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Var med från början!

lilla tidningen

Gör nå´t!
På samma sätt som exempelvis advokatkåren kan
avstänga en olämpligt agerande advokat, borde
politikerkåren kunna avstänga förtroendevalda

Kan du tänka dig!
Individuella utvecklingsplaner
för dina skolbarn är offentliga
handlingar!
Sedan en tid tillbaka är det
stadgat att det för varje elev
skall finnas en individuell
utvecklingsplan. Planen
skall följas upp och nya
upprättas efterhand. Så
långt är allt OK. Men
se´n… De ska arkiveras
och vara tillgängliga för
vem som helst att ta del av!
Detta är integritetskränkande!
Alla människor utvecklas
olika. Vi har olika begåvningar. Men alla begåvningar tillvaratas inte med
nödvändighet av skolan.
Allt beror på den skolpolitik
och läroplan som för tillfället är gällande.
Alla människor utvecklas
heller inte lika över tiden.
En del är långsamma, en del
snabbare. Först vid 20-årsåldern kan man säga att det
samlade resultatet av utvecklingen strålar samman.
De som lärde sig långsamt
i början har då oftast hunnit
ifatt sina kamrater som
utvecklades snabbare i början.

Varför är inte utvecklingsplaner för anställda offentliga? Varför kan vi inte
ringa till en psykavdelning
för att ta del av en viss
patients journaler? Varför
kan vi inte ringa till ett
sjukhus och begära att få se
journaler över en viss
människa? Jo, av det enkla
skälet att allt är sekretessbelagt! Det anses vara integritetskränkande att lämna
ut uppgifter av det här slaget till allmänheten. Varför
ska då inte samma regler
gälla för en ung människa?
Varför ska individuella
utvecklingsplaner, vars mål
är att uppfylla för tillfället
gällande läroplan, vara
offentliga handlingar?
Offentlig information om
enskildas förhållanden kan
också tyvärr missbrukas.
Det talas så mycket om
integritetsskydd. Vem tillvaratar barns och ungdomars intresse i det här fallet?
Situationen borde föranleda
både föräldrar och skolpolitiker att agera.
Vidar Jansson

Vidar Jansson
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Förtroendevalda, inte minst
politiker, måste för att behålla sin förtroendeställning
vara hederliga. De flesta är
det. Men det fåtal som bryter mönstret är de som
märks. Och de drar även
med sig sina kollegor i
smutsen. Det är djupt beklagligt att partierna inte
förmår avhysa ohederliga
och olämpligt uppträdande
politiker från sina uppdrag.

Alla kan göra misstag. Och
det måste även vara förlåtet
politiker - om man erkänner
och ändrar sig. Men upprepade misstag, där dessutom
förtroendevalda uppenbart
ljuger eller bollar med sanningen, måste få konsekvenser, annars förstärks
allmänhetens uppfattning
om att politiker och förtroendevalda håller varandra
om ryggen - allmänt politikerförakt får då ny näring.

Det duger inte, hur rätt det
än kan förefalla, att inte
lägga sig i andra partiers
agerande. Det är tvärtom ett
renlighetskrav. Ren självbevarelsedrift borde utlösa ett
agerande.

Inom kommunen finns överenskommelser mellan
partierna om etiska regler
för förtroendevalda. Tyvärr
verkar dessa vara helt utan
värde. Där dessa reglers
innehåll skulle kunna omsättas i handling – och verkligen skulle behöva tillämpas – bryr man sig inte. Den
signalen är förödande för
alla – politiker som väljare.
I synnerhet för vårt politiska system därför att minskat
förtroende spiller över på
alla förtroendevalda.

Att inte göra något när uppenbara övertramp begås är
förödande. Ändå rycker de
flesta politiker på axlarna
och skyller på andra partier
eller föråldrade regler. Det
verkar ibland som om man
nästan välkomnar skandaler
inom andra partier. Då kan
de egna leden få fördel av
andras självmål.

På samma sätt som exempelvis advokatkåren kan
avstänga en olämpligt agerande advokat, borde politikerkåren kunna avstänga
förtroendevalda.

Men så ser inte väljarna på
saken.
Vidar Jansson

Grafisk produktion
Vidar Jansson
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Optiker Andersson

I början av detta år upplevde vi hur en politiker
trixade med sanningen i ett
uppmärksammat ärende
som gällde en rektor vid
Nyströmska gymnasiet. Politikern blev så småningom
avslöjad för att ha bluffat
om tidpunkten för ett upprättat kontrakt. Inget var
klart, hade han hävdat. I
verkligheten fanns en undertecknad uppgörelse.
Men sin vana trogen trampar han vidare som om
inget hänt. Och tillåts göra
det.

Hjärtligt Välkomna
till Telegatan 7
Camilla Fransson
0121-10360
070-7413058

En undran...

av Sten Ahlbom

Råkade ni lyssna på Sveriges Radios Nyheter/Eko på
förmiddagen den 19 februari i år?
Det var chefsläkaren Carina
Forsberg på sjukhuset i Varberg som reagerat på det
stora antalet dödsfall i vården. Christer Fridén, Göteborg ansvarade för intervjun.
Rapporteringen av misstag
i vården är av flera skäl

bristfällig. Det är därför
svårt att få en korrekt siffra
på misstag med dödlig utgång. Carina Forsberg tror
dock att det kan vara så
många som 4000 som dör i
onödan varje år. Det beror
på att sjukvården inte tagit
vara på de lärdomar som
man kan dra när någonting
inte går som man önskar. Vi
har inte haft en tillräckligt
bra säkerhetskultur inom
sjukvården, säger hon.

Patienter får fel medicin
eller fel diagnos, operationer går fel, vårdpersonalen
tvättar inte händerna, remisser kommer bort och patienter trillar i golvet. Det
är många orsaker till att tiotusentals patienter skadas i
vården varje år i Sverige.
Carina Forsberg talar om ett
systemfel inom sjukvården.
Hon har förenklat rapporteForts nästa sida

Föreningen Norden Söderköping
inbjuder intresserade till
Nordiskt Gästabud på Stegeborgs Hamnkrog
Stegeborgs slottsfru Britt Danielsson för oss tillbaka till

Stegeborgs medeltida
historia
och berättar om nordiskt inflytande på gott och ont

Vi blir dessutom serverade en äkta medeltida soppa med bröd.
Måltidsdryck samt kaffe och kaka ingår också. Allt för 150 kr pp.
Plats: Stegeborgs Hamnkrog
Tid: 3 maj kl 1900
Anmälan till Margareta Jakobsson 0121-14434 snarast möjligt,
dock senast 29 april. Tala med Margareta om samåkning från
Söderköping.
Max 40 personer har möjlighet att uppleva denna annorlunda
afton.
Välkomna!
Föreningen Norden Söderköping

ringen inom Varbergs sjukhus, som är hennes egen
arbetsplats och det har gjort
att antalet anmälda misstag
mångdubblats. Det har i sin
tur gjort att vårdskadorna
minskat.
(Ovanstående är ett sammandrag av vad som kan
läsas under rubriken Tusentals dör i onödan i svenska
vården www.sr.se 2007-0314)

Jaha – tänkte jag lite
skeptiskt när jag lyssnat på
detta. Det är alltid så
mycket siffror och andra
uppgifter som rapporteras
från alla möjliga håll. Hur
trovärdiga är siffrorna?
Svarar de mot en begriplig
verklighet? Vad säger andra
läkare?
Men så småningom kom
min undran. Kanske är det
verkligen 4 000 människor

FODER OCH TILLBEHÖR
HUND - KATT - HÄST - SMÅDJUR
ANF - ROYAL CANIN
ORIJEN - DOGGY - ROBUR

Söderköpings Elkvarn
Margaretagatan 27
614 31 Söderköping 0121-101 02, 105 87

i Sverige som dör i onödan
varje år?
Vad skulle man säga om
sådana siffror i statistiken
över trafikolyckor som de
senast åren rapporterat ca
440 dödsolyckor/år? Trafikanternas säkerhetskultur
är i stort sett enbart inlärd
från körkortsutbildning och
egen erfarenhet från trafiken genom åren.
Trafiken övervakas kontinuerligt, dock glest och
Vägverket har gjort och gör
mycket för att bygga bort
särskilt trafikfarliga vägavsnitt. Därtill har det blivit
obligatoriskt att använda
säkerhetsbälte, Bilbesiktningen håller fordonsparken under kontroll. I
övrigt får trafikanterna med
eget omdöme anpassa sig
efter trafiksituationen;
dagsljus/mörker, torra vägar/våta eller isbelagda, tät/
gles trafik, egen förmåga
och vad det nu kan vara.
Trafiksystemet och bilförarna – oftast inte ens yrkesförare – tycks ju lyckas
bra med säkerhetstänkandet
tack vare dagligt lärande.
Varför lyckas inte den
svenska vården minst lika
bra ?

