgårdsmiljö, ej underhållen bogserbåt och kreosotavgång

från ca 200 stolpar.
Almkvist hör av sig muntligen och meddelar att
området ska städas och
att bogserbåt och stolpar
är till salu...
Det har gått ett kvartal
sedan dess...

M/F Lindön

M/F Astrea

Byggd 1915 vid Motala Mekaniska Verkstad

Byggd 1875 vid Bergsunds Mekaniska Verkstad Stockholm

M/F Lindön tar er till Stegeborgs slottsruin alla lördagar under tiden 16 juni - 25 augusti. Avgång från Göta
Kanal 9.30 åter ca. kl. 15.00. I resans pris ingår förmiddagskaffe, entré till slottsruinen, guidning och på
återresan 2 rätters lunch samt kaffe. Pris: kr 450:-

Rådhustorget 1,

0121-10338

Trivsam familjerestaurang
vid Rådhustorget

Köket erbjuder
Spanska tapasrätter, a la carte och även
luncher med svensk husmanskost.
Musikunderhållning vid vår uteservering
Kapacitet inne 54 personer, ute 112
ÖPPET ÅRET RUNT
Menypriser 30 - 180:-

I kombination med eftermiddagskaffe, drink trerätters
supé och logi i dubbelrum kr. 1.300:-.
Harstena turen
M/F Lindön seglar till skärgårdsparadiset Harstena alla
söndagar från 17 juni - 26 augusti. Avgång kl 9.00 och
är tillbaka kl. 18.30. Under resan serveras förmiddagskaffe, lunch bestående av skärgårdstallrik och ångbåtsbiff med brynt rödlök. Kl 13.00 angör vi i Harstena.

Under uppehållet tar ni en promenad på den vackra ön,
tittar på Näckrossjön, handlar rökt fisk eller badar.
Kl. 14.30 avgår vi åter mot Söderköping med ankomst
ca. kl. 18.30 pris kr. 600:-.
I kombination med eftermiddagskaffe, drink, trerätters
supé och logi i dubbelrum kr. 1.500:-

M/F Astrea gör turer på Göta Kanal under tiden 15
juni - 15 augusti. Tisdagar, torsdagar fredagar samt
söndagar. Vi slussar i Tegelbruket och Mem, gör en
kort tur på Slätbaken sedan tillbaka till Söderköping.
Avgår kl. 11.00 åter kl. 14.00.
Ombord finns lunch och kaffeservering.
Pris enbart resa, vuxna kr. 225:-,
barn upp till 12 år kr 125:-.

Alla bokningar sker på Söderköping Brunn
Box 44, 614 21 Söderköping
Tel. 0121-109 00 Fax: 0121-139 41
E-mail: info@soderkopingsbrunn.se
Internet: www.soderkopingsbrunn.se

VÄLKOMMEN
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Söker Du kontor, butikseller utställningslokal?
Ring Roland på Mandamus Fastigheter AB.
Fastighetskontor på Fixpunkten.
Ringvägen 44
0121 - 15960

På Fix-punktens dag den 7/7 får du

kaffe och bakelse
för endast 15:Välkomna Anne-Lie

0121-15555
VOLTA ROLFI 1020

895:Nu 495:Begränsat antal

Fixpunktens Dag
lördagen den 7/7 kl 10 - 16
Det blir första året vi satsar på Fixpunktens
dag. Tanken är att det ska bli något av en folkfest som ska vara årligen återkommande den
första lördagen i juli, säger Roland Larsson,
Mandamus ansvarige på området.
Butikerna kommer att visa upp sig, både inne
och ute. Östgöta Auktionsverk kommer, om allt
går planenligt, att ha sin första auktion med
start kl 11.

Ny till- och avfart
byggs nu i området
SM entreprenad arbetar sedan en tid tillbaka
på att bygga den gata omedelbart väster om
Fixområdet, vilken ska underlätta till och avfart från området.
Det sista som byggs före semestertid blir den
nya rondell som blir i Margaretegatans slut intill Fixområdet.

Träningsverket bygger ut

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

Friggebodar ~ Fritidshus ~ Garage
Tegeltak ~ Övriga snickeriarbeten

Just nu pågår arbeten med att färdigställa flera hundra
kvadratmeter extra yta.
Det blir ett klubbrum med ingång från Cafét. Och nytt
rum för Spinning, ett slags ”team cykling” för kondition
och styrka. Två behandlingsrum för massage, muskelbalansering, mineralterapi, avslappning och magnetterapi.
Det blir ett nytt eget Reebockrum med fasta träningsmaskiner så att konditionsmaskinerna får eget. Ett
större kontor blir det också liksom utrymmen med
hydrojet, massagesäng med varmvatten (ca 20 minuter med kläderna på). Och särskild tvättstuga byggs
så att de tränande alltid kan ha ren, egen handduk.
Invigningsklart i höst.

