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För långt mer än ett halvsekel sedan trodde den då
politiska majoriteten att
kvinnans enda möjlighet att
bli likställd mannen var att
hon skulle ut i arbetslivet.
Politiker lät bygga daghem
och förskolor, allt för att
möjliggöra likställdhet.
Fler och fler - och mindre
och mindre barn kom att
lämnas att uppfostras av
andra än barnens egna föräldrar. Det är sedan länge
inte ovanligt att mycket små
barn lämnas tidigt på morgonen för att hämtas av
stressade föräldrar efter
arbetets slut. Tiden mellan
hemkomst, mat och sängdags för de små, blir knapp
- för att inte säga obefintlig.
Tid för att i lugn och ro
umgås med barnen saknas i
stor utsträckning. - Så här
ser livet ut i alltför många
familjer.
Att föräldrar har ansvar för
sina barns uppfostran finns
lagstadgat. Men hur uppfostrar man barn när man
inte är hos dem?
Numera är det nästan omöjligt för en barnfamilj att klara sig på bara den ena förälderns inkomst. Med hjälp
av ett högt skattetryck omfördelar nämligen politiker
medel så att anställda av
samhället istället går in som
uppfostrare.
Mot den här bakgrunden är
det egentligen inte så konstigt att en del föräldrar
skyller sina barns olämpliga
uppträdande på samhället.
Eller på skolan, som numera förväntas ta hand om allt.
Oförskämda elever anses
vara skolans fel… men skolan har inga verktyg att ta
till för att komma till rätta
med stökiga och oförskämda elever.
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Man kommer inte heller
tillrätta med några skolproblem genom att ideligen
ersätta den ena läroplanen
med en annan. Inget sådant
har hjälpt. Problemen har
istället tilltagit. Skolpolitiker har heller inte hjälpt
upp situationen genom att
låta föra över vuxenansvar
på elever för situationer de
inte är vuxna att besluta i.
Vi står nu inte ens på samma fläck och stampar. Situationen försämras alltjämt.
Den alltmer kaotiska situationen i skolan är emellertid
inte pedagogers och lärares
fel. Förskolepedagoger och
lärare av olika slag gör en
jätteinsats. Felet är att söka
djupare. Vi står kanske inför ett systemfel.
Jag menar inte att vi ska
återgå till ordning som
gällde på tidigt 1900-tal.
Inte alls.
Att utreda brukar ju tilltala
politiker. Kanske vi kunde
undersöka/utreda hur barn
och ungdomar med olika
uppväxt mår. Låt oss jämföra barn som är ”institutionsbarn” med barn till
föräldrar som på olika sätt
prioriterat utökad samvaro
med barnen, åtminstone
under de tidiga uppväxtåren! Vad jag vet finns
ingen sådan undersökning.
Det skulle vara mycket intressant att studera undersökningsresultatet. Det kanske skulle väcka tankar som
så småningom kan leda till
en annan ordning. För en
annan ordning behövs minsann.
Annan, men inte tidigare
ordning.
Vidar Jansson
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I gymnasieskolan är projektredovisningen i årskurs
3 en spännande och viktig
dag. Redovisningen kan
innehålla både praktiska
och teoretiska moment, och
projekt av de mest skilda
slag redovisas.
På Nyströmska skolan här
i Söderköping har årets projektredovisningar nyligen
genomförts. Som lärare vid
skolan har jag haft förmånen att höra ett flertal framträdanden. Ett av de, enligt
min mening, mest intressanta projekten hade rubriken ”Linbana till Ramunderberget”. Det var en
flicka på Naturvetenskapsprogrammet som hade gjort
en enkätundersökning samt
en förberedande studie som
gällde vilka olika typer av
tillstånd som kan krävas,
vilken sorts linbana som
kan vara aktuell, samt vad
det skulle kunna kosta.
Det är många hinder på vägen fram till ett bygglov,
eftersom Ramunderberget
är ett naturreservat. Olika
typer av detaljplaner måste
göras, och Länsstyrelsen
måste få yttra sig. Det är
inte alls självklart att det
skulle bli något tillstånd
även om stora befolkningsgrupper i Söderköping stod

bakom. Allt detta är väl dokumenterat i elevprojektet.
Enligt enkätundersökningen är det inte heller säkert
att flertalet i vår stad skulle
tillstyrka.
Den tekniska lösning som
enligt projektet skulle vara
ekonomiskt genomförbar
skulle vara en tvåsitsig sittlift. En sådan har dock flera
nackdelar. Framför allt är
det svårt för äldre och rörelsehindrade personer att
gå på och gå av. För folk
som inte är sportklädda och
har skidor på fötterna kan
det också vara svårt att åka
på vintern.
I mitt andra hemland,
Schweiz, hade läget varit ett
helt annat. Nästan varenda
liten by med självaktning
har någon form av bergbana
upp till närmsta bergstopp.
Bergbanan har oftast en
vagn som går på järnvägsräls och som tar sig uppför
berget med hjälp av linor
eller kugghjul. Där man
kliver av ligger naturligtvis
en rustik restaurang eller ett
mysigt kafé. Solen skiner,
flaggorna smattrar i vinden,
och turisterna kommer i en
jämn ström in på restaurangen och beställer en god
middag eller kaffe med
någon läcker bakelse. Ba-

kom restaurangen hittar
man sedan vandringsvägarna ut i naturen.
Vem har inte åkt med
bergbanan på Skansen i
Stockholm? Eller kanske
från Torget till Fjällgården
i Åre? Medge att det är där
som man får den rätta bergbanekänslan! Banan skall
vara riktigt brant, så att
själva vagnen har olika nivåer. Det skall vara lite Jugendstil över det hela, och
när man har klivit in och satt
sig till rätta vill man vänta
på den där lilla knycken när
vagnen sätter i gång, och
gnisslandet och knirkandet
när den långsamt tar sig
uppför berget. Vi kan naturligtvis fortsätta snacka naturreservat, men en sådan
bergbana från Söderköpings sluss upp till Petersburg skulle bli en riktig
turistmagnet. Och någon av
byggnaderna på Petersburg
skulle passa utmärkt till
kafé för allmänheten. Vandringsstigarna ut i naturen
finns ju redan.
Så - vad väntar vi på?
Söderköpings nya turistslogan: Staden med bergbanan!
Bengt Möller

Att anlägga en trädgård
...att arbeta med naturen och i kretsloppsbanor
...att passa ihop träd, buskar och perenner
med befintlig miljö
”Magnolia trädgårdskonsult”
Sara Furenhed och Johanna
Pernes jobbar sedan ett år
tillbaka med att designa,
anlägga och underhålla
trädgårdar. De har hunnit
med både ”Slott och Kojor”. Från slottsträdgårdar
till miniträdgårdar.
Sara är utbildad hortonom
- trädgårdsbiolog alltså.
Hon har varit intresserad av
trädgårdar sedan barnsben.
Sara gillar god mat. Och att
laga mat. Akvarellmålning
sysslar hon också med på
fritiden. Utbildningen avslutade hon för ett år sedan
och det föll sig naturligt att
redan då starta egen firma.
Hon bor på landet utanför
Östra Ryd.