Alltid minst 60-talet
väl iordningställda begagnade
bilar i lager
Öppet alla dagar
Toyota Prius Hybrid Business Aut
2004 Silvermetallic 3.200 mil 194.800 kr
ACC, ABS, SRS, VSC, LM-fälg, stereo,
färddator, farthållare, antispinn,

Volvo V50 2,4 Kinetic Aut
2005 Grönmetallic 2.600 mil 189.800 kr
ACC, ABS, DSTC, SRS, LM-fälg,
färddator, farthållare, multifunktionsratt,
stereo, rails, elhissar, elbackspeglar, vhjul, fj/c-lås

Mitsubishi Galant 2,4 GDI Elegance Aut
2002 Mörkgrönmetallic 8.400 mil 112.800 kr
ACC, ABS, SRS DSTC skinnklädsel, rails,
vinge, motorvärmare, elbackspeglar,
farthållare, multifunktionsratt, stereo, drag,
fj/c-lås

Nissan Micra 1,0 3d
2001 Silvermetallic 3.200 mil 59.800 kr
SRS, elbackspeglar, motorvärmare, c-lås

Saab 9-3 2,0SE- 185
2000 Silvermetallic 8.800 mil 89.800 kr
ACC, ABS, SRS, LM-fälg, färddator,
farthållare, multirattsfunktion, skinnklädsel,
elhissar fram & bak, elbackspeglar,
motorvärmare, drag, v-hjul, fj/c-lås

Välkomna till

Våren är här!
Aprilerbjudande:
2 rätters-meny med salladsbuffé 159 kr
- Fläskfilé med balsamicosås
serveras med grön sparris
och klyftpotatis
- och till dessert:
Jordgubbs-cheescake
Varmt välkomna!

En undrande Sten Ahlbom

Ackrediterad släcka 2:or
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Som en banan
av Tullan Willén

Come back, come back!
säger kvinnan bredvid mig
och bjuder in mig med
leende ögon.
Vi hann prata en lång stund
under bussresan mellan
Moshi och Dar Es Salaam.
De första timmarna satt jag
mest och dåsade. Jag hade
mycket att tänka på och var
trött i hela kroppen. De
senaste tolv dagarna hade
jag förlyttat mig till fots
både långt och högt. Jag
hade levt ganska primitivt
och utsatt kroppen för både
stark hetta och köld. Enkel
mat, nio nätter i tält, och så
den tunna luften.
Och jag mådde så bra! Visst
hade jag anledning att
känna mig nöjd med mig
själv! Att ha klarat bedriften! Att nå toppen av Kilimanjaro kräver både stark
fysik och vilja, och nu kunde jag konstatera att jag
äger dessa egenskaper!
Men det var inte bara den
nyvunna stoltheten som
sysselsatte mina tankar,
utan så mycket mera.
Vad hade jag egenligen fått
för bild av Afrika under mitt
liv? Det hade handlat
väldigt mycket om torka,
svältkatastrofer, gråtande
barn med uppsvällda magar
och flugor i ögonen.
Stamkrig och diktatorer.
HIV/AIDS. Obefintlig samhällsstruktur. Bara elände!
Aldrig hade jag förstått hur
vackert det var i Tanzania!
Så oväntat grönt!
Visst påverkades även vi av
den dåliga infrastrukturen,
som att hjulspåren in i
massajernas savann blev för

gropiga för vår buss, så att
vi i stället fick färdas på
lastbilsflak. Men när vi
sedan vandrade i det väglösa massajlandet, då kom
de där nätterna som till sist
fick mig att kapitulera
fullständigt. Det kolsvarta
mörkret, de små ljuden från
osedda insekter, enstaka
stamp i marken från någon
av packåsnorna. Den
ljumma vinden. Och så
himlen – den fantastiska,
nästan hörbart stjärnsprakande klara natthimlen! Jag
valde att sova utan tak dessa
nätter.
Vi vandrar hela dagarna,
och under tiden lär jag mig
mycket av guiderna, Hamisi
och Willi. En av åsnedrivarna lånar ut sin massajstav till mig. Medan vi vandrar, ibland i 40 graders
värme under en brännande
sol, blir min gång mer och
mer lik massajernas energisparande stil. Massajkvinnorna, som vi ibland råkar
på, studerar mig nyfiket –
en kvinna med stav? Vi
skrattar och ler mot varandra och jag orkar inte tänka
så mycket på alla orättvisor
jag vet att de utsätts för i sin
by. Vi kommunicerar utan
ord. ”Jo, jag är också kvinna, jag har också haft barn
vid mitt bröst, män vill
bestämma också över mig.
Jag har staven på lek”.
Det var uppenbart att de
massajer som bor här inte
sett många vita människor
överhuvudtaget. Lite tagna
blev vi den gången en liten
herdepojke gömde sig i en
buske och grät när vi kom.
Kanske trodde han att vi
skulle äta upp honom.

Vandringen uppför Kilimanjaro var annorlunda.
Där var vi långt ifrån de
enda ”mzungos”. Det märktes mest vid startplatsen där
turister från alla håll samlades. Hela arrangemanget
var en upplevelse i sig. Vårt
sällskap av tretton svenskar
utökades nu med fem bergsguider, två kockar och tjugosex bärare. Min bärare
hette Leon. Varje dag på
vandringen gick bärarna
om oss. När vi kom fram till
nästa camp hade de satt upp
tälten och lämnade över vår
packning. Vi fick sitta på
pallar runt ett bord i
mattältet och äta fräsch mat
lagad på fotogenkök. Allt
hade burits upp av bärarna,
och vi mådde som kungar.
Eller kolonisatörer, tänkte
jag ofta. Men å andra sidan
skapade vi arbetstillfällen
och inkomst för ganska
många personer.
Själva gick vi otroligt långsamt. Det är det som är knepet för att man inte ska få
höjdsjuka. Man ska gå
långsamt och ta många

dagar på sig. Vi gick genom
bergregnskog, alpint hedlandskap och lavaöken.
Den sista biten var tuffast.
Vi fick bara sova några
timmar i topplägret Barafu
i fem graders kyla. Halv
tolv gick vi upp, och vid
midnatt började den sju
timmar långa vandringen
till toppen, 5895 m ö h. Där
var det snö, sol och runt 15

grader kallt.
Vi umgås med våra bergsguider i nästan en vecka.
Det finns aldrig anledning
till oro. Om något problem
uppstår så går det att lösa.
De lär oss några viktiga
fraser på swahili. Om någon
säger ”Mambo?” ska man
svara ”Poa kama ndizi!”.
Det betyder ”Hur är läget?”
respektive ”’Soft’ som en

här? För att det var mest
gynnsamt här, naturligtvis!”
”Ja vi behöver inte bekymra
oss om nånting”, fortsätter
min nya bekantskap, ”och
vi planerar aldrig, we never
plan! Om jag bjuder in två
personer på kalas så lagar
jag mat till tio, och så
kommer det tjugo! Alla som
vill får komma! Och nästa
dag ser jag att det inte finns

På toppen. Tullan i
röd jacka i mitten
banan!”
Det säger något om inställningen till livet i detta fredliga land. Under mina korta
vistelse slås jag gång på
gång av hur okomplicerat
livet kan vara. Det verkar
vara mest en fråga om attityd.
Min medresenär i bussen
och jag talar länge om det
fridsamma folket i Tanzania.
”Jag har tänkt på det”, säger
jag, ”att de allra äldsta fynden av människorasen finns
här. Det här är mänsklighetens vagga. Och varför
uppstod människan just

Många kända märken
och mitt eget

någon mat hemma. Men det
finns väl alltid nån mango
man kan hitta!”
”Det måste vara så det är
meningen att vi ska leva”,
säger jag. ”Ni som lever här
utgör ju originalet! Alla vi
andra är ju bara avarter! Vi
borde kallas avfärgade.”
Min vän håller med. Så är
det! ”Så kom tillbaka då”,
säger hon. Till mänsklighetens vagga. Till livets originalmodell. ”Come back!”
Jag överväger fortfarande
hennes förslag.
Tullan Willén

Korps

Hantverksbod

Behöver du material till din gästabudsdräkt?
Tyg i ylle, linne och siden.
Vikinga- och medeltidsinspirerat hantverk.
Bielkegatan 14 i Söderköping

Tel: 0121-14254

www.korps.se
www.annadoll.com
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Hans Anderson

Vi har ingen egen musikaffär i Söderköping.
Men om jag skulle få önska
mig någon, så vore det
Hans Andersons ”Pianotjänst” i Norrköping.
Affären ligger på Nygatan
- som förresten i folkmun
kallas musikgatan. Dörren
går inåt naturligtvis. Och
man får gå några trappsteg
ned för att riktigt komma in
i lokalerna. Det känns som
att komma in i en gammal
boklåda – fast med musik-

Under allhelgonahelgen i
höstas så var jag med om en
händelse som var både
tragisk och berikande. Det
var nämligen så att en katt
blev överkörd på Ågatan
utanför gamla Stadshotellet
i Söderköping. Katten hade
i det här fallet inte nio liv
utan ett. En sådan här
händelse händer ju titt som
tätt och är för många en
vardaglig sak. Ur mitt och
några andra människors
perspektiv var det inte en
banal och enkel liten
händelse som fyllde en del
av fredagskvällen, utan det
blev helt enkelt för oss en
behjärtansvärd sak. Nu
hade jag tur att det inte var
min katt Fritte som fick
sätta livet till utan tyvärr en
annan katt som hette
Loppan. Dessa båda katter
har varit snarlika varandra
så när Loppan blev påkörd
så trodde några vittnen att
det var vår lilla katt som
sprang ut framför bilen och
dog. Men som sagt det var
lilla Loppan.
Och det är just här som den
lilla historien börjar, vilken
handlar om hur en tråkig
händelse trots allt kan föra
människor tillsammans.
Strax efter att katten hade
dött så tog Mats, hundägare
till en Westie, med sitt
civilkurage itu med hela

instrument. Massor av olika
instrument.
Bara plinget av en gammal
klocka vid dörren avslöjar
att jag kommit in. Det är
tyst. Längre in skymtar jag
flera rum. Det är nästan en
vördnadsfull stämning som
smyger över mig. Alla dessa instrument och vad de
betytt för sina ägare - glädje
de spridit…fast där finns
helt nya instrument också.