Man kommer att visa hur kanoter byggs. En
del ”knallar” kommer också med sina varor.
Fix-bandet spelar vid lastkajen från kl 14.
Barn bjuds på grillad korv utanför Mandamus
kontor. Och mycket, mycket annat...
Arrangörerna hälsar alla hjärtligt välkomna!

Återvinningen öppnar portarna till särskild avdelning
för möbler
Bara möbler ska det bli i en ny avdelning som Återvinningen öppnar (eller just öppnat när denna tidning kommer ut).
- Vi har varit mycket trångbodda i våra hittillsvarande
lokaler. Möbler har varit svårt att visa och många av
dem har vi fått ha på annat lager.
- Inte så bra om man vill ha dem sålda, säger Ing-Marie
Andersson, föreståndare på Återvinningen. Tidigare har
en del möbler stått blandade med andra saker. Det har
varit svårt att exponera dem ordentligt - de få vi kunnat
ha i vår lokal hittills.
Vi bedömmer att den nya möjligheten blir ett rejält lyft
för verksamheten. Vi behöver ökad omsättning för att
kunna hjälpa vår vänort i Lettland.

Verona har bytt namn till

Braskens Krog
En hel del nya maträtter presenteras både vad gäller
a la carte och dagens rätt. Krogen vill helt enkelt ge
kunden ett bredare sortiment att välja ur. Namnbytet
hör samman med den förändringen.

Tryggt & Säkert

Allt efter kundens önskemål!

0121-15064, 070-761 70 98 (Fix-omr)
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0121-15500 (fax 24770)
0709-722979

Butiken med stil och fantasi

Blommor, presenter, ljus,
servetter

Alltid

Aerobic
Gym
Rehab
Solarium
Ångbastu

låga priser!

0121-14261
Välkomna
(Fix-punkten)

Tryckhuset
är ett fullserviceföretag
Vi har tur vi i Söderköping.
På fixområdet hittar vi lätt
Tomas Johansson. Han
åtar sig allt inom grafisk
produktion. Allt från idé till
färdig produkt - från pennor, dekaler, broschyrer till
färdiga tidningar.Ibland
också med distribution.
Företaget startades på
Fixområdet 1991. Då
framställdes
främst
screentryck. Och det var
några år även företagets
namn.Men efterhand som
andra tjänster efterfrågades har företaget nu utvecklats till ett fullserviceföretag. Det innebär att företag som anlitar
Tryckhuset bara behöver
ha en person att samarbeta med då det gäller
önskade produkter. Tryckning lägger Tomas där det
för kunden ger bästa resul-

Auktion
tat för pengarna. I bland
även hemma på eget företag. Till det har han utrustning.
På Fixområdet klarar han

själv, med hjälp av en medarbetare, att tillverka
screentryck, skyltar,
dekaler. Mindre tryckupplagor i 4-färg klarar han
av i sin A3 laserskrivare.
Han kan också skriva ut
mindre serier produktblad
som företag tillverkat
själva. Han gör annonser
och är behjälplig i allt som
rör reklam och trycksaker.
Behöver du hjälp med reklam och trycksaker kan
du med förtroende vända
dig till Tomas. Kunnigare
och trevligare att ha att
göra med får man leta efter!

7/7 med början kl 11
Sista inlämningsdag är 2/7. Visning äger
rum torsd 5/7 och fred 6/7 kl 14-18 samt
lörd 7/7 kl 10-11. Tel 0121-15490

(fd Verona)

Sommarspecial!

Grillspett m pomme & tzatziki
inkl. 1 stor stark 89:- (alt. alk.fritt)
Fullständiga rättigheter
Fixpunkten

Välkomna
Tel/fax 0121 15048

Solkort 10 ggr 250:-

Allt inom glas
Kemtvätt
Vard 10-18 Lörd 10-13

0121-14765

Vi sätter dit hårslingor i vårens och
sommarens fräscha färger 50:-/st
Öppet månd, torsd, fred 10-18
tisd, onsd 10-20
Välkomna hälsar Caroline, Åsa och Karin
0121- 12115