Sara

Johanna har gått kvalificerad yrkesutbildning på
Himmelstadlund. Inrikt-

Johanna

ning Trädgårdsanläggning.
Den utbildningen är just
avslutad efter en praktikperiod hos just Sara. Der var
så de träffades. Nu jobbar
de ihop som egna företagare. Även Johanna är intresserad av mat och arbetar
konstnärligt i olika material.

Arbeten ute på fältet pågår
från det att tjälen går ur
jorden till dess att den åter
fryser. Under vinterhalvåret
har de gått kurser i företagande, trädgårdsdesign och
marknadsföring. Den tiden
på året ägnar de sig också
åt marknadsföring och att
skriva offerter och anbud.

Det har varit jobb från första början. Vi har hjälpt
bostadsrättsföreningar, sysslat med parkanläggningar
och anlagt trädgårdar av
olika slag, för att nämna
några exempel. – Det var
förresten baron Johan
Adelswärd som uppmuntrade mig att starta en firma.
Johanna och jag har jobbat
för hela familjen Adelswärd
både på Adelsnäs och Slefringe i Åtvidaberg med
trädgårdsanläggning.

De vill ha ett nära samarbete med beställaren och noga
gå igenom önskemål, platsens förutsättningar och
inte minst budget.
Många av jobben har kommit via rekommendationer.
Sara och Johanna hjälper
till med allt från enkla skisser till helt färdiga anläggningar.
Vidar Jansson

Gratis internetannonsering
i östra Östergötland
Som privatperson annonserar du helt gratis. Med bilder och allt. Du
kan ändra i annonsen när du vill - exempelvis ändra pris. Du tar
själv bort annonsen när du sålt
Som företagare betalar du endast 50:- inklusive moms för samma
sak. Det måste vara en specifik vara
lilla tidningens köp/sälj-sajt marsvik, Åtvidaberg och Det är vår förhoppning, att
heter www.brasklappen.se Linköping.
detta initiativ ska bereda
Där finner du all informamånga glädje och nytta.
tion du behöver för att Sajten är ny sedan drygt ett Prova! Det är gratis! Och
lägga in dina objekt.
halvår Den ställs till förfo- du - ha ett visst mått av
gande på samma sätt som tålamod i början…”Rom
I dag omfattar sajten följan- lilla tidningen i Söderkö- byggdes inte på en dag”.
de kommuner i Östergöt- ping – det vill säga gratis
land: Finspång, Norrkö- för privatpersoner.
Lycka till
ping, Söderköping, ValdeVidar Jansson

Exempel på utförd
anläggning

Uthyrning av
Skylift, Släpkärror mm
Försäljning av
sand, grus, jord
och värmepellets

Modebutiken för mannen
och kvinnan i storlek S - 3xL
Nu har snickaren satt den sista spiken,
herrarna har fått mer plats i butiken
Vi har även väskor, make up
och vårens nya dofter från bl. Puma

Grävmaskinsarbeten
Transporter

Välkomna in önskar vi på Boutique Ramunda

0705-562041
Margaretagatan 37
614 31 Söderköping
www.rlot.se

Hagatorget

Söderköping
0121-13906
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En dansk
söderköpingsfamilj
derade åtskillig tid med att
fara runt i kommunen för att
lära känna varje hörn av
den. De ville känna in sig
på en passande plats.
När de bestämt sig för tätorten kom de av en händelse i
kontakt med hyresvärden
Wastesson. Just då fanns en
ledig hyreslägenhet på
Ågatan, i handelsbankshuset. En underbar äldre
lägenhet med allt vad det
innebär. Den var pietetsfullt
renoverad. Dom slog till.
Där bor de nu. Och stortrivs. Och arkitektkontoret
får plats i bostaden. Uppdragen i Danmark fortsätter, fast i mindre utsträckning. Och nya uppdragsgivare kommer till, framför
allt genom rekommendationer.
När Anna Doll utvidgade
och byggde om sina lokaler,
stötte jag på Christian
Cedergreen. Det var han
som designade och svarade
för den lyckade ombyggnaden.
Efter att ha pratat med
Christian en stund då, bestämde jag mig för att göra
ett reportage om honom och
hans hustru Pia Grandelag.
Varför dansk i Söderköping? undrade jag. Det hela
började med Pia.
Pia var tidigare (för några
år sedan) anställd av ett

danskt större företag som
tillverkade och sålde kylanläggningar för telekom- och
elektronikmarknaden. Hon
for runt i Europas huvudstäder och etablerade nya stödjepunkter för företaget. Låg
borta en vecka. Jobba-de
två t Danmark. Ville egentligen byta jobb.
Företaget Pia arbetade på
hade en stark konkurrent.
Företaget Kontrollelektronik i Söderköping. Efter
förhandlingar köpte det
danska företaget Kontrollelektronik, som nu också
behövde en ny VD. Den

lilla tidningen

till 50% fler

Den här skylten kommer nog snart upp
Vi gick ut i köket. - Titta vilken utsikt vi har! Ramunderberget! På kvällarna när
solen skiner skimrar allt i
guld, säger Christian och
Pia. Det är skillnad mot
hemma i Danmark. Inga
berg där inte….

Sankt Anna skärgård är
unik. Ett paradis helt enkelt.
Jag förstår inte varför söderköpingsborna far från
denna sagoskatt på somrarna.
- Det blir Söderköping
framöver också…..

Båda trivs i Söderköping
och håller sig här även på
somrarna. – I den här kommunen finns allt man kan
önska sig, säger Christian.