En välkomnande
musikaffär
präglad av sin
innehavare
emot mig med ett vänligt
leende. Han är till åren
kommen. Och jag känner
instinktivt att här finns
kunskap och lång erfarenhet han vill dela med sig av.
På de gamla gråstensväggarna finns bilder - hans
minnen från en lång tid
inom musikens värld.

Långt där borta hör jag steg.
Så kommer han – Hasse -

Hans är 73 år. Han älskar
livet och har aldrig ångrat
att han fick möjlighet att
utbilda sig på Musikhögskolan. Han är musiker och
pianostämmare. Spelar en

situationen och involverade
mig och sedan så satte vårt
detektivarbete igång för att
få tag på kattens ”familj”.
Jag hade genom en bekant
hört att katten bodde mitt i
stan. Jodå, katten hörde
hemma i kvarteren bakom
La Uva. Vi knallade iväg
bort mot Rådhustorget och
nu hade vår lilla grupp
utökats med två av de killar
som tillhör den skara som
brukar sitta vid ån med
välförsedda plastkassar
fyllda med drycker av olika
slag. Grabbarna x och kex
var helt övertygade om att
katten hörde hemma i ett
annat hus på Munkbrogatan
än vad jag trodde vilket vi
gick iväg till. Väl hemma på
den adressen så visade det
sig att de katter som hörde
hemma där var livs levande
i allra högsta grad. Nya
personer och dess grannar
sällade sig till vår lilla trupp
som blev större och större.
Bröderna x och kex hade
alltså fel i fråga om katt och
matte, men det spelade inte
så stor roll för dom var med
i vår lilla detektivgrupp och
ville precis som vi att
kattens matte skulle få reda
på att katten hade lämnat
sitt jordeliv. Efter en stund
så fick vi i alla fall tag på
den riktiga matten till
Loppan. Hon blev natur-

ligtvis ledsen över att katten
var borta, men väldigt glad
över att vi hade gjort allt för
att försöka få tag på henne.Vi stod och dryftade om
det hela en stund och nu
kom vi till nästa problem.
Vart gör man av en avliden
katt bara så där när man bor
mitt i stan?
En av de nytillkomna grannarna till Loppans matte
erbjöd sig att åka med
katten till sitt jobb och
gräva ner honom vilket
gjordes. Hundägare Mats
och jag kände att vårt
uppdrag var slutfört och vi
kramade om Loppans matte
och knallade iväg. Efter
detta beslut kände vi oss
både glada och nöjda trots
att Loppan hade dött, men
katten hade fått komma
hem till sin matte för att
påbörja färden till sista
vilan. Mats och jag skakade
tass och önskade varandra
en trevlig helg. Märklig
början på Allhelgonahelgen, eller hur?
Nästa dag berättade Loppans matte att hon och hennes barn hade haft en begravningsceremoni för
Loppan med kors, namnskylt och lite annat fint för
graven. De var jätteglada
över att vi hade brytt oss så
mycket om katten. Nu är
inte syftet att jag ska slå mig

hel del instrument. Gitarr,
piano, bas, orgel mm. Och
de flesta instrument kan han
demonstrera för intresserade.
1958 startade han i Norrköping. Så nästa år är det
50-årsjubileum. Lång tid
kan tyckas. Men han verkar
full av glädje och tacksamhet för att få syssla med
sådant han älskar – musik.
Tänk om vi hade Hasse i
Söderköping. Men å andra
sidan är det ju inte så lång
till Norrköping. Titta in till
honom. Du kommer inte att
bli besviken. Du har med

dig något när du träder ut
ur butiken. Kanske ett instrument, men framför allt
en nyvunnen vän och en

känsla som håller vardagsbekymren på avstånd.
Vidar Jansson

KLAVIATUR - BLÅS - GITARR - STRÅK

Instrumentråd!
Hans Anderson
med mer än 40 års
erfarenhet ger
goda råd
Välkommen!
Nygatan 107 011-132520 www.pianotjanst.se

NYTT & BEGAGNAT - TILLBEHÖR

Katten hade inte nio liv!!!
av Christina
Forsman

för bröstet över den goda
gärning vi gjorde denna
kväll. Jag är bara glad och
betagen över hur en enkel
liten timme under en
fredagskväll i november
kan föra ihop helt okända
människor som hundägare
Mats, Bröderna x och kex,
Loppans matte, den eventuella kattägaren på Munkbrogatan, gravgrävande
grannen och mig själv. Det
roliga i kråksången är att
det kändes hur naturligt
som helst och det är väl så
det ska vara när tråkiga
situationer uppstår. Men
varför ska det bara kännas
så vid sådana här tillfällen?
Var är naturligheten i andra
dagliga situationer? Nåväl,
det är en annan historia som
jag kan dryfta en annan
gång. Hoppas att katten
Loppan har det bra där han
är i ett annat liv. Alla har vi
våra liv och det enda vi kan
göra är att försöka leva dem
så gott som vi kan och göra
det bästa av det. Tänkvärt,
eller hur?
Christina Forsman

Katten på denna bild har inget
med katten i artikeln att göra
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Långt ner på Strodammens botten ligger
resterna av Narebro Kraftstation,
Fullerstad Såg, Nya Stro Kvarn, bostadshus
och ekonomibyggnader samt resterna av
en störtad J29 Flygande Tunna
Området där Strodammen
nu ligger och några hundra
meter nedanför nuvarande
Viggeby Kraftverk, sjöd
förr av liv och rörelse. Ända
fram till slutet av 40-talet
fanns här ingen stor damm,
utan mindre fördämningar i
en djup ravin. I denna fanns
Narebro Kraftstation, Fullerstad Såg, Nya Stro

Kvarn, Viggeby gamla
kraftverk samt Gamla Stro
Kvarn.
I slutet av 40-talet började
man bygga en fördämning
som skulle göra ravinen till
ett vattenmagasin och ett
större kraftverk med en fallhöjd på ca 16 meter började
byggas. Resultatet ser vi

Passa på sista
tisdagen med
semlor 3/4

Läckert matbröd
på Påskbordet
Marzipan egen tillverkning
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idag. I Strodammens nordvästra del syns på kartan den
inlagda fördämningen. Det
övre fotot på denna sida är
taget från denna fördämning. I ravinens botten kan
man sjönja både bostadshus
och andra ekonomibyggnader samt upplag. Pilen
visar den mindre fördämningen vid Nya Stro Kvarn.
Längs bort på dalgångens
högra sida san man urskilja
Narebro gård. Bilden till
höger här visar Narebro
gård och vilken fallhöjd
som fanns vid kraftstationen
där.
Viggeby gamla kraftverk,
som försåg Viggeby Gård
med el en gång i tiden, ser
vi resterna av på sidan till
höger. Där fanns fördämning och fall. Bara ett 50tal meter nedströms fanns
Gamla Stro Kvarn, som
drevs av ett vattenhjul i
strömråran. Bilden med
uthuset på högra sidan är
därifrån. Det finns inte
mycket kvar som minner
om tiden förr. Men minnen
från den tiden har Klas
Melkersson, 82 år. Hans
föräldrahem syns på högra
sidan, liksom han själv. Huset låg strax intill både gamla kraftstationen och kvarnen. Han har sett många
hästar slita hårt för att dra
upp tunga lass med malen
säd från kvarnen i ravinens
botten. Klas Melkersson var
grovplåtslagare när damm
och nytt kraftverk byggdes
i slutet av 40-talet. Han var
med och svetsade på både
kraftverk och dammkonstruktion. Han minns också
att några år efter det att allt
tagits i bruk, så störtade en
J29 i dammen inte så långt
från kraftstationen. Piloten
omkom. När man senare,
för reparation av dammen
sänkte vattennivån, dök

Bilden visar Strodammen i
dag. Jämför den med gamla
fotot högst upp på sidan.
Den är tagen från samma
plats.

stjärtfenan av J29-an upp ur
vattnet. På bilden intill lär
planet ligga någonstans
mellan pinnen i vattnet och
byggnaden på land bortom.