Fixområdet Tel 0121-21200
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Gör Parker av våra ”tomma” gräsytor
- en investering som i längden lönar sig med lägre underhållskostnader och - vår stad blir både vackrare och mer spännande
Bengt Axmacher, ordf i Trädgårdsföreningen, fortsätter sin artikel från förra numret av lilla tidningen. Här kommer hans förslag
till åtgärder
Sverige har
inte någon högt utvecklad
parkkultur att falla tillbaka på
och många svenska småstäder kan förmodas se likadana ut. Men det börjar finnas undantag.
Ett sådant
finns på nära håll och det är
vår granne Norrköping. Där
har bl a Helena Hasselberg
gjort underverk med huvudsaklig hjälp av skickligt och
fantasifullt använda helt
vanliga ettåriga sommarblommor. Till och med en så
trist och ful plats som hamnbron har blivit en lite speciell plats att färdas över.
Norrköpingsborna har förstånd att uppskatta anläggningarna och börjar befolka
sina parker; med termosar
och bullar och möjligen
också med en och annan
vinflaska. Henrik Morin har
skrivit i tidningen om att
Norrköpingsborna kan bli
trädgårdsturister i sin egen
stad, så fint har det blivit.

Trädgårdsturism har för övrigt blivit ett
nytt begrepp. Det är det ständigt ökande trädgårdsintresset som lett till att
denna företeelse börjar bli
vanlig även i Sverige. Ett
växande antal resebyråer
kommer med särskilda arrangemang för trädgårdsintresserade med guidade
resor till mer eller mindre
berömda parker och trädgårdar över hela världen. På
andra håll har den här trenden varit aktuell i flera år.
Även om vi sedan länge har
en del pärlor att visa upp
som t ex Sofiero och Göteborgs Botaniska, så är det
få trädgårdsresor som går till
Sverige. EN liten stad har
dock blivit ett lysande undantag och det är Enköping,
inte så mycket större än
Söderköping.
Enköpings
parker såg för sex år sedan i
stort sett ut som våra. Den
då nyblivne stadsträdgårds-

Caféitrevligmiljö,alldelesbredviddengamlaväderkvarnen
på Korskullen.
Vårspecialitet:Nygräddadevåfflormedsyltochgräddefrån
25krinkl.kaffe/dryck!Glass,smörgåsar,kaffebrödm.m
Frukost40kr!Serverasdagligenfr.o.m1/6kl.8-10

mästaren Stefan Mattsson
tvingades på grund av
sänkta anslag att tänka om.
Resultatet har blivit vida
berömt och väckt uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. Det har skrivits
om det i alla svenska trädgårdsspalter och i många
utländska också. Sommaren
igenom har Enköping så gott
som dagliga busslaster som
visas runt av en guide som
fått specialanställas för ändamålet. Stefan Mattsson
ordnar, främst för fackfolk,
tredagarskurser om hur man
bär sig åt för att anlägga och
sköta parkerna och kurserna
har man först tvingats dubblera, sedan tredubbla.
I Enköping
har gräsytor till stor del försvunnit och ersatts av bland
annat stora flak av lökväxter
och perenna planteringar.
Man har myntat ett nytt begrepp – fickparker – små
anläggningar på några
hundra kvadratmeter, per
definition avskärmade från
omgivningen genom buskage, häckar eller på annat
sätt och innehållande möjligheter att sitta och något
inslag av vatten. Fjorton
sådana har man hunnit anlägga under de här åren och
fler är på gång. Sankta
Ragnhilds Trädgårdsförening var där i fjol och i
varje fall jag blev nästan
överväldigad. Tänkbara intressenter i Söderköpings
förvaltning var särskilt inbjudna att följa med, men
ingen kom tråkigt nog.

Öppet: Alla dagar. Tel: 0121-21621 Varmt välkomna!

Göta Kanalgolf
Välkommen att spela golf, konferera, äta och dricka gott. Vi har 18 vackra och varierande hål intill
Göta Kanal och planerar för en utbyggnad till 27 hål endast 10 min från E4.
Vi erbjuder attraktiva medlemskap för alla, vi har kurser och utbildning med professionella instruktörer. Kontakta oss gärna för Ert golfarrangemang med all service.
Attraktiva golfpaket finns i Söderköping och Norrköping och vi har tidbokning
från maj till oktober.
Golfkrogen med stor uteveranda ligger vackert med utsikt över banan och Göta Kanal. Golfshopen är välsorterad och ligger i klubbhuset liksom reception och övriga serviceutrymmen.
Tel 011 - 705 79 klubben
Tel 011 - 70039 shopen
Tel 011 - 703 18 restaurangen