Vidar Jansson

tjänsten blev Pia erbjuden.
Hennes utbildning och en
mängd vidareutbildningar
bl a inom marknadsföring,
internationell ekonomi och
export passade företaget
som handsken. Nu är hon
sedan några år VD där.
Nu gällde det inte bara att
skaffa bostad i Söderköping. Christian hade ju ett
etablerat arkitektkontor i
Danmark. Men allt löste
sig. På en gång – nästan.
När det gällde att skaffa
bostad ville paret vara säkra
på var de ville bo. De spen-

Norrköping

hushåll
Från ca 6000 hushåll till drygt 9000. Alla i
Söderköpings kommun får den. Förutom
Norrköpings utkant täcker den Norsholm,
Ringarum, Gusum och hela kusten t.o.m
Arkösund.
Varje hushåll inom det gulmarkerade området
får lilla tidningen

Star-holkar
Mes-holkar

60:- & 50:- 0121-10269
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Norsholm

Arkösund

Söderköping

Ringarum

Sankt Anna

Gusum

Valdemarsvik

Främmande land
Tullan Willén. Skriver hur som helst

Jag vill också se vad fiskaren har för sig på andra
sidan klippan. Du simmar
utåt, men jag vill hellre ha
bottenkänsla, jag vet ju att
vatten ibland kan skrämma
mig. Och jag har bra sandaler på mig. Klipporna har
spännande formationer, det
är håligheter och små grottor överallt. Krabbor kilar
iväg och gömmer sig så fort
jag närmar mig. Vattnet
skummar svalkande i den
starka solen. När jag kommer en bit ut i vattnet märker jag hur kraftiga vågorna
är. Jag lyfts upp och följer
med dem in mot land. Tänk
om de spolar in mig mot de
vassa klipporna! Jag går
längre ut från stranden och
kan inte längre vada. Jag
inser att jag måste göra som
du, simma utåt, bort från
den här klippan och sen mot
fiskaren. Nästa våg sköljer
mig närmare klippan igen.
Jag simmar allt vad jag orkar men kommer ingenstans. Jag försöker möta
vågorna på ett smart sätt,
men så kommer en våg
studsande ut från klipporna
och jag är inte beredd längre. Mask och snorkel slås
ur min hand. Jag börjar bli
riktigt rädd. Jag får sand
och saltvatten i mun och
näsa. Jag vill simma tillbaka
istället men kommer ingenstans. Nu är paniken nära,
jag ropar på dig, men så får
jag fotfäste igen. Jag lyckas
samla mig, berättar andfådd
vad som hänt, och tar mig
iland. Men fortfarande en
kvart senare när du kommer

dis. Samhället är förbryllande traditionellt och modernt på samma gång. Staden saknar centrum och det
finns inget vanligt gatuliv.
Under den korta skymningstiden söker sig ortsbefolkningen till stranden.
De tar av sig sandalerna och
sitter i sanden och pratar
med grannen. De yngre
männen spelar fotboll. Alla
är mycket vänliga mot oss
och lite nyfikna, men vi
förstår inte varandras språk.
Och vi ser nästan inga kvinnor.
Foto Kjell Gunnarsson

tillbaka i sällskap med fiskaren är jag skakis.
Vi är vid Arabiska Havet. Vi
ville göra en liten resa till
värmen. Någon nämnde
Oman. Jag visste inte ens att
det fanns ett land med det
namnet. Arabien - det förknippar jag med olja, shejker, sandöken, kameler och
magiska sagor. Visst lät det
spännande, men var det inte
något konstigt styre där, i
stil med Dubai? Borde man
verkligen åka dit, gynna
landet med pengar och
uppmärksamhet, om än
bara i försumbar omfattning?
För säkerhets skull kollade
jag med en yngre släkting
som brukar veta vad som är
korrekt.

-Vadå då, sa hon, folk åker
ju till USA! Vad som är värre, sa hon, är att folk överhuvudtaget flyger!
Vi har hittat en lång öde
strand med gnistrande vit
sand. Där finns lustiga spår
av krabbor och fåglar. I
grottan där vi söker skydd
från den heta solen luktar
det djur. Fiskaren är där för
att skrapa musslor från
klipporna för att använda
dem som bete senare under
dagen. Han gräver i sanden
och pekar på vattnet som
strömmar upp. ”Fresh
wata!” säger han. Jag smakar försiktigt och till min
förvåning har han rätt! Han
är som en del av landskapet
här. Han vet hur man över
lever.

Vi kör upp i bergen, jag vill
se öknen. Det tar en stund
innan jag förstår att jag
redan befinner mig i den.
Jag var så inställd på att se
sanddyner, men här är det
stenöken som råder. Tänk
att färdas i långsamma kamelkaravaner över dessa
oändligt stora öde vidder!
Hundratals år av den sortens liv sätter nog sin prägel
på människan.
Det är så lite i det här landet
som känns bekant och
begripligt. Naturen är så
obarmhärtig med sin heta
sol, sitt vilda hav och karga
landskap. När det blåser
fylls luften av sand, och
solen syns bara genom ett

Från 12.990:-

www.soderkopings-traktorcentrum.se

Finns det alltså goda despoter?
Vi tar en sista dag på hotellets egen strand. Som oerfaren charterturist får jag
lära mig en ny lag. Det finns
gott om tomma solstolar i
skuggan, men ingen är ledig! Tydligen kan man gå
ut på stranden före frukost
och märka en stol med
handduk och förvänta sig
att den är tom i flera timmar
tills man eventuellt vill använda den. Om jag ifrågasätter detta system blir jag
avsnäst och hänvisad till att
sitta i solen i sanden.
Jag undrar om det inte skulle behövas en god despot
som ändrade på detta!
Tullan Willèn

Du har väl upptäckt

Kaffebönan

en annorlunda butik i Söderköping!

Arbete
är en
välsignelse
som ser ut
som en
förbannelse

Gräsklippare för alla behov!!!

Så träffar vi Abdullah
Hussein. Han är en globetrotter som driver ett enkelt
hotell i Salalah. Han har
bott i USA i flera år och
pratar engelska flytande.
Han berättar att Oman länge
var mycket isolerat och
traditionellt. Men för 30 år
sen tog Sultan Qaboos
makten och han har börjat
modernisera landet. Det är
därför allt är så nytt och
fräscht, vägarna, bilarna,
husen. Alla får lära sig läsa.
Men sultanen vill inte
tvinga på folket några nya
värderingar. Han lyssnar på

sitt folk. Vill man leva
traditionellt så får man. Det
är det enda sättet att förändra, säger Abdullah.
Livet har sin egen takt. Bara
genom utbildning, öppenhet och frihet att själv ta
ställning kan folket och
samhället utvecklas.

Lawrence
Durrell

Hälsokost och Naturläkemedel
Kaffe- Te och Choklad
Stort sortiment av Kravoch Rättvisemärkta varor

JUST NU!!!

Arctic Root
– utsedd till
Sveriges bästa
rosenrot

Arctic Root ger dig
ork, glädje och lust –
redan inom någon
timme!
Som enda hälsoprodukt
någonsin har Arctic
Root utsetts till ”Årets
bästa naturmedel” –
fyra år i rad.