Fördämningen sedd från kraftverket. Det är ganska stor höjdskillnad
från vattenståndet i dammen till vattnet som kommer ur kraftverket .
Ca 16 meters fallhöjd.
Ovan ser vi Klas Melkerssons föräldrahem. Det är nu
renoverat. Klas själv bor
numera i Söderköping.
- Jag har många fantastiska
minnen från min ungdom
här ute, säjer han och ler...
Vidar Jansson

Detta är vad som återstår av Viggeby gamla kraftstation. En vacker
byggnad - men förfallen.

ca 50 meter nedströms Viggeby Kamla Kraftstation låg här Gamla Stro
Kvarn. På hitsidan strömfåran kan man ännu se rester av
kvarnbyggnadens fundament.

Följ med på en vandrings- natur- och kulturresa
till Tanzania med Zanzibar i augusti
Rutinerad och personlig engelsktalande reseledare. Flexibelt program mellan 5 aug och 26
aug 2007. Vandra på savann och i regnskog. Bo i familj. Safari, segling, snorkling m m
Välj en, två eller tre veckor. Pris för tre veckor c:a 17.700 kr. Boka ditt eget flyg
Minst 5 personer, max 15
Resan går att kombinera med trekking på Kilimanjaro
Kontakta Tullan Willén för utförligt program
e-post tullan.willen@telia.com
Mob tel 0705 193556
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1987 - 2007

Söderköpings Golfklubb
- en framåt klubb
firar 20 års-jubileum
Söderköpings Golfklubb
ligger vackert i lätt kuperad
östgötsk natur. Området
omfattar 130 hektar, som
utarrenderas av Hylinge
Egendom. Från delar av
banan har man fin utsikt
över sjön Asplången och
delar av Göta Kanal. Det är
fascinerande att se Kanalbåten Diana ta sig fram med
sina 5 knop alldeles nära.
Båten ser på sina ställen ut
att färdas genom ängarna.

Säljes
Rollerblades
stl 40 nypris ca 1000:-, använda ca 5 ggr
Pris 300:0121-42135, 42190

företag. Han har nu 20-25
års erfarenhet av golfbanor
och golfklubbar.

bollsporter, som tennis,
bandy eller ishockey. Ett
känt namn är Tumba
Johansson, som kom att engagera sig mycket för golfen i Sverige och som bidrog till att vi fick internationellt spel hit.

Banornas tillgänglighet
för spel

regelbundet spelande är 92
år!
I klubben finns verksamheter för knattar, juniorer,
damer, seniorer samt ett
blandat utbud av tävlingar.
Så spelar bortåt 25 damer

Golfklubben är väl belägen
10 min bilväg från Norrköping och lika långt från
Söderköping. Söderköping
är sommartid en mycket
omtyckt turiststad och
erbjuder därför många fler
möjligheter till inkvartering
och större urval av restauranger än vad som brukar
finnas i mindre städer. Man
har bl a samarbetsavtal med
anrika
Söderköpings
Brunn, som har hotell- och
konferensrörelse.
Klubben bildades 1983 och
anslöts till Svenska Golfförbundet. Banan började
byggas 1984 och låg klar
1987 med 18 utmanande
hål. Det fullt utrustade
klubbhuset stod klart 1989.
Det innehåller en restaurang med omfattande meny
och fullständiga rättigheter
och en härlig veranda med
utsikt över banan. Därtill
finns reception, välsorterad
golfshop, golfinstruktörer,
kansli, klubbrum och ett
konferensrum samt rymliga
omklädningsrum. Klubbhuset kompletterades efter
hand med en maskinhall
med verkstad, plats för
klubbens fordon och personalutrymmen.
Golfen växer snabbt
Riksidrottsförbundet, vari
Svenska Golfförbundet
ingår, uppger att golfsektionen är en av de största
inom förbundet med ca
595 000 medlemmar och nu
nära 500 banor.
Enligt Klubbchefen Lars
Sandberg var mitten av 80-
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talet och början av 90-talet
en genombrottstid för
golfspelet i Sverige. Golf
hade tidigare varit en
väldigt lite känd sport.
Många av de människor,
som då började spela, hade
haft en karriär inom andra

Lars Sandberg menar att de
stora framgångar som Sverige då hade i den internationella idrottsvärlden betydde mycket för att sprida
intresse även för golfen.
Därtill fick svenskarna en
bättre ekonomi och golfen
blev ett fritidsintresse för en
ökande skara.
Antalet spelare dubblerades
under en 10-årstid. Söderköpings Golfklubb kom
alltså till under en tid av
framgång för golfen. Jag
förstår att Lars Sandbergs
erfarenheter från idrotten
och föreningslivet med
marknadsföring, styrelsearbete och banutbyggnad
från Finspångs Golfklubb,
som startade 1971, har varit
värdefull. Det gäller likaså
hans tid som ekonom och
administratör vid stora

Normalt spelas en golfrunda på en bana med 18
hål, men klubben fann att
såväl banornas tillgänglighet för spel som ökningen av antalet medlemmar skulle bromsas upp om
spelutrymmet var för begränsat. År 2004 öppnades
därför en ny 9-hålsbana
som har visar sig vara en
klok satsning. Den är till
särskilt stor glädje för dem
som vill spela men inte
alltid vill tävla eller känner
sig stressade av att de går
lite långsammare fram på
tider då många vill ut.
Nu är antalet medlemmar
maximerat till 1400, som
alla har god tillgänglighet
till banorna. Antalet anknutna spelare – inklusive
distansspelare - är 5000.
Snittåldern är 43 år, det
finns drygt 300 juniorer.
Åldersgruppen 27 till 44 år
är den största med ca 2500
spelare. Andelen från 65 år
och äldre är ca 400. Äldste

varje tisdag eftermiddag
och 40 – 50 seniorer varje
torsdag.
Klubbens ekonomi avgör
vilka möjligheter det finns
att höja kvaliteten på banor,
skötsel och service samt
skapa förnyelse. Att klubben även kan ge golfare
som inte bor i närområdet
möjlighet att spela ger ett
gott stöd för ekonomin.
Distansmedlemmarna är
också viktiga för klubbens
intäkter eftersom de sprider
intresset för klubben bland
fler golfare.
Klubben arrangerar gärna
speldagar för företag.
Dessutom finns golfpaket,
som organiseras med hjälp
av ett flertal hotell och som
kan nyttjas av grupper eller
enskilda golfare.
Antalet banor växer snabbt
i Sverige. Under det gångna
året tillkom mer än 20
banor och det totala antalet
kommer med säkerhet att
passera 500 under det
kommande året. Det finns
risk för överetablering men

Söderköpings Golfklubb
hade förra året ett gott
bokslut, tack vare sitt nytänkande och idoga arbete.

Handicap och andra
golftermer
Golf är en speciell sport
därför att spelare av alla
kategorier kan spela tillsammans och också tävla
mot varandra. Varje spelare
får ett handicap-tal, som gör
detta möjligt. Resultat från
tidigare spel räknas om till
ett mått på spelarens fö-

engelska termerna bogey,
par, birdie, eagle när de två
talar om den senaste
golfrundan. Bogey betyder
att spelaren gjort ett hål med
ett slag över vad idealspelaren skulle ha spelat,
par att spelaren var lika
med denne, birdie ett under
osv. Andra vanliga ord är
tee som är utslagsplatsen på
ett hål, green som är den
särskilt finklippta delen av
gräsbanan där puttern
används för att till sist få
bollen i hålet och fairway
den del där gräset är
normalklippt och som

inte bytas sedan rundan
påbörjats.

NT-dagarna genomförs i
år för 20:e gången!

Hur som helst kan man med
goda lärares hjälp, träning,
intresse och koncentration
lära sig att träffa den lilla
bollen på precis rätt punkt
på klubbladet. Det känns
ibland som klubbladet är
oroväckande långt från
bollen när swingen ned mot
bollen skall börja. För de
flesta tar det ganska lång tid
innan de blir riktigt bra
golfspelare. Men det är
roligt på vägen och lyckan
av att känna en riktig
bollträff som låter bra,

NT- golfen på Söderköpings
banor är ett stort och
uppskattat evenemang för
alla golfare som vill delta.
Det försiggår under hela
sex minnesvärda dagar i juli
- augusti med ca 1 200
deltagare.

Välkomna till golfen!