Varmt välkomna !
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Man kan
fråga sig hur det kan bli billigare att lägga ner tid och
pengar på dessa omfattande
planteringar. Svaret är att
även om anläggningen är
kostsam så blir skötseln
långt billigare främst för att
det ständiga gräsklippandet
reduceras till en bråkdel.
Den intresserade rekommenderas ta
nätet till hjälp.* För den som
saknar möjlighet till sådana
studier i hemmiljö rekommenderas ett besök på
Stinsen, där finns de
faciliteter som krävs.
Jag tycker i
och för sig inte att Söderköping behöver bli ett litet
Enköping i miniatyr. Vi borde
väl kunna hitta idéer på
egen hand. Det finns åtskilligt som borde kunna prövas.
Bryt upp
gräsytorna på våren med
lökväxter; inte ett par små
futtiga grupper med något
dussin påskliljor utan tusentals i stora flak. Och givetvis inte bara påskliljor utan
alla slags vårblommande lökar som har förutsättningar
att etablera sig och bilda
fasta bestånd. Runt och
mellan flaken kan man klippa
gångar, en maskinbredd
torde räcka. Resten av gräsytan får växa i fred tills
lökväxterna börjar vissna
ned en bit in i juni. Man slipper klippa en 6-7 gånger gissningsvis och det torde inbespara åtskilliga timmars
malande. Det här borde gå
särskilt bra i Lasarettsparken och Brunnsparken,
där en djupnande skugga
när lövverket spricker ut
håller gräset lite i schack
medan lökväxterna vissnar
ner.
I de mer
öppna gräsytorna borde
man åtminstone kunna
prova buskage och perenner
eller sommarblommor här
och där. Det finns långt fler
sorters träd än oxel, lind och
kastanj att pröva. Alléer med
samma art på ömse sidor av
vägar är en sak, men i parker
finns inget som helst skäl att
ständigt plantera alla träd i
rader och alltid av samma
slag. De barr-planteringar
som var högsta mode i varje
fall i privatträdgårdar för 20-

30 år sedan och som såg
ganska dystra ut sommartid
behöver ju inte tolkas som
sådana varningstecken att
man inte planterar barrträd
alls. Vi har faktiskt vinter
nästan halva året.
Föreställningen att parker skall vara
något slags öppet landskap
är faktiskt inte särskilt omhuldad av gemene man,
även om många i likhet med
Ulf Lundell trivs bättre där.
Ett riktigt öppet landskap är
emellertid något som bäst
betraktas utifrån och bör ha
ansenliga dimensioner för
att göra det intryck Lundell
tänker sig med ”nära havet”.
Än en gång; parker skall
man gå in i, det skall finnas
möjlighet att hitta inte bara
lä och skydd för insyn. Ett
litet element av osäkerhet,
spänning och överraskning
skall locka betraktaren in i
parken. Hur skall man kunna
känna det inför några träd
och en gräsmatta som i sin
helhet kan överblickas utifrån? Det är just av detta skäl
som man i de enköpingska
”fickparkerna” fäster sådan
vikt vid vatten, sittmöjligheter, lä, något att titta
på, insynsskydd utifrån och
avskärmningar även inom
en park som kanske inte är
så mycket större än en privat trädgård.
Rektanglarna
intill Stinsen, som idag mest
liknar industritomter som tigande väntar på ytterligare
bebyggelse, skulle förtjäna
en pristävling om bästa förslag, där både utseende och
skötselkostnad kunde vägas in. Jag skulle i den långsmala rektangeln söder om
Stinsen kunna föreställa mig
till exempel en lång rosenpergola diagonalt genom
med en rundel i östra änden
med en liten damm i mitten
och bänkar utmed kanten. I
de resterande långsmala
kunde man ha perenner eller låga marktäckande växter av annat slag än gräs.
Uppifrån bildar anläggningen figuren av Stinsens
logga, signalspaden.
Fantiserande om vad som skulle gå
att göra, kan man lika gärna
fortsätta att till exempel
önska sig ett arboretum** i
Hamradalen, där projektet
Sveriges Största Klassrum