1 ask:
Arctic Root 40t
139:- (155:-)
Spara 16:-

2 askar:
2 x Arctic Root 40t
114:-/st (155:-)
Spara 82:-

Gäller tom 080412

Välkomna!
Skönbergagatan 12 tel 0121-10043
www.kroonshalsa.se
5

Fräckt försök att kapa fregatten
”Stenbocken” i norsk örlogsbas?
Året är 1750
Åter ett sjöäventyr
där svenska
och dansk/norska
sjöstridskrafter
är inblandade

Bortom det vänstra fartyget i bild är inloppet till marinbasen. Fästningen Fredrikstad ligger på ön till vänster om
skeppet. Till höger om skeppet syns byggnader. Där hölls krigsfångar som slavar åt fästningen. Bilden visar också de
flerårade båtar som förde fartygen uppströms till kajplats. Obervera att alla dansk/norska örlogsfartygen för dansk
flagg. Det stora fartyg som ligger hitom ”slaveriet” är den av Tordensköld erövrade svenska fregatten ”Stenbocken”
Målning av Harry Glosli
Året är 1750. Det råder
inget direkt krig mellan
Sverige och Norge, men ett
spänt läge hänger över
förhållandet. Särskilt i
svensk/norska gränstrakter
just norr om Bohuslän.
Cirka 4 mil norr om gränsen
ligger sjöstaden Fredrikstad. Genom den mynnar
Österälven ut i havet. Precis
vid älvens mynning finns
en fästning vid älvens smalaste passage. Där är vattnet
ganska strömt. Och de fartyg som önskar sig in i örlogshamnen innanför fäst-

ningen behöver bogserhjälp
av många flerårade roddbåtar.
Denna syssla livnär en del
av lokalbefolkningen, vilken villigt möter de hjälpbehövande fartygen.
En dag siktar norrmännen
två fregatter med dansk örlogsflagg. De söker sig uppenbarligen in i örlogsbasen. Ut kommer bogserande båtar till hjälp. De
bogseras förbi fästningen
och den dansk/norska flottstyrka, som på andra sidan

om inloppet från fästningen räknat, också har till
uppgift att skydda marinbasen.
De båda fregatterna lotsas
till hamnplats och förtöjs.
Men nu inträffar det något.
Att det är svenska örlogsskepp avslöjas snart och
fästningens kommendant
ingriper och förhör de svenska officerarna som blev,
allt enligt sägnen, mottagna
med heder. Dagen därpå
fick de fri lejd ut från basen.

Det har spekulerats mycket
om det svenska motivet till
att ta sig in i norsk örlogsbas. Det finns inga dokument från förhören. Men
fräckt var det onekligen.
En del historiker tror, att
motivet kan ha varit att
försöka komma över den av
danske amiralen Tordensköld erövrade den ståtliga
och tungt beväpnade svenska fregatten Stenbocken.
Fregatten låg i marinbasen
strax intill där svenskarna
fick kajplats. Detta är bara

spekulationer. Men lite
spännande är det i alla fall.
Hade svenskarna lyckats
kapa Stenbocken och ta sig
från kaj, hade de snabbt
varit förbi fästningen med
hjälp av det strömmande
vattnet.
Så blev det nu inte. Däremot sägs att de norska vakterna straffades hårt för att
ha låtit sig luras.

av Maria Erksson

Under helgen den 12 -14
september förflyttas vi bakåt i tiden och får möjlighe6

Under Söderköpings Gästabud vimlar vikingar, riddare, spetälska, marknadsstånd, gästabud, tornerspel
och upplevelser med spännande och roliga aktiviteter
för så väl små barn som
stora med prova-på aktiviteter, workshops, föreläsningar, musik och gycklarshower målgrupp som
möjligt.

Fritt översatt från norske
marinmålaren Harry Gloslis berättelse.
Vidar Jansson

Inte mindre än 22 olika grupper av
frivilliga svarar i år för genomförandet

ten att uppleva ett fantastiskt historiskt arrangemang
med fokus på vikinga- och
medeltid. Arrangemangets
målgrupp är bred och ska
tilltala såväl seniorer som
ungdomar, barnfamiljer,
historiskt intresserade, turister och kulturellt engagerade personer och sällskap
lokalt och i hela Sverige.

Historien upprepar sig om
än i annorlunda klädnad.

Mot slutet av 1900-talet
upplevde vi i Sverige hur en
sovjetisk ubåt gick på grund

känt och uppskattat långt
utanför landets gränser
- succén växer

Söderköping var en av
Sveriges största och mest
betydelsefulla orter under
medeltiden. Handeln med
utlandet var omfattande och
här skedde viktiga riksmöten, kyrkomöten, kungakröningar och strider. Kunskapen om stadens medeltida historia är stor, det har
gjorts hundratals arkeologiska utgrävningar och det
finns många skriftliga urkunder. Söderköping är
unikt för sitt extremt välbevarade arkeologiska material. Spektakulära fynd är
bl.a. en stor myntskatt och
Nordens äldsta medeltida
dräkt.

när den försökte ta sig in i
svensk örlogsbas i Karlskrona. De kränkande officerarna blev också förhörda
och ubåten lotsad till fritt
vatten.

Söderköpings Gästabud
skapades 2006 grundtanken
var att arrangera en liten
marknad med gyckleri och
prova på aktiviteter. Den
utökades nu med nya idéer
som guidningar, föreläsningar, matgille, tornerspel
och mycket mer. Engagemanget från näringslivet,
frivillig- arbetande och
andra aktörer ökade markant och resultatet av 2007
års gästabud var över 250
medverkande av olika slag.
Stadskärnan är arrangör i
samverkan med kommunen
och Svenska Kyrkan men
utan frivilliga arbetsinsatser
och sponsorer skulle Söderköpings Gästabud inte
vara genomförbart. Årets
organisation bygger på hela
22 arbetsgrupper som till-

sammans skapar atmosfär,
aktivitet och feststämning.
Det finns ideella krafter
som genomför alltifrån pilbågstävling, städning och
eldande till att ansvara för
rekvisita. Gröna Drakens
ungdomar bjuder på fantasifullt livespel och det
finns arbetsgrupper för
genomförande av medeltida
bröllop, gycklerier, föreläsningar, modevisning, tornerspel och mycket mer.
Söderköpings Gästabud
bjuder på delaktighet och
glädje. Därigenom bidrar
arrangemanget till mervärde och goda förutsättningar för en levande
stad året om. Välkommen
att vara med du också!
Maria med
make och
hund