Galleri Eken i Bottna
Brandström@tre (1872-2007)
Vernissage den 31/3-07 kl. 11
Anton; Konstnär och litograf
Majken; Konstnärinna, olja och porslin
Göran; Författare av hästbok med illustratör
Åke Björkman
Utställningen på går till den 12/4-07
Öppet 11-18 lördag, söndag och i påsk torsdag-måndag stängt
tisdag och onsdag och öppet torsdag eller boka om du vill
komma annan tid på 0121-40061
www.konst-hantverk.com
Galleriet ligger mellan Stegeborg och S:t Anna
Välkomna önskar Lena och Hasse Hedlund

Riktig fyrhjuling!!!

rmåga jämfört med en idealspelare, som spelar felfritt
på varje hål. Gamla, unga,
kvinnor och män kan alltså
mötas i spel på ett likvärdigt
vis. Handicapsnittet för
Golfklubbens medlemmar
är 24, för damer 31 och herrar 21. Stora tävlingar spelas utan handicap.
Den som lyssnar till två spelare som inte träffats förut
kommer mycket snart att få
höra dem fråga efter varandras handicap. Svaren säger
det mesta om spelarnas förmåga på golfbanan. Säkert
hörs också ganska snart de

spelaren skall försöka hålla
bollen på.
Hur lära sig spela golf?
Golf är ett tekniskt svårt
spel. Winston Churchill har
sagt: ”Golf är ett omöjligt
spel med omöjliga redskap”. De omöjliga redskapen heter klubbor. De finns
i en mängd olika, godkända
utföranden, som spelaren
kan välja på. Man får ha
högst 14 klubbor med sig ut
på en runda och dessa får

känns bra och skickar bollen i en vacker bana, kompenserar väl alla mindre
lyckade försök!
Det går så småningom Lycka till!
Klubben engagerar två
professionella tränare, som
håller kurser och visar tillrätta under speciella nybörjarkurser. Därtill följer de
efter individuella önskemål
upp en spelares utveckling.

Klubben välkomnar alla
kategorier spelare och för
dem som vill prova på går
det utmärkt att boka in en
stund för de första grunderna. Tillsammans med en
handicapsatt spelare får
man också spela 9 hål på
den nya banan vid Göta
kanal. Ett trevligt sätt att
känna på svingen och få till
ett riktigt härligt golfslag!

Obs
PRISET!!

Sten Ahlbom

Söderköpings Cementgjuteri AB
Öppet mån-fre 7.00-16.30

Margaretagatan 37, Söderköping Tel 0121-10241
www.sceab.se
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SPEL
månd - fred 10-19
lörd - sönd 10-15
0121-15000

Skärtorsdagen 10-19
Påskafton, -dagen,
Annandag Påsk 10-15

Tårtor
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Hembakat bröd
Exotiska
brickor

Under Your
Skin Tatto
etablerar sig i Söderköping

Fix-området

0121-15555

0739-624646

www.lumiere.nu/tartfixarn

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

Stoffe Carmdahl träffar jag
i hans nya lokal 1 trappa
upp ovanför Gallerian i Fixhuset.

Fixpunkten öppet vard 10 - 18, lörd 10 - 14

Vårnyhe
ter

En avwww.jofotex.se
Sveriges
största tygaffärer
Massor med Reatyger
för 30 kr per meter

Han är i färd med att installera sig men kan redan
ta emot kunder, som vill bli
tatuerade. Stoffe är bara 23
år men har fyra års praktik
i branschen från sin tid i
Norrköping, där han arbetade i samma lokal som två
andra utövare av konsten/
yrket.
Vi börjar samtalet med en
historisk tillbakablick. Tatueringsutövandet med en

Vitvaror
Hushållsprodukter
Belysning
Elmaterial

Vi
reparerar
även
vitvaror
alla
fabrikat

tidigare variant – branding
(brännmärkning)
och
scarification (snitt som hålls
öppna under en längre tid
för att skapa ärrbildning)- är
en tradition med mångtusenåriga anor i många delar
av världen. Många kanske
minns Ötzi- mannen som
legat infrusen 5300 år i
permais på 3000 m höjd i
ett bergpass invid den nuvarande gränsen mellan Österrike och Italien. Hans
kropp, kläder och utrustning har naturligtvis noga
studerats. Man fann, som en
detalj, att mannen bar spår
av tatueringar vid ryggra-

Ramunder Spel
& Dansgille
träffas regelbundet måndagar kl 19
i Vidarlokalen på Munkbrogatan.
Det är dans till våra egna spelmän.
Och vi har trvligt tillsammans.
Välkommen du också!

Fix-punkten 0121-13185

Allt inom glas
Fixområdet
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0121 - 21200

Fullständiga rättigheter

Husmanskost - A la carte - Pizza
Kebab - Gyros - Kyckling

Dagens lunch: välj mellan 2 olika
husmanskost el. pasta- el.salladsrätt,
pizza eller kebab Lunchlåda inkl dryck
49:Fixområdet 0121-15048

den. Tatueringen kan ha
varit avsedd att verka medicinskt mot reumatism.
Alla har väl förknippat tatueringar med de stora men
ofta enkla bilder som sjömännen bar på sina kroppar
efter att ha besökt länder där
tatuerare fanns i hamnkvarteren. Likaså kåkfararnas
taskiga tatueringar.
Stoffe åtar sig en del piercing men till övervägande
del vill kunderna ha tatueringar på olika delar av
kroppen. Ungefär lika
många kvinnor som män är

intresserade. Efterfrågan
varierar starkt med modet
för dagen. För tio år sedan
var intresset på topp, men
efter en svacka är det på väg
upp igen.
Tatuerarens arbete förutsätter en konstnärlig förmåga och kräver stor noggrannhet och koncentration. Han en hänsynsfull
och sympatisk person, som
är varsam med sina kunder.
Sten Ahlbom

Den konservative är förälskad i
existerande missförhållanden
till skillnad från liberalen,
som vill ersätta dem med andra
Ambroise Bierce

OUTLET
210

Hela 250.000 kr till nöjd vinnare
på Tia-lott

MÄRKESKLÄDER - HALVA PRISET
JEANS - SKOR - VÄSKOR mm

Såld var? Jo, på SPEL-Fix
på Fixområdet

ÖPPETTIDER
VARD 10-19

LÖRD 10-16 SÖND 11-16
0121-13441

lilla tidningen passar på att gratulera den lyckliga vinnaren

Det ska bli uppsnyggning av Fixområdet,
säger Roland Larsson, ansvarig på området
Vi ska troligen ta bort stängsel runt området och på så sätt göra det lite
trivsammare och mer lättillgängligt. En del gammal ventilationsutrustning
kommer också att börja bytas ut. När ska ni ta bort den gamla skorstenen,
frågar jag. Roland svarar: Det är lite knepigt. Dels kostar det en hel del
pengar. Dels har en del intresse av att den finns kvar. För att minnas om
tider då annan aktivitet rådde på området. Å andra sidan skulle området
kanske vinna på att inte påminna alltför mycket om ett industriområde. Det
är ju så att säga ett slags företagshotell numera. - Inget är klart. Vi får se
vad ägarna tycker.

2470
27/5 2007

Fixpunkten Ringv 44 Söderköping
0121-14261 www.traningsverket.com

15 år !

Cykelreparationer, Lagning av
Dragkedjor & Skinnjackor

T
NYHE

!!

NYA BARNVAGNAR (sitt & ligg)
För cyklar ansvaras högst 3 månader

0121-14765

GLAD PÅSK
Påskbuketter, arrrangemang
grupper, pensé mm

Din blomsteraffär hela året

Sommarnumret
av lilla tidningen utkommer
preliminärt den 31 maj 2007

Jubileumserbjudandet
fortsätter
10% på vårt sortiment
av strumpor
Detta erbjudande kan kombineras med andra erbjudanden.
Öppet måndag - torsdag 8 -18
fredag 8 - 1630
Fixpunkten
0121-15940

10 % mot uppvisande av denna kupong
Gäller tom maj 2007

Medisox
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Ung

i Söderköping

Mitt projektarbete
Utställningen Tankefärg
av Matilda Karlsson

Presenter, inredning,
porslin, hantverk,
konstväxter,
fotogenlampor
Nu har vi laddat
för våren
och påsken

Multiholk för
fågelälskaren

Härliga
påskdekorationer

0121-10040 Storgatan 2
www.garvarboden.se
info@garvarboden.se
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Sommarnumret
av lilla tidningen utkommer
preliminärt den 31 maj 2007

Matilda heter jag och går
tredje och sista året på
estetiska programmet på
Nyströmska skolan. Det
tredje gymnasieåret ägnas
till stor del åt projektarbetet.
Någonting stort och till viss
del skrämmande som vi
elever nästan från dag ett
får höra väldigt mycket om.
(Så när det väl var dags för
mig att påbörja arbetet hade
jag hunnit bli så van vid
tanken att det hela kändes
som en överraskning.)