tyvärr havererade. Där finns
inte bara en del dammanläggningar utan också
ganska många träd redan
planterade. Att kulvertera
den lilla bäcken och schakta
området plant för att sedan
rutas in till industritomter
vore väl ändå att fullständigt
i onödan omintetgöra en
god idé och vacker tanke.
Ligger f ö inte ytterligare
industritomter bättre i norra
änden av staden, där man
slipper korsa kanalen varje
gång man skall till järnväg,
hamn eller flygplats i Norrköping?
Ett grönt
promenadstråk hit upp
skulle kunna gå förbi sporthallen och simbassängen,
framför Storängens gamla
fina ladgård över den lilla
inklämda åkerlapp som finns
där och vidare upp mot dalen och Skogspojkarnas
stuga.
Och Storängens lagård, vad kunde
man önska sig av den. Ja
förvisso något fantasifullare
än rivning – har vi inte rivit
nog vid det här laget. Husgrunder och -stommar förefaller ju vara i god kondition.
Det tämligen väl kända
”Grafikens Hus” i Mariefred,
har uppstått genom renovering av kungsgårdens gamla
lagård.*** Storängslagården består ju av flera
hus. Utrymmen skulle t ex
kunna hyras ut till keramiker eller hantverkare av annat slag. Någon lokal skulle
kanske vara något för
föreningslivet. Kommunen
skulle för en rimlig kostnad
kunna få en ganska stor och
funktionell konsthall.
Enligt min
högst privata mening skulle
detta också vara en lämpligare placering av ett EWKs
museum än det tänkta nybygget nere vid Stinsen.
Denna önskan speglar sannerligen inte någon ringaktning för EWK utan det rakt
motsatta. Det skulle för det
första bli billigare, och därför kanske äntligen byggt.
För mig skulle det också
kännas mer kongenialt med
EWK:s livsverk än ett
sprillans nytt sjumiljonersbygge. Dessutom är det så
att muséer överallt i landet
rapporterar om ekonomiska
forts nästa sida

Engelholms Bygdegårdsförening
- där bygdens historia görs levande

Parker i Söderköping
- samtal under eftersommaren
kan bli uppstarten till en spännande
utveckling framöver

Engelholms Bygdegårdsförening köpte i slutet av
1980-talet det gamla huset,
någon kilomerer sydväst om
Dal. Huset är troligen från
tidigt 1800-tal. Från början
tillhörde det Engelholms
egendom och användes till
bostad för äldre som arbetat på egendomen. Efter en
tid tog dåvarande Stegeborgs kommun över huset.
Och i och med kommunsammanslagningarna kom
huset i Söderköpings ägo.
I slutet av 1980-talet tar
alltså nybildade Engelholms
Bygdegårdsförening över
detta hus. Det renoverades

och moderniserades och
innehåller nu bl a en stor
samlingssal, köksavdelning
mm. Även miljön runt huset
görs iordning. Bl a bygger
man en annorlunda typ av
gärdesgård. Det finns 120 –
130 medlemmar i föreningen
som sysslar med sådant
som intresserar medlemmarna, främst de fast boende. Man har studiecirklar
i t ex ”Så var det förr”. Och
äldre bofasta förmedlar minnen från sin barndomstid på
orten. Man gör utflykter till
intressanta platser. I höst
ska det bli en matlagningskurs. Och så har man funderingar på hur man ska få

igång enklare teaterverksamhet.
I sommar är det Bygdegårdsdag med bl a konsthantverkare, auktion, loppis, diverse underhållning och
möjlighet till fika. Och vid
Nygård, strax intill, arrangeras även logdans i sommar.
Bilderna i artikeln är från arbetet i anslutning till renoveringen.
På förstasidan syns Tyko
Pettersso längst till höger,
Berndt Bryckner längst till
vänster och bortom honom
Arne Berg.

Efter Bengt Axmachers artikel i förra numret av lilla tidningen tog redaktionen kontakt med parkansvariga på
Ramunderstaden. Andreas
Hellgren, som jag talade
med, fick då läsa även
Bengts avslutande artikel.
(Den är införd på motstående
sida.) Efteråt kom Andreas
och jag att samtala kring
möjligheterna att skapa
vackra parker även i vår stad.
Vi kunde konstatera att parkmark fanns. Men hur skulle
man gå vidare för att engagera intresserade utanför de
aktiva i kommunorganisationen.
Undertecknad föreslog då
en dialog mellan Ramunderstaden/kommunen
och de som är intresserade
av trädgårdsanläggningar
och parker. Kanske konstruktiva samtal kring förutsättningarna och vad som
skulle kunna göras kunde
leda fram till ett förslag, ja
en handlingsplan, som på

forts från föreg sida
bekymmer och glesnande
besöksskaror. I ett hus endast ägnat EWK kunde man
befara att det utanför turistsäsongen mest skulle bli
strökunder. Ett bättre öde
önskade man en så dyr anläggning och framförallt en
konstnär av EWK:s format.
Jag har
klart för mig att ladugården
befinner sig i privat ägo.
Men det är väl ändå fritt fram
att få fantisera.
Den lilla
åkerlappen framför ladugården skulle kanske vara något för en trädgårdsförening
att sätta tänderna i. Det
skulle t ex vara roligt att göra
en labyrint där. Många
svenskar, i alla fall de som är
gamla nog att ha läst ”Tre
Män i en Båt”, har ju hört
talas om labyrinten i
Hampton Court, som fortfarande är en stor turistattraktion. I England finns det gott
om sådana här labyrinter, i
Sverige veterligt endast
några få. Söderköping
skulle kunna bidra med ytterligare en och därmed få
ett helt nytt dragplåster.
Alternativt