Eric Hammarström

100-års Jubileum för spelmansstämma
av Eric Hammarström

Söndagen den 19 juli 1908 anordnades Östergötlands
första spelmanstävling här i Söderköping
Eric är utbildad bibliotekarie och arbetar ibland på
Stinsen när han inte svarar
i telefon på Eniro 118118.
Han har spelat fiol sedan
barnsben och är spelledare
i Östergötlands spelmansförbund. En viktig del av
repertoaren består av låtar
efter just Pelle Fors och
hans elever.
Tävlingen i Söderköping
skulle följas av flera på
andra platser i Östergötland
de närmaste åren. Här i staden var det Söderköpings
nykterhetsarbetares centralförsamling och redaktionssekreteraren C. A. Nordén
på Söderköpings-Posten
som var initiativtagare. I
sista stund blev det också
klart att den person som då
av många sågs som den
störste kännaren av svensk
folkmusik, häradshövdingen Nils Andersson från
Lund, skulle ingå i juryn
tillsammans med bland andra domkyrkoorganisten
Ragnar Darell från Linköping.
Intresset från allmänheten
visade sig så stort att långt
ifrån alla som ville fick
plats i Brunnssalongen.
Därför bestämdes på stående fot att anordna en konsert med några av spelmännen kvällen därpå i Arbetareföreningens salong, nuvarande Götas salonger. Men
innan dess skedde prisutdelningen på Brobyberget,
där det fanns en festplats,
samma kväll som tävlingen.
Femton tävlande var anmälda, men bara tolv kom att
delta. Äldst var Pelle Fors,
nästan 93 år, från Rönö och
yngst var hans elev Arvid
Bergvall, 27 år, från samma
socken. Oskar Svensson
från Linköping och Nils
Olofsson från Sjögestad
utanför Vikingstad tilldelades var sitt förstapris på 25
kr. Arvid Bergvall kammade hem andrapriset på 20 kr.
Från Söderköpingstrakten
tilldelades P. Lundholm
från Nartorp andra, Carl

Idén med spelmanstävlingar hade då även nått vårt
landskap, två år efter att landets första tävling hade
hållits vid Gesundaberget utanför Mora på initiativ av
bl.a. Anders Zorn

Spelman Nicklas Nicklasson från
Tvärdala, Västra Husby.
Söderköpingsposten efter stämman 1908:
”En bondspelmanstyp”
De två bilderna ovan är hämtade ur
Söderköpingsposten från år 1908
Pettersson från Östra Ryd
tredje och Nicklas Nicklasson från Tvärdala fjärde
”hederspris för spelmän av
gamla skolan”. Pelle Fors
fick nöja sig med ett extrapris på 10 kronor eftersom
man visste att han i sin
krafts dagar hade varit en
väldigt skicklig spelman
men nu var ganska skröplig.
Förutom den frisinnat liberala Söderköpings-Posten,
som ju var arrangör, rapporterade även Östgöta-Correspondenten, Norrköpings
Tidningar och Östgöten
utförligt från evenemanget.
Den konservativa Söderköpings Tidning skrev däremot väldigt lite om tävlingen. Söderköpings-Posten
publicerade t.o.m. foton på
två av de tävlande, Pelle
Fors och Nicklas Nicklasson, i samband med intervjuer av dem. Foton var annars extremt ovanliga i tidningarna vid den här tiden.
Till sommaren blir det 100
år sedan evenemanget löpte

Spelman Pelle Fors, 93 år, från Rönö.
Söderköpingsposten efter stämman 1908:
”En bondspelman från början av förra
seklet.” (Början av 1800-talet, red. anm.)

SKÖNBERGAGATAN 10
TEL:0704-597087
TORS-FRE 10.00-18.00
(LUNCH 12.00-13.00)
LÖRD 10.00-14.00

GARNER,
HANDARBETEN,
UNDERKLÄDER,
STRUMPOR,
MÖSSOR,
HALSDUKAR,
VANTAR
FÖR DAM, HERR
OCH BARN

av stapeln. Därför planerar
Östergötlands spelmansförbund en ny spelmanstävling i Söderköping i
samband med det årliga
evenemanget ”musik på
gator och torg” i juni.
Efterlyses: gamla bilder
från tävlingen
Från många andra spelmanstävlingar i början på
1900-talet finns det gruppbilder av de tävlande bevarade, men vi har tyvärr inte
lyckats hitta någon sådan
från Söderköping ännu. Det
vore väldigt roligt om det
inför sommarens tävling
gick att hitta en sådan bild.
Därför frågar vi nu lilla
tidningens läsare om någon
kan tänkas ha gamla bilder
från 1908 års tävling i sina
gömmor. Kontakta i så fall
antingen Eric & Katarina
Hammarström via telefon
0121-144 47 eller e-post
erham@telia.com eller lilla
tidningens redaktion.
Eric Hammarström
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Brunnens musikestrad

60 år

lilla tidningen har träffat arkitekten

Börje Holmquist, nu 81 år,
gick direkt efter folkskolan
ut i arbete på dåvarande
Nisse Holms företag Evaporator, som just flyttat sin
verksamhet från Stockholm
till Söderköping. Flytten
gick till lokalerna efter
Allan Palms båtvarv på
Viggebyvägen vid Korsån.
Detta var 1941.
Erik, Börjes far, var chef för
Konsum vid Rådhustorget i
Söderköping. Familjen
bodde i samma fastighet en
trappa upp.
En gång under skoltiden,
när Börje var sjuk, tecknade
han av två äldre träbyggnader från Rhenbergs tid.
Dessa byggnader avgränsade gården intill bostaden
i två delar, men de hade
överbyggd passage dem
emellan. Teckningen gillade Börjes far, som köpte
den och lät rama in den.
Den fick sedan plats på faderns kontor.
När de nämnda byggnaderna revs för att ge plats för
utbyggnad av butiken kontaktades en arkitekt från KF
i Stockholm. Man diskuterade denna utbyggnad samt
en konsumrestaurang, som
senare byggdes i nuvarande
Kockens lokaler.

När denne arkitekt fick syn
på teckningen och fick veta,
att Börje arbetade på en
kylfirma, tyckte han, att det
var slöseri med Börjes begåvning. Han ansåg, att
Börje skulle bli arkitekt.
Men börja från grunden
skulle han och lära sig
yrket. Att börja på bygge
var nog den bästa introduktionen.
Så blev det och Börje var
med om att bland annat
bygga Nisse Holms villa,
två hyreshus i samma område samt renovering av
Drothems kyrka.
Det här var under brinnande
världskrig 1943. Efter dessa
jobb fanns just inget praktikjobb för Börje. På hösten
samma år ringde hans far
Erik upp arkitekten i Stockholm och frågade vad sonen
nu skulle göra. ”Skicka upp
grabben, så ska jag ta hand
om honom”, blev svaret.
Måndagen den 13 september klockan 9 på förmiddagen stod så Börje för
första gången på ett arkitektkontor i Stockholm.
Han skulle just fylla 17 år.
Börjes far satt i stadens fullmäktige och var stadens representant i Brunnens styrelse. Frågan om en ny mu-

sikestrad kom upp, en större
estrad än den befintliga som
fanns längre ned mot ån.
Det behövdes en ny, längre
in mot parken, så att flanörerna längs ån kunde ta sig
fram bakom scenen. Detta
för att inte störa framträdandena. Det behövdes
också ett podium framför
musikestraden för att ge
plats åt till exempelvis körer.

Gamla musikestraden var vacker men föga ändamålsenlig. Den låg
dessutom illa till tätt intill ån med promenadvägen framför. Något
podium för exempelvis körer fanns inte heller.