På idéstadiet fanns många
väldigt olika projekt, allt
från att göra en barnbok till
att hålla i en kurs i vegansk
matlagning. Men det kändes inte som om jag hade
så svårt att bestämma mig
för att göra en utställning.
Jag visste vad jag ville redan från början, citerat ur
loggbok: ”Jag vill göra en
politiskt laddad utställning
där jag får chans att ösa ur
mig mina tankar.” Så det
var bara att sätta igång, en
del material hade jag hemma, resten fanns i skolan.
Tankar och idéer fanns det
gott om i mitt huvud. Resten av arbetet bestod av att
fixa en lokal att ställa ut i.
Jag tyckte att Ungdomscaféet hade trevliga lokaler.
Det var lite svårare att komma på ett bra namn till utställningen.
Men så kom det upp ett ord
i huvudet en dag, Tankefärg. Det var ett mycket bra
namn tyckte jag, mångtydigt och fint. Så jag började skissa på en affisch.
Originalet blev klart och jag
lämnade det till Anders
Nyhlén för tryckning. Efter
en vecka kunde jag gå till

kommunhuset och hämta
affischerna.
Sista veckan blev riktigt
jobbig. Jag insjuknade i en
kraftig förkylning och var
tvungen att gå till skolan
med feber för att hinna bli
klar med förberedelserna i
tid. Tavelhängningen gick
nästan problemfritt. Några
lampor gick sönder men
som tur var hade Anders en
spotlight som vi använde
istället. Den tog dock betydligt längre tid än jag
hade räknat med, jag började vid elva på förmiddagen
(åkte hemifrån vid halv nio)
och var inte hemma förrän
framåt fyra på eftermiddagen. Anders var till stor

gjorde att jag var precis utmattad efteråt. Vid klockan
tio på förmiddagen, precis
innan jag började med tavlorna, så blev jag intervjuad
av NT: s reporter Anna Bennich. Hennes artikel publicerades i NT lördagen den
3 mars. Hon gav mig ett tips
om att jag skulle göra en
gästbok som folk kunde
skriva i och det var bra för
annars hade jag inte tänkt
på det. På fredagskvällen
ringde jag runt till vänner
och bekanta och bjöd in
dem till vernissagen. Det
kom massor med besökare
till vernissagen och det
tyckte jag givetvis var
mycket roligt. Det bjöds på
cider och salta pinnar.

Det har varit lärorikt att sätta sin konst i ett sammanhang. Insikten om arbetet
som ligger bakom en utställning har också varit en
nyttig erfarenhet. Problemlösning är ett kul men tufft
och utmanande arbetssätt.
Det hela blev verkligen ”på
riktigt” och jag kände att
hela ansvaret låg på mig att
göra någonting av möjligheten som jag fått. Jag har
lärt mig många saker som
jag kommer att ha stor nytta
av i framtiden.

hjälp med sina tips och
idéer. Han hade bland annat
ett par stora svarta skärmar
som jag fick låna för att
montera pannåerna på. Jag
satte fast dem med hjälp av
knappnålar och det blev
riktigt bra med två stora
tankekollage! Förkylningen

Jag är väldigt nöjd med hur
jag utförde själva uppgiften. Utställningen blev jättefin och tavlorna passar
verkligen utmärkt i den
miljön de hamnade i. En
tavla matchade till och med
soffgruppen den hamnade
brevid.

i sin helhet eftersom tavlorna fortfarande hänger i
caféets lokaler.

Matilda Karlsson, studerande Nyströmska skolan
fotnot: Det är ännu inte
försent att se utställningen

Dagens lunch 49:-

Etabl 1876

Café
Tant Brun

- 2 årsjubileum
fram till sommaren
Smörgåstårtor
Pajer
Tårtor
Catering
Stort glutenfritt
sortiment

Rådhustorget 0121-14822 Öppet må-fr 9-18, lö 10-16, sö 12-16

Ung

i Söderköping

Deltagare i
Ungdomsprojektet:
från vänster
Emmelie Sandberg
Rebecka Rahm
Emily Söderholm
Emelie Kjellgren

De två nedanstående
målningarna är också skapade
av Matilda Karlsson

Projekt Ungdomscafét

Arrangörerna Emma och Hanna

Under de senaste månaderna har fyra tjejer, Emmelie, Rebecka, Emily och
Emelie från klass hp2 på
Nyströmska skolan arbetat
med sitt skolprojekt, som
går ut på att marknadsföra
Söderköpings ungdomars
egna café, Magasinet. Det
har som syfte att ordna
akiviteter som ska roa och
locka unga människor till

cafét. Bland annat vill de
ordna spelningar och filmkvällar på cafét, och i framtiden skulle det vara roligt
att dra dit någon större artist, tycker tjejerna.
De tycker också att det har
varit svårt att ”få igång”
unga människor i Söderköping, och det är just det
som de jobbar på; att in-

bjuda unga och få dem att
upptäcka ungdomscafét. En
filmkväll har redan gått av
stapeln, men v. 15, i april,
planeras spelningar eller
annan aktivitet på Magasinet!
Mer information kommer
inom kort.
Kristin Blom

Bra saker att göra nu när våren närmar sig!
-Måla om i ditt rum! Lite ny färg piggar upp
-Baka en påsktårta
-Gå på gator där du aldrig förr gått, en riktig
upptäcktsfärd gör en strålande glad!
-Packa picknickkorgen och bege er ut på cykelutflykt!
-Lägg pussel utomhus i solskenet
-Styr upp en riktig heldag; frukost i goda vänners/familjens lag,
gör något roligt tillsammans under dagen och avsluta med att
gemensamt laga en härlig middag
-Lär dig något nytt! Själv kör jag på stickning, men
varför inte prova akvarellmåleri, klättring eller ridning?
-Hälsa på din mormor
-Njut av solen!!
Kristin Blom
Är du ung och har en åsikt du vill förmedla?
Eller något du gjort som du vill ska uppmärksammas?
Gå in på www.lillatidningen.com och gör oss medvetna om det

Nya Öppettider på Café Magasinet!
Munkbrogatan 2 (vid rådhustorget)

Onsdagar: 15.00-19.00
Fredagar: 19.00-00.00
Söndagar: 16.00-20.00
VÄLKOMNA!
Vill du vara med och skriva eller har uppslag och idéer, hör av dig till
michael.fredriksson@soderkoping.se
Eller ring 0706-487415

Distriktsveterinärerna
Blå Kustens Veterinärstation
Söderköping (SM-området) 0121-12120
KIRURGI - MEDICIN - FODERRÅDGIVNING
ID-MÄRKNING - ULTRALJUD - VACCINERING
KASTRERING
Telefontid vard 8 - 9. Jour dygnet runt. Alla djurslag.
Drop in onsdagar 17 - 19 för vaccinering och enklare
åtgärder. I övrigt mottagning efter tidsbeställning.
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av Björn Esping

En havsörn dök upp vid
udden. Den flög på låg höjd
i riktning mot mig. Hade
den inte sett mig där jag satt
på bänken på bryggan nere
vid vattnet? Den gjorde
några vingslag och sedan
gled den förbi alldeles
ovanför mig och försvann
bortåt.
Det var början av mars. Igår
hade vi årets första vårdag
med fågelsång och porlande
bäckar. Idag var jag på
landet för att få lugn och ro.
Jag var ensam. De andra
stugorna stod tomma. Isen
låg fortfarande på fjärden.
Snön låg till stora delar
kvar.

En vårvinterdag
på landet

vän. Tänk så upprörd jag
blev den gången Gudrun
kom hemsläpande med
henne för många år sedan.
Nu kan jag inte tänka mig
att vara utan henne. Vad
hände? Hur bar hon sig åt
för att förtrolla mig? Jag vet
inte men hon lockar fram
något ömtåligt i mig. Hon
är så mild och uttrycksfull.

Jojja är väldigt harig och
Midsommarfirande
piper för det minsta trots att
hon är en stor Bernersennen. Hon gillar
inte andra
vid
Brunnen
hundar utan tar alltid en

Hunden och jag tog en
promenad över berget och
ner i sänkan på andra sidan.
Hon stack sin fuktiga, svala
nos i min bara hand. Det är
hennes sätt att säga att nu
vill jag ha lite hundgodis.
Så klart fick hon lite. Vi
skämmer bort Jojja, för så
heter hon. Hon börjar bli
gammal och har ofta ont i
sina leder numer. Jag undrar
hur länge till vi får ha henne
med oss. Jag blir ledsen när
jag tänker på att hon kanske
inte har så lång tid kvar. Det
har verkligen blivit en kär

omväg för att slippa ett
möte. Men för några år
sedan hände dock något.
Frodo flyttade in i huset
tvärs över gården. Han var
unghund då och hade vansinnigt mycket energi vilket
vår Jojja inte har - om det
inte är kallt förstås för då
piggnar hon till. De fattade
tycke för varandra. Frodo
var dock lite burdus i sin
uppvaktning och Jojja tjöt
till när han kom för nära.
Det dröjde länge innan hon
lät honom komma så nära
att de kunde nosa på varandra och då blir det bara
helt kort. Sedan springer
Frodo iväg för att lyfta på
benet mot något vad som
helst och kissa lite för att

Kroon´s
Massage & Hälsa
Vi utövar:
-klassisk massage för ditt välbefinnande
-avancerad massagebehandling
-idrottsmassage
-triggerpunktbehandling
Visste du att massage motverkar stress
och oro - samt bidrar till ett bättre
dagligt liv och bättre sömn?
Hos oss kan du också få info om
Yoga och Yogakurser
www.kroonshalsa.se