kunde man släppa lös en
caterpillar som schaktade
om jorden till en friluftsteater, en rundad avsläntning
som terrasseras med säten,
och en scen. En teatergrupp
har vi ju redan.
Det är lätt att irriteras av
politiker som först fattar beslut och sedan saluför dem
till en allmänhet som allt oftare inte verkar redo att acceptera detta. Irritationen
blir inte mindre när makthavare på olika nivåer klamrar
sig fast vid sina uppfattningar. Proteströrelser av
olika format är vad man då
kan vänta sig, även om de
också kan väcka en viss
motvilja, i varje fall hos mig.
De fastnar stundom i en tjurig nejsägarattityd. Positiva
och konstruktiva förslag är
roligare, och det är vad jag
försökt komma med.

*
Se www.enkoping.se.
Här finns en hel del att
läsa och en del talande
bilder likaså.
** Arboretum = Trädsamling ( inkl buskar). I
Sverige finns:

Alphem utanför
Falköping helt på
egen hand skapat
av brevbärare F J
Gegerfeldt m 220
olika lövträd och
drygt 100 barrträd.
www.welcome.to/
alphem (Mkt läsvärd hemsida)
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Drafle Arboretum,
Hemsön, Härnösand. Landets
äldsta.

7

Skäftekärrs arboretum på Norra
Öland. Det som
Söderköping har
närmast till.

2

Evert Nilssons arboretum i Ås. Utanför Östersund.
Också en mans
livsverk.

8

Tivoliparken i Kristianstad.

3

Kiviks Esperöd
sydost om Kivik.
Anlagt
1924
www.osterlen.com/
arboretum
(Mycket innehållsrik sida, med
länkar till ett stort
antal arboreta )

4

Valls Hage. Ligger
utanför Gävle vid
skogsmuséet
Silvanum. Anlagt
fr o m 1956

5

Arboretum Norr,
Umeå. Omfattar 20
hektar, 300 arter,
1400 plantor. Anlagt 1980.

1

***
Se
www.grafikenshus.se

sikt skulle kunna göra vår
vackra stad ännu mer attraktiv.

alla intresserade och kanske
till och med ett studiebesök
till parkerna i Enköping.

Andreas höll med om att
detta kanske inte var en så
dum idé - en början. Vi enades om att jag skulle ta kontakt med intresserade, bl a
Bengt Axmacher, Trädgårdsföreningen, för att om
möjligt på eftersommaren få
till stånd offentligt samtal för

Bengts artiklar verkar alltså
att kunna vara uppstarten
till en annorlunda och spännande utveckling i vår stad.
Ett stort tack till Bengt och
Andreas! Vi ser nyfiket på
utvecklingen.

Högströms El
Munkbrogatan 2
0121-10063
0121-21671
070-7230488

Lampaffären är nedlagd sedan ett år
tillbaka.

Elinstallationerna fortsätter dock som tidigare under samma adress.
Skärgårdens Camping
Tyrislöt Sankt Anna

Tel/fax 0121-52021
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Sommarevenemang
i Söderköping. Detaljprogram dag för dag - se separat prospekt som infokontoret lagt ut på olika platser i kommunen

GOD SÖMN GÖR GOTT HELA DAGEN
DUBBELSÄNG

1.295:DALLAS
dubbelfjädrande
inkl bäddmadrass 90x200

Utställningar - Galleri
Rådhuset, Rådhustorget
I Rådhuset driver blandArt
i samarbete

16.6 - 29.6
Tord
Kempe, tavlor
30.6 - 6.7
Anna
Källman, tavlor

med Söderköpings konstförening och föreningen

7.7 - 13.7
Nils Lindgren, petit point broderier

Gröna Galleriet ett galleri
för konst och konsthantverk

14.7 - 20.7
Ulf
Larnemark, filmjölkstavlor

Sommarutställning med
konst och konsthantverk
av medlemmar

21.7 - 5.8
Ulf
Abrahamson, tavlor

i blandArt 16 juni – 12
augusti

Övrigt: utställning av hantverk som silver, sten, keramik, fårskinn, svarvat trä
mm. Servering.