När det blev tal om vem
som skulle anlitas för ritningar och övriga handlingar, så föreslog Erik att
hans son Börje, som just
påbörjat sin arkitektutbildning, skulle tillfrågas.
Han hade ju kontakter med
arkitektkontor.
Så blev det och på våren
1946 överlämnades byggnadslovshandlingar. 1947
stod estraden färdig och
blev mycket uppskattad.
Man kunde numera höra
musik på mycket längre
avstånd från scenen. Det
här var före ”högtalaråldern”. Det sägs att den goda
förmågan estraden hade att
få ut ljudet berodde på det
veckade akustiktaket.

Börje Holmquist i sin bostad på Kanalgatan studerar gamla söderköpingsmotiv.

En byggare i trakten av
Vennerstorp uppförde estraden.
Börje blev färdig arkitekt
och har ritat åtskilliga stora
och små byggnader under
sitt yrkesverksamma liv.
1990 återkom han till Söderköping. Nu är han pensionär och bor med sin
hustru (också hon 81) på
Kanalgatan.
Musikestraden fyllde just
60 år. Och dess skapare bor
fortfarande i Söderköping.
Vidar Jansson

”Börjes musikestrad”, färdig 1947, med senare tillbyggd dansbana.

Distriktsveterinärerna
Blå Kustens Veterinärstation
Söderköping (SM-området) 0121-12120

Massor med Påsk-Godis
Glad Påsk!
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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.

Många med mig har säkert
börjat känna av den här
småeuforiska och obestämbara känslan som sakta
men säkert infinner sig i
kroppen i dagsläget. Det är
naturligtvis våren jag talar
om. Den högt efterlängtade
årstid som många med mig
längtar efter. Häromdagen
när jag satt i bilen på väg
hem från mitt arbete så fick
jag en liten ”aha” upplevelse om att nu är nog våren
på väg. När man som jag
arbetar lite ute på landet så
har jag fått förmånen att få
uppleva årstidernas skiftningar av det vackra landskap som jag färdas genom.
Hur som helst så infann sig
en skön känsla häromdagen
när jag åkte hem. Solen stod
ganska lågt och åkrarna och
skogen glimmade vackert
färgade av solen. Jag kom
på mig själv att tänka ”
Ooops! Är det så här mysigt och härligt det känns
varje vår när vintern lägger
sig ned för att vila. Tänk att
jag har glömt bort hur det
känns trots att jag fått
uppleva en väldans massa
spirande vårar hittills. Men
förmodligen är det så att
man glömmer bort den här
pirriga känslan när man går
i mörker och bara tycker
synd om sig själv. För den
här vintern har ju inte gjort
någon människa glad.
Min egen upplevelse är att
jag befinner mig i olika skeenden över tid. Ibland är livet som en rolig karusell på
Gröna Lund och ibland
känns den helt enkelt tom
och trist som en tråkig torsdag i november. De här sortens känslor är jag inte ensam bärare av utan jag tror
att alla människor känner så
här då och då och vi hanterar dom på olika sätt.
I mitt eget fall så känner jag
mig väldigt förväntansfull
och positiv inför resten av
året. Undertecknad har en
höst och vinter bakom sig
där människor har försvunnit på olika sätt. En stor förlust har varit bortgången av
en nära anhörig. Vilket naturligtvis har påverkat mig

Känslor - i repris
Christina Forsman
Levnadsglad
och engagerad
fångvaktare
(kriminalvårdare)
som gillar möten
med människor,
musik
och att skriva av
sig då och då
och min familj oerhört.
Men trots detta så ser jag
positivt på framtiden i och
med att nya människor och
bekantskaper har vandrat in
och fått plats och nya yrkesplaner börjar förankra sig
samt mycket annat roligt
och inspirerande som jag
har framför mig.
Jag läste någonstans någon
gång ett citat som jag tycker
är både passande och bra
för sådana här skeenden,
”När katastrofen är ett faktum så dras man ner i djupet
och simmar runt på botten
ett tag men sedan så flyter
man upp till ytan och där
kan man surfa iväg på krisens vågor”. Talande, eller
hur? Vilken kris man än har
varit i så verkar det ändå
som att människan har en
enorm förmåga att skaka av
sig regnvattnet och vandra
ut och torka sig i solskenet
och bli varm i själ och
hjärta. Och just därför så
känns våren och sommaren
extra välkommen i mitt liv
och säkert för många andra
människor som upplevt den
gångna vintern som enormt

trist och tråkig eller för den
som upplevt förlusten av
någon kär anhörig. Saknaden kanske aldrig upphör
men den kanske kan upplevas lättare om man har något mysigt att se fram emot
så som våren.
Så nu ska jag ägna mig åt
att försöka samla olika vårtecken såsom doften av
växande gräs, en och annan
båt i kanalen när vattnet har
kommit tillbaka , glassförsäljningen på stan, mullret
av den första motorcykeln,
levande musik här och där
och massor av annat.

Tänk er en lada
på 800 kvm full
med våren och
sommarens skor
& kläder

Så därför vill jag bara
slänga vinterjackan och
önska alla människor Prima
Vera!
Christina Forsman

Vårt breda
sortiment och
vår personliga
service gör att ett
besök lönar sig

VÄLK
OMN
A!
ÄLKOMN
OMNA!

Dam 0123-20934

Herr 0123-20933
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Fullständiga rättigheter

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

Köket tipsar
Hemlagad Schnizel
75:- (hämtpris 65:-)
Fixområdet 0121-15048

Tårtor
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Hembakat bröd
Exotiska
brickor

Fix-området

0121-15555

Det gick
inte att
stå still

0739-624646

www.lumiere.nu/tartfixarn

Och om
bilderna
är suddiga så
förstår
ni varför

Fynda och känn dig rik i vår Loppisbutik

Har du något att skänka?
Ring 0121-12915! Vi hämtar gratis!
Vi har insamling av kläder till Lettland
Fixpunkten öppet vard 10 - 18, lörd 10 - 14

Vårens n
yheter

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

Rosangela Batista

Nu har Stefan på Träningsverket lyckats igen. Han har
näsa för vad som går hem
och är en entreprenör som
få.

Cykelreparationer, Lagning av
Dragkedjor, Skinnjackor och Kapell

Service på Cyklar
För cyklar ansvaras högst 3 månader

0121-14765
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Sanslöst
kul

Massor med Vårgardiner

Rosangela Batista heter hon
och kom för 4 ½ år sedan
till Sverige i sällskap med
maken. Rosangela är 35
och är ett riktigt yrväder.
Samba har hon dansat i Rio
de Janeiro sedan barnsben.
Hon bor i Norrköping och
är nu Gymnastiklärare på

Hagagymnasiet. På sin fritid undervisar hon i Samba
men också i en brasiliansk
kampsport som heter Capoeira. Rosangela är också
tävlingsdansare – vem trodde väl något annat?
I höstas genomförde Rosangela ett par ”Prova-På”kvällar på Träningsverket.
Det blev succé. Och i januari startades en kurs en gång
i veckan. Tisdagar kl 1730.