Prova du också!
Ring: Mikael Kroon Cert. Massageterapeut 0708-956485
Anne-Louise Kroon Dipl. Massageterapeut & Cert. Yogalärare 070-7683217
Skönbergagatan 8 - Söderköping
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visa att här är jag kung. De
har blivit kära i varandra
och Jojja brukar alltid
gnälltjuta då man säger
Frodos namn precis som
hon brukar göra när jag
varit hemifrån ett tag. Hon
brukar då springa emot mig
men hon blir så ivrig så hon
måste snurra runt flera varv
kring mig innan hon lugnar
ner sig så pass att hon kan
komma fram så jag får klia
henne. Det gör vi mycket.
Vi kliar henne väldigt
mycket. Självklart ligger
hon i vår säng på natten –
även på hösten när hennes
långa päls är blöt och mer
lerbrun än svart-vit-gul som
hon annars brukar vara.
Hon lägger sig med huvudet på kudden och sträcker
sedan ut sig, gärna på rygg
med tassarna i vädret. Då
ska hon bli kliad. Tänk så
det kan bli!
Mitt kameraöga får syn på
de vackra iskristallerna i
pölen. Det stora teleobjektivet kommer fram liksom
stativet. Jag försöker skala
bort alla störande detaljer
och renodla bilden. Jojja
lägger sig ner i snön för hon
vet att det här tar tid. Jag
försöker hitta bra bild-

vinklar och flyttar mig runt
pölen. Solen tittar fram och
glittrar till i kristallerna.
Tänk vad det är vackert!
Tänk så mycket vackert det
finns i naturen både i det
stora och i det lilla. Men
tänk att vi inte har förstånd
att vara rädda om det här
fantastiska utan på alla
möjliga sätt ständigt våldför
oss på naturen. Vi är ju helt
beroende av den för vår
egen existens men ändå
förstör vi dess jordar och
skogar, sjöar, hav och luft.
Bilderna är tagna. Vi fortsätter.
På senare år har Jojja fått en
hel del idéer. Mina ”kommandon” uppfattar hon mer
som förslag. Då vi är ute
och går får hon ofta välja
vägen. När vi kommer till
ett vägskäl sätter hon sig
bara ner och väntar om jag
tar ”fel” väg, dvs en annan
väg en den hon tänkt sig.
Jag ropar några gånger men
ger numer oftast upp och tar
hennes väg. Jag tycker att
hon har varit en så tillgiven
och kär hund så jag bjussar
gärna på det. Vägen spelar
inte mig så stor roll utan det

är mer att få komma ut som
är viktigt.
Häromdagen när vi hade
gått över slussen för att gå
utefter kanalen på andra
sidan så gick jag lite i förväg. Jojja hade så mycket
att nosa på och blev lite
efter. Efter några hundra
meter stannade jag för att
vänta in henne. Jag visslade
men hon kom inte. Då fick
jag vända och där satt hon
och sa att ”hit men inte
längre”. En stor busig Rottweilerhanne hade precis
gått förbi och markerat på
alla träd och buskar och
stenar. Det är otroligt hur
ofta hannarna kan kissa.
Hur planerar de? De måste
väl hushålla så att det räcker

till alla ställen? Hur som
helst, Jojja ville inte träda
in i hans markerade område
- hon är så finkänslig. Så det
var bara att vända och gå
tillbaka till bilen.
Det har dragit ihop sig på
himlen så vi vänder hemåt.
Innan vi gick ut tände jag
upp en brasa i öppna spisen
och nu hade det blivit
skapligt varmt i stugan.
Kaffepannan kom på och
snart satt jag framför elden
med en varm kopp i handen. Jojja hade förstås fått
en knäcke för det får hon
alltid när har vi varit ute. Nu
låg hon och pustade ut på
fällen bredvid mig.
Björn Esping

Dags för bra
sommardäck
Johans Däckservice
Erik Dahlbergsgatan 46
Vard 7 - 17

0121-10586

En riktigt nöjd Stig Göran
Ringqvist ”JoJo”
Festivalyra
framför Tellogruppens
högteknologiska nyförvärv
Den 29 augusti förra året
gjorde jag ett besök på Tello
Gruppens tryckeri i Hamraområdet här i Söderköping.
Anledningen var att Tello
Gruppen beslutat att göra
en stor investering i en ny,
ultramodern arkmatare av
den största storlek som
finns i Europa och därtill
utvidga den befintliga byggnaden med en lagerlokal.
På sidan 6 i sensommarnumret 2006 av lilla tidningen så fanns en rapport
från besöket.
Stig Göran Ringqvist strategi för att lyckas i den tuffa
tryckeribranschen är att
snabbt sätta sig in i utvecklingen av speciellt digitaldatateknikens. Hans strategi har burit frukt. Nu var det
dags för nästa stora steg.
Tryckeriet hade, då jag var
där, en arktryckare, d v s en
maskin som samtidigt trycker flera sidor av t ex en
broschyr i färg på ett ark.

Vanligen är sådana broschyrer tvåsidiga och arket
måste alltså gå två gånger
genom maskinen. Det tryckta arket delas efter torkning och viks och häftas till
en broschyr.

Den nya arktryckaren skall
höja kapaciteten på så sätt
att skrivarstationerna - den
med svart färg och de tre
med grundfärgerna - nu har
blivit åtta i stället för fyra.
Då kan den göra två sidor i
en sammansatt operation.

Sankt Anna bygdens hot
och möjligheter
En stor enkätundersökning gjord i S:t Annabygden har genomförts av föreningen Gula
Huset. Undersökning ger tydliga svar på hur
både bygdebor och fritidsboende vill att denna del av Söderköpings kommun ska bevaras
och utvecklas.
Gula Huset i Sankt Annabygden driver sedan ett år
tillbaka en förstudie kring
S:t Anna bygdens olika
framtidsfrågor.
– Med S:t Annabygden
menar vi hela det område
som täcks upp av S:t Anna
församling med omnejd,
säger Anna Johansson som
är projektledare. Alltså i
stort hela kommunen öster
om E22:an.
Som grund för studien ligger en studiecirkel ”S:t
Annabygdens framtidsfrågor” som Gula Huset driver
ihop med Sensus studieförbund. Ett 35-tal olika representanter från föreningar,
företag, fritidsboende och

fastboende deltar aktivt.
Studiecirkeln har prioriterat
10 viktiga framtidsfrågor:
1. Hur stimulera vi
inflyttning och är
vårt område attraktivt att bo på?
2. Hur utvecklar vi
den offentliga och
kommersiella servicen?
3. Hur skapar vi en
levande landsbygd och skärgård?
4. Hur ökar vi turismen på bygdens
egna villkor?
5. Kan en färja mellan Norra och Södra Finnö vara in-

tressant för bygden?
6. Hur förbättrar vi
kommunikationerna?
7. Finns det något intresse för en gemensam hemsida
för hela bygden?
8. Hur kan vi utveckla företagen och
stimulera unga entreprenörer?
9. Är Gula Husets
Nyhetsbrev viktigt för bygden?
10. Vilka miljöfrågor
är viktiga för bygden?
Förstudien har gått ut på att
samla så mycket fakta som
möjligt kring S:t Annabygden. Bland annat har det
gjorts genom tre omfattande enkäter, en till alla
hushåll och en till alla ungdomar i S:t Annabygden

Kapaciteten fördubblas och
dessutom vinner man nästan en halv gång tid därutöver tack vare förkortad torktid för färgen. Detta för att
arken inte behöver mellanlagras innan andra sidan av
arken trycks.

Nu när jag kommer på återbesök står maskinen där
med en stolt och lycklig
Stig Göran framför sig. Just
nu har JoJo ett väldigt
tydligt kroppsspråk, så jag
behöver inte fråga hur det
gått.. Maskinen kom i 14
kollin och är imponerande
där den står installerad. Den
väger 40 ton och är 14 m
lång. Men det är knappast
fler knappar på manöverpanelen än på en tvättmaskin
för hemmet. Dock finns
mikrofon och högtalare i
vardera änden av den så att
operatörerna kan prata med
varandra vid uppkörning,
service eller liknande. Det
mesta av data, som krävs
för att trycka ett ark, kommer direkt via Internet till
arktryckarens dator.

byggda lagerlokalen, som
får efterlängtade pallställ i
mitten.
Som sagts i den tidigare
artikeln är maskinen den
tredje i Europa av detta
största slag, tätt efter kommer en installation i Norge.
Tello Gruppen har redan
fått studiebesök av stora
grupper grafiker. Vid mitt
besök hade tre redan varit
där, nu några dagar senare i
början av mars hörde jag
talas om ytterligare en
grupp, den här gången på
17 stycken.
Beläggningen på arkmataren är redan hög och framtiden ser lovande ut.
Grattis Tello Gruppen !