Öppettider: alla dagar kl 13
- 18

Öppet: 2-15 juni lörd, sönd,
onsd kl 12.00 - 18.00

Konstnärsgruppen
blandArt

16 juni - 5 augusti dagligen
kl 12.00 - 18.00

Janne Bergström –
akvarellmåleri, grafik,
skulptur
Sigrid Ericsson – olje- och
akvarellmåleri
Lars Malm – konsthantverk, utsmyckningar,
specialsnickerier
Kåge Olsson – keramiker,
stuckatör
Ulf Ekervik – grafiker, akvarellist
Tord Kempe – akvarelloch akrylmåleri, illustrationer

Arr: Konst och Hantverks
Cafét
Café Lilla
Kanalmagasinet - kanalhamnen
Hantverksutställning med
olika utställare varje vecka
Se särskild folder, öppettider:
2 - 22 juni
kl 11.00-18.00
23 juni –3 aug
kl 11.00-19.00
4 – 12 aug
kl 11.00-18.00
htpp://home.swipnet.se/
kanalmagasinet

Lena Neander – textil
Björn Römert – skulptur
och måleri
Textilutställning på
Stinsen
Dori Lindgren - Inderbitzin
ställer ut 30 juni - 31 juli
Konst och Hanverks
Caféet, Bottna
Utställningar:
2.6 - 15.6
Lena Norrman, skulptur och tavlor

Loftboden, Gränsö
Hantverksutställning med
lokala hantverkare.
Öppet 18 juni - 12 augusti
För mer info Ewa Strömbäck tel 0121-514 88
Stadsutställning -5 scener ur Söderköpings historia.
Vilka var de barn som fick
rätt att bära tiggarbricka?
Varför saknade mannen i
graven fötter? Hur straffades busiga barn på 1600-

talet?
Svaren finns i sommarens
stadsutställning.
Fem ”historiska lådor”
visas på fem platser i staden. På Stadshistoriska
museet visas bl a en äkta
tiggarbricka, ett riktigt
harnesk och ben från den
hedniska kyrkogården.
Utställningsguide med
karta finns på Turistbyrån
och i stadens butiker.
Utställningen är producerad av Information och
Kultur i samarbete med
Malin Blomquist, student
vid Kultur, samhälle,
mediegestaltning vid
Campus Norrköping.
Konstnären Janne Bergström har bidragit med
flera av modellerna. Znick
byggde lådorna.
Museer
Stadshistoriska museet Gamla Skolgatan 6
Öppettider: 11.00 - 17.00
alla dagar juni - aug
Hembygdsföreningen S:t
Ragnhilds Gille
0121-214 84
S: t Anna
Skärgårdsmuseum,Tyrislöt
Öppet 25 juni - 19 augusti
dagligen mellan 12.00-17.00
Förfrågningar: 0121-520 29
eller 0121-501 21. Från juni
månad kan bokning av
grupper också ske via S:t
Anna Turiststuga, 0121514 88
Östra Ryds Hembygdsmuseum
Museet öppet söndagar
juli – sept 14.00-16.00
Ytterligare inf: 011-14 02 63

1.595:COMFORT

Ågatan 3 Söderköping
0121-10210 Vard 11-19 Lörd 10-14
Teater och guidade vandringar under sommaren
Sommarlustspel ”Fattiga
Riddare”
Teater Sythercopie presenterar ”Fattiga friare” av
Gideon Wahlberg. Regi
Anders Sjöholm. Spelas på
Forsmanska gården tisd fred kl 19.00 och lörd -sönd
kl 18.00 den 27 juni -14 juli
Biljetter Söderköpings
Bokhandel eller vid entrén.
Historisk vandring
- dramatiserad guidad
stadsvandring i Drothemskvarteren, start vid Rådhustorget 9 och 30 juli
Pris: 30:-/vuxen, 20:-/barn 6
- 15 år
arr: Söderköpings Guidegrupp, Söderköpings Turistbyrå
Kulturvandring
2 juli kl 15.00, 16 juli kl
21.00
Hela famijen får höra spännande berättelser ur
Söderköpings historia.
Under vandringen möter vi
både en och annan riddare,
en medeltida munk, en musikant och en vacker jungfru.
Start Rådhustorget, biljetter
Turistbyrån eller vid start.
Guidade turer i
Stegeborgs Slottsruin
Guidad tur i slottsruinen
tisdag och torsdag kl 20.00
under juli månad.