Snacka om träning. Den går
av sig själv. Musiken är hur
medryckande som helst.
Det går helt enkelt inte att
stå still.

Det finns fortfarande platser kvar i gruppen och man
kan börja när man vill under
kursens gång. Både killar
och tjejer – i alla åldrar.

Rosangela är en makalöst
entusiasmerande och skicklig lärare. Hon håller igång
hela tiden. Instruerar samtidigt som hon genomför
passet. Ingen dödtid här
inte. Full fart från början till
slut. Och roligt är det. Hutlöst roligt.

Det här är häftigt. Det är
hon som gör det. Missa inte
chansen.
Vidar Jansson

Vi inspirerar våra medlemmar
att förbättra sin livskvalité

VILL DU OCKSÅ
BLI 10 ÅR YNGRE?
BÖRJA TRÄNA NU!!!
Fysisk aktivitet har en påtagligt
förebyggande effekt på:
- Hjärt-kärlsjukdomar - Benskörhet
- Åldersdiabetes -Tjocktarmscancer
- Högt blodtryck - Övervikt
Lindrar:
- Ångest/oro - Sömnsvårigheter
- Depressioner

Seniorträning
Mån-tor 9:00-10:30
Välkommna att prova!
Du erhåller ett Nyckelkort som ger dig tillgång till Klubben mellan 0500-2300 varje dag
www.traningsverket.com
Ringvägen 44 Fixpunkten 0121-14261

Medisox

Fabriksförsäljning
Det är också seniorträning på
Träningsverket för de äldre som tycker sig
inte riktigt kunna hänga med i Samba

OUTLET
210
MÄRKESKLÄDER
SKOR & VÄSKOR
TILL HALVA PRISET
Fixpunkten Söderköping
Vard 10-19 Lör 10-16 Sön 11-16

SPEL

Måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar - på förmiddagarna - kan man
välja att vara med i någon
grupp beroende på egna
förutsättningar. Allt anpassas individuellt.
Det ska vara kul att träna,
är Träningsverkets måtto.
Att träna i grupp ger också
nya vänner.
Så - om du vill känna dig
10 år yngre - börja träna!
Det är lättare och roligare än
du tror.
Vidar Jansson

Vi på Medisox
önskar alla

GLAD PÅSK!
10% på vårt sortiment
av strumpor
Detta erbjudane kan kombineras
med andra erbjudanden
Vanliga öppettider måndag - torsdag 8 - 18, fredag 8 - 15

Fixpunkten 0121-15940

Lägg 1 miljoooooon
i Påskägget!

10 % mot uppvisande av denna kupong
Gäller tom maj 2008

månd - fred 10-19 lörd - sönd 10-15
0121-15000

Medisox
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Ung

i Söderköping

All you
need
is love
av Amanda Öhrn

När jag tänker på kärlek
förknippar jag det oftast
med glädje, trygghet, passion, ömhet och lycka, men
vill man ha allt det kan det
även hända att man får ta
del av mindre lockande
upplevelser och känslor.
Kärlek kan, och gör nog
ofta, innehålla svek, tvivel,
sorg och smärta. Men allt
detta hamnar nog oftast i
skuggan av all glädja som
kärlek innebär. Det är inte
alltid kärleken är besvarad
och då skulle jag vilja säga
att något av de senare alternativen passar in. Man kan
ju inte tvinga någon att
känna samma sak som man
själv, men ska man då fortsätta att kämpa för en person fast man vet att känslorna man har inte är besvarade? Finns det någon
chans att han eller hon
ändrar sig? Det finns många
frågor men få svar. Bäst är
nog att bara följa sitt hjärta
och göra det som känns rätt.
Kärlek är någonting som
någon gång i livet kommer
att drabba oss alla, och tur
är väl det! Det finns ett citat
som lyder ”ett hjärta som
älskat är alltid ungt”. Helt
rätt, kärlek håller människor unga och levande. Det
finns inga regler i vem man
ska älska eller hur man ska
älska. Det är inte alltid
självklart att kärleken är
riktad till en person, vissa
känner kärlek för ett husdjur, en sport, kläder, musik
eller något annat intresse.
Kärlek är ett ämne som
ständigt är aktuellt, De flesta filmer och böcker innehåller tex någon slags kärlek och slå upp vilken veckotidning som helst så kan
du läsa om dussintals olika
kändisar som har blivit tillsammans, gift sig eller gjort
slut. Kärleken tar helt enkelt
upp en stor del av våra liv,
men tänk vad tråkigt, tomt
och framförallt fullt av hat
livet skulle vara om vi inte
hade förmågan att kunna
älska!

Visste du att...
…jordgubbar ökar lustkänslorna?
…kondom heter peau divine på franska vilket kan översättas med
”gudalik hud”?
…ungdomar är bättre än vuxna på att skydda sig mot oönskade
graviditeter och könssjukdomar?
…85% anser att sexualiteten är en viktig del av livet?
…bland tjejer är det dubbelt så vanligt att vara förälskad utan att
ha samlag som att ha samlag utan att vara förälskad. Hos killar är
båda situationerna lika vanliga?
…att en vanlig kyss innehåller 9 milligram vatten, 0,7 gram
äggviteämnen, 0,18 gram organiskt material, 0,7 gram fett. 0,45
gram salt samt 250 olika bakterier!?
…en människa tillbringar i genomsnitt två veckor av sitt liv med
att pussas?
…den längsta kyssen varade i 17 dagar, 10 timmar och 30
minuter?

Amanda Öhrn

Amanda Öhrn och Johanna Tegner

Ja visst gör det ont
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.
Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra svårt att vilja stanna
och vilja falla.
Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
som skapar världen.
Karin Boye

Något nytt till Påsk …?