Installationen var krävande.
Stig Göran har glädjande
nog kunnat följa sin princip
att anlita företag från trakten. Detsamma gäller ombyggnaden och den till-

Sten Ahlbom

samt en enkät till fritids- lever med ett ständigt hot. orkar arbeta ideellt med alla
På Södra Finnö till exempel dessa frågor är det ingen
boende i bygden.
– Eftersom enkäterna har det ena efter det andra som vet. Vi kämpar vidare
varit mycket omfattande försvunnit och bygden har och hoppas att kommunens
utarmats.
Nu senast är det beslutsfattare ska agera
trodde vi inte Del
att vi skulle
av nya
utställningshallen
få så många svar, men vi fått Engelholms skola som kraftfullt innan det är för
mycket mer än vad vi stängs till hösten. I Bottna sent.
någonsin hade förväntat har lanthandeln precis gått – I och med att enkätoss, berättar Anna Johans- i konkurs vilket också hotar undersökning nu är avsluson. 26 % av alla hushåll bensinstationen, hot om tad har vi och kommunen
har svarat, ca 48 % av alla minskade bussförbindelser ett fantastiskt väl underbyggt dokument som tyfritidsboende och ca 24 % osv.
av alla ungdomar, vilket – Ett av de största hoten dligt visar vilka insatser
motsvarar ca 1 400 perso- som finns mot vår bygd är som krävs här ute, avslutar
avfolkning, menar Anna Anna Johansson. Nu är det
ner!
– Efter att studiecirkel haft Johansson oroligt. Vem vill bara att agera!
ett antal träffar var vi över- bo i en bygd där det inte
De drygt 100 frågorna i
ens om vilka frågor som var finns någon service?
enkäterna är det inte möjviktiga. Vi hade också ett Vilket är då bygdens eget
liga att gå igenom i lilla tidantal hypoteser kring dessa ansvar och vilket är komningen. Men den som är infrågor, säger Anna Johans- munens ansvar?
tresserad av att studera en
son som precis avslutad – Vi i Gula Huset, med alla
sammanställning av svaren
sammanställningen av våra alliansföreningar och
kan gå in på lilla tidningens
svaren. Av enkätsvaren att företag, tror på en levande
hemsida:
döma ser det ut som om landsbygd och skärgård.
våra hypoteser varit helt För att uppnå det kommer www.lillatidningen.com.
riktiga.
det krävas insatser från
både oss själva och komEn tro på en levande bygd munen. Vi tror på samverS:t Annabygden, liksom kan, inte på att ensam är
många andra glesbygder, stark. Men hur länge vi
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Årets gästabud planeras att
bland annat innehålla tornerspel och prova-på-aktiviteter med möjlighet att prova
till exempel yxkastning,
bågskytte och smide. För
underhållningen står bland
annat gycklargruppen Trix,
som i år kommer med en
större grupp än förra året,

En helg med fokus på vikingatid och medeltid
anordnas i höst för andra gång
och den medeltida musikgruppen Patrask. Nytt för i
år är en utbrytarkung, och
möjligheten att bevittna ett
vikinga/medeltida bröllop.

Det kommer dessutom att
finnas marknadsstånd med
varor som på olika sätt har
anknytning till vikinga- och
medeltid. Här kan man
bland annat hitta hantverk
av god kvalitet och kläder

”Prästens lilla kråka”
Kändisprästen Roger Jarnehalls
egen kåserispalt i vår tidning
Som en av landets mest uppmärksammade präster, är han ständigt
aktuell som frimodig sanningssägare.
Präst i S:t Anna Församling med flera
uppdrag för TV, radio och tidningar
som debattör, föreläsare och
predikant.
www.rogerjarnehall.blogspot.com

Roger
Jarnehall

Öppna kyrktaket
och se himlen!
”Välkommen” sa mannen med
det soligaste leende jag mött
på länge. ”Tro inte jag låter
mig fångas av Era konstigheter”, tänkte jag fördomsfullt
i prästskjortan. Jag har varit på
New Age-mässa. Några ”nyandliga” vänner drog med mig
för att mjuka upp mitt knepiga

motstånd till hela grejen. Med
programmet om de olika
andliga uttrycken i hand, klev
jag stel som en pinne försvarsinriktad till tårna, in i lokaliteterna. Det var nyttigt.
Fy, vad jag fick skämmas för
min i mitt inre fördomsfulla

inställning till nyandligheterna. För det är det det är. Nyandligheter. Pluralis.Ett samlingsbegrepp för andlighet i en
ny tidsålder. Inte en specifik
religion. Visste Du det ?
Inne i lokaliteterna med avkopplande musik, vänliga leenden, dofter av rökelse mötte
mig en stark stämning av godhet, värme och vänlighet. Jag
kände mig välkommen. Min
prästskjorta måste väl ha lyst
därinne. Lyst av kyrkans traditionella föraktfulla inställning
till nyandligheten. Ändå möttes JAG inte av nån attityd av
förakt. Alla kom fram och
gladdes åt att en präst kommit
! Skall jag vara riktigt ärlig
kände jag mig mer välkommen
där än vad jag faktiskt gjort

av historiskt snitt sydda i
naturtyger. I år kommer det
dessutom att finnas getter,
ankor och andra djur på
Hagatorget att titta och
klappa på.

Är du intresserad av att lära
dig sy egna kläder till gästabudet kommer det att finnas
möjlighet att delta i workshops innan gästabudet. Ju
fler som har historiska klä-

ibland i kyrkliga sammanhang.
Här fanns inga förutfattade
meningar. Här kunde man vara
som man är. Det kändes. Påtagligt. Och denna dag gjorde
att jag istället för att förvillas,
som man ibland har insinuerat
från olika håll, stärktes jag i
min egen övertygelse på Jesus
Kristus.

tror vi har mycket att lära av
nyandligheten i kyrkan. Vårt
budskap är evigt, men uttrycken olika för varje tidsålder
Kyrkan är oersättlig. Men oftare känns det som om vi behöver lyfta, öppna kyrktaket
och släppa in friska vindar och
se himlen. Ser vi solen kisar
först ögonen, men sen kommer
värmen. Kärleksvärmen från
Gud som omfattar alla, kristna
som nyandliga. Och det där
välkomnande äkta soliga leendet kommer jag aldrig att
glömma. Tänk att man i vår tid
känner tacksamhet för en sådan egentligen självklar attityd
människor emellan ? Tack,
Gud för den dagen. Kan vi inte
oftare öppna kyrktaken och se
himlen ?

Nu kanske vissa av er tänker :
”jamen, så gör de ju, de lismar
och ler för att man skall gå på
det”. Men så kände absolut
inte jag. Kristallerna, pendeln,
spådom, tarotkort, indianska
ceremonier var inga hot. Jag
kände djup respekt och kärlek.
Varför ? Jo, för de hotade inte
mig. Stadigt rotad i min och
kyrkans Herre kunde jag inse
att jag faktiskt kunde möta allt
därinne utan rädsla och ”besserwisser-attityd”. Jag var så
stärkt i min tro på Jesus som
jag inte känt på länge. Vad jag
inte var stärkt av var min
känsla av att vi i kyrkan missat
att lära oss tillräckligt om nyandligheten innan vi kastar
den på sophögen. Verkligen
”läsa på” så att vi kan MÖTA
det sökande människor finner
inom New Age ?
Jag tror det handlar om att
våga lära sig och inspireras av
varandra. Bygga broar. Se likheter. Dock förkasta det kommersiella intresset, men inte
människorna inom nyandligheten. Kyrkan har kanske något att lära av dessa ? När det
inte hotar mig, kan jag gå in i
gemenskap med andra. Jo, jag

Roger Jarnehall

Vill du vara med att göra
den här helgen möjlig? För
att allt ska flyta på som
planerat behövs det folk
som hjälper till både under
och innan arrangemanget.
Det kan handla om att under
gästabudet sälja ditt medeltidsinspirerade hantverk i
ett marknadsstånd, elda i
eldkorgar, dela ut programblad eller dansa historisk
dans. Innan gästabudet
kommer det bland annat att
behövas hjälp med planering, praktiskt arbete eller
med pengar eller annan
sponsring. Kontakta gärna
projektgruppen om du vill
hjälpa till oavsett om du vet
med vad eller inte – det
finns alltid något du kan
hjälpa till med. Du kan
ringa Korp på telefonnummer 0121-142 54 eller
Therese på telefonnummer
0735-833742. Du kan även
komma in på Korps hantverksbod och fråga efter
Korp eller Robert. Där kan
du också få information om
workshops.
Korp Engstrand

Winston Churchill

Den 7-9 september kommer
Söderköping att fyllas av
gycklare, musikanter och
riddare. Det är återigen
dags för Söderköpings Gästabud, som anordnas av en
projektgrupp bestående av
representanter från flera
olika organisationer. Förra
årets gästabud var ett mycket lyckat arrangemang
som lockade uppskattningsvis drygt femtusen besökare
i alla åldrar.

Söderköpings Gästabud - något för dig!

der desto bättre atmosfär
blir det.

En del människor byter parti för sin övertygelses skull.
Andra byter övertygelse för sitt partis skull.

Har du någon gång lekt att
du varit viking? Har du
fascinerats av medeltida
kläder? Gillar du hantverk?
Eller trivs du helt enkelt
med att känna en annorlunda atmosfär? Då är Söderköpings Gästabud något för
dig, en helg med fokus på
vikingatid och medeltid
som i höst anordnas för andra gången.