Mässingslampor för el och fotogen
Ljusstakar, Bords- och väggklockor
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ENDAST 2.995:-

dubbelfjädrande
inkl tjock bäddmadrass 80x200, 90x200

Kvalitets-REA
50%
på ett tillfälligt parti bågar från bl a
Harsby Gård, Söderköping 0121-14105
Vard 10-1730, Fred 10-16, Lörd 10-13

Sängram + 2 pottskåp i massiv
furu, syrabets eller kastanjebets.
Välj mellan 160 o 180 bredd

Gäller så långt lagret räcker vid köp av kompletta glasögon
Hagatorget 2 0121-14960

Capella Ecumenica kl 12.45
och 13.30

Vuxna 30:-, barn 15:Se även www.stegeborg.se
Arr: Stegeborgs egendom
Övrigt

Tag gärna med kaffekorg
Ytterligare info på Ekumeniska Gården, tel/fax: 0125131 64

Vägkyrka 19 - 22 juli
Västra Husby församlingshem och kyrka dagligen kl
14.00-17.00

Beställning av båt vid andra tider: Karl - Erik Bergström tel/fax 0121- 51183

Utställningar: Fotoutställning av Va Husby Hembygdsförening,
Släktforskarföreningen
informerar om verksamheten.
Musikandakt i kyrkan
16.00

Välkommen in
i en annorlunda

Servering
Arr: Östra Ryds Pastorat

SKOAFFÄR

Capella Ecumenica
Gudstjänster kl 11.00 varje
söndag fram till 9 september

Skor - Väskor
Hattar - Assessoarer

Båtar går från Kungshällsudden kl 10.00 i samband
med gudstjänst, åter från

Söderköpings Djurklinik
Pia Ehrenpries
Leg. Veterinär

Måndag - fredag 0830 - 1700
Tel 0121-12602
Storgatan 10

0703-581286 Jour

Hagatorget

Söderköping

Gamla bilder från vårt kära Söderköping
Bilder från en svunnen tid vid Söderköpings Brunn. Ur Kjell Jonassons samlingar
Söderköpings Brunn startade omkring 1850. På 1880 talet var
det kris för Brunnen. Den slutade i konkurs. Men sedan tog verksamheten fart. Och de första årtiondena av 1900-talet räknas till
Brunnens verkliga storhetstid. Under 1908 hade man inte mindre än1.615 personer som bott på Brunnen. På 1930- och början av 40-talet var det även då en besvärlig tid. Men sedan dess
har allt gått i rätt riktning.

Ovan: Midsommarfirande vid Brunnen från tidigt 1900-tal.
Till höger: Brunnsverandan från Skönbergagatan. Strax bortom
ser vi dåvarande Söderköpings Badhus. Intill Brunnens knut ses
dåtidens brevlåda. Tidigt 1900-tal.

Till vänster: Stockholmshuset flyttades från Stockholmsutställningen
1899 till en plats mellan Storån och Kanalen. Det tillhörde Brunnen. Bilen på bilden har registreringsnummer E1 det vill säga
dåvarande Landshövdingens bil!

Till höger: Till Brunnen hörde också tre stycken brunnsvillor. Två
(de på bilden) låg där nuvarande tennisplan ligger. Den tredje i
parken där Brunnskapellet ligger.
År 1904.

Nedan: En fiskebåt från skärgården har lagt till vid
Brunnen. Färsk fisk! 1920-talet.

Ovan: Varje brunnsgäst hade sin egen karaff och sitt eget
glas för brunnsvattnet. Alla sådana saker var noga märkta.
Detta vykort anses vara mycket unikt. Även detta kort är
från tidigt 1900-tal.
Ett stort tack till Kjell för att redaktionen får publicera bilderna.
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Vår underbara skärgård

Det enda skälet forskarna kan peka på är övergödning av våra
marker. Det systematiska ”utrotandet” av våra våtmarker,
som tidigare fångade upp kvävet, i förening med täckdikning
har gjort, att övergödningen transporteras snabbt rakt ut i
våra skärgårdar, där den dödar livsbetingelserna för fisk och
samtidigt gör att skärgårdsvattnen växer igen.

0121-13120
Skönbergagatan 7

I skrivande stund kan man läsa en artikel i DN (10/6) som är ett
varningsskri till beslutsfattare och de som har inflytande på
våra jordar. Färska mätningar i Östersjön visar att beståndet
av abborre och gädda i stort sett är utslaget i Kalmarsund. I
vår egen skärgård är läget högst bekymmersamt. I Trosa skärgård finns klara tecken på samma utveckling. Det är det kustnära beståndet av fisk som håller på att dö ut.

Optiker Andersson

...men vad händer under ytan?