Öppet vardagar 7-19, lördag 8-17 , söndag 8-19
Garvarboden Söderköping
Storgatan 2 0121-10040
www.garvarboden.se
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Dags fför
ör br
a
bra
sommar
däc
k
däck
sommardäc
Johans Däckservice
Erik Dahlbergsgatan 46 0121-10586
Vardagar 0730 - 1700

Tjejer 17 år

Vad är kärlek?
av Anna Eriksson
och Amanda Öhrn

En regnig tisdags eftermid- alla, men eftersom att man
dag åkte vi, Anna och sällan tänker på det blir det
Amanda, till Norrköping ändå på något konstigt vis
för att fråga folk vad kärlek främmande. Man vet inte
betydde för dem. Det märk- riktigt vad man ska svara.
tes ganska snabbt att tjejer- Det finns inget rätt och fel
na var mer villiga att dela utan allting handlar om vad
med av sina tankar om äm- som känns rätt i stunden.
net. De killar vi frågade gav Ska man förlåta sin pojkoss snabbt ett nekande svar vän/flickvän om den varit
till att ställa upp. Kan det otrogen och vart går egentmöjligtvis vara så att tjejer ligen gränsen för otrohet?
är mer öppna med sina Är all kärlek bra kärlek?
känslor eller
var det baraEmma
Finnsoch
kärlek
vid första
Arrangörerna
Hanna
slumpen som avgjorde?
ögonkastet och hur dumpar
man någon snyggt? Det
Vi frågade personer i olika finns inga sanna svar på
åldrar, vissa med mer erfa- dessa frågor utan det är
renhet än andra, därmed självklart helt upp till var
fick vi svar från olika per- och en.
spektiv. Vi valde att ställa
frågor som man egentligen Samtliga personer vi fråkan tänka på väldigt länge gade sa att kärlek är nåinnan man svarar, frågor gonting bra. Man blir glad,
som kanske väcker tankar det är mysigt och pirrigt.
om att kärlek är väldigt
viktigt.
Det är först och främst den
positiva sidan av kärlek
När vi ställde frågan ”vad som man pratar om och i det
är kärlek?” märktes det på stora hela så ser man kärlek
dem vi frågade att det är som just någonting bra,
någonting som är svårt att någonting man vill ta del av.
sätta ord på, någonting stör- Dock finns det, som med
re än vad man kan förklara nästan allting annat, en
på så kort tid. ”Oj” och ett baksida. Den olyckliga och
fundersamt ansiktsuttryck obesvarade kärleken är
möttes vi flera gånger av ingenting man vill vara med
när vi ställde frågan.
om. Många svarade att det
var just det som var det
Ett svar vi fick på just den värsta med kärlek. Den
frågan var ”En del av sin lycka man känner när kärlevardag”, vilket det egent- ken är besvarad övervinner
ligen borde vara för alla, dock de dåliga sidorna och
men olyckligtvist är det inte det är något som alla borde
så.
få uppleva.
Frågorna borde vara enkla
att besvara då kärlek på ett
eller annat sätt finns hos

Människan behöver älska
och få känna sig älskade.

Vad är kärlek?
När man känner en speciell känsla för någon.
Finns det bra och dålig kärlek?
Ja, dålig kärlek är olycklig kärlek och bra är
besvarad
Hur dumpar man någon snyggt?
Det är jättesvårt. Man måste snacka och vara
överrens.
Hur vet man när man är tillsammans?
Det känner man!

Måste man ha sex för att man är kär?
Nej.
Vems ansvar är skydd?
Bådas
Vart går gränsen för otrohet?
Det går inte att svara på bara så här, kyss kanske.
Går otrohet att förlåta?
Ja, det går.
Bästa raggningsrepliken?
Dina läppar smakar hallon, får jag smaka?

Kille 31

23, 22, 23 år

Vad är kärlek?
Komplicerat. Kemi mellan människor,
man kan inte sätta fingret på det. Kärlek
får en att må bra, både på kompisnivå och
på annat sätt. Det finns olika typer av
kärlek.
Finns det bra och dålig kärlek?
Det finns destruktiv kärlek, när man är
tillsammans bara för att det är en vana,
man tappar sina känslor men gör inte slut.
Man blir mer som kompisar, det är inte
bra.
Hur vet man att man är kär?
Man blir kallsvettig och hjärtat börjar slå
fortare. Man bjuder på saker och blir
omedvetet snäll och kanske lite korkad.
Kan man bli kär i vem som helst? T.ex.
homosexualitet, tror ni att det är
medfött eller är det något som
utvecklas genom livet?
Först är man som ett oskrivet blad som
sedan utvecklas och fylls på.
Tror ni på kärlek vid första
ögonkastet?
Det går nog, ja det går nog. Första intrycket
kan vara ”Wow” och man kan bli intresserad,
men man blir kär i personligheten också.
Måste man ha sex för att man är kär eller
tvärt om?
Nej, det är två helt olika saker som aldrig kan
jämföras, men de hör ihop på något sätt.
Varför ska man ha ett förhållande utan sex, då
kan man ju lika gärna vara polare.

Färskt bröd

& bakelser

Etabl 1876

Vems ansvar är skyddet?
Bådas, verkligen. Det finns tjejer som säger att
de äter p-piller, men kanske glömt det några
dagar och struntar i att säga det. Var laddad
med kådisar.
Hur dumpar man snyggt?
Man måste prata öga mot öga och man måste
vara ärlig och säga hur man själv känner. Inga
klyschor. Det värsta sättet är att be någon
annan, sms:a eller sluta prata med den och inte
svara på telefonsamtal.
Hur viktigt är kärlek för dig på en skala
från 1-10?
8, 7-8, 10
Bästa raggningsrepliken?
Det finns många som är dåliga. Det bästa är väl
att prata. Vi får väl dra till med en ändå: Jag vet
att du vill ha mig, kom och ta mig!

Café
Tant Brun

varje
dag

Rådhustorget 0121-14822 Öppet ti-fr 9-17, lö 10-16, sö 11-16

Vad är kärlek
oh shit, det är stora frågor! Måste tänka.
Ömsesidig respekt.
Finns det bra och dålig kärlek?
ne, jag tycker inte det, är det riktig kärlek så är
det bra. Man blir glad av det
Vad är det värsta med kärlek?
alltså, det är ju skitsvårt! Det värsta måste vara
olycklig kärlek, obesvarad
Hur känner man att man är kär?
det finns ingen tvekan, det märker man i hela
kroppen
Är man homosexuell från födseln eller kan man
blir det?
jag tror att det är medfött
Har din syn på kärlek förändrats genom livet?
mm, när man var yngre så var kärlek mer
självklart till den man varit kär i, nu kan det vara
så mycket mer. Nu kan man känna kärlek till sina
barn och sina närmaste
Kan alla bli kära?
det hoppas jag verkligen
Är det skillnad på kärlek och att vara kär?
aaa, jag är kär i min tjej, men känner kärlek till
min mamma. Att vara kär är mer sexuellt för mig
som ett par, ja det tycker jag
Hur visar man att man är kär?
man är omtänksam och glad, tror jag.
Visar killar och tjejer kärlek på olika sätt?
i allmänhet, jag tror att alla människor visar
kärlek på olika sätt, det har nog att göra med hur
man växt upp o.s.v
Hur vet man att man är tillsammans?
är det en kuggfråga? Man märker det, det känns
Hur dumpar man någon snyggt?
jag gillar inte ordet dumpa, men man berättar väl
för någon att man inte har känslor för den
personen, inte på telefon eller nått sådant utan öga
mot öga.
Måste man ha sex för att man är kär?
absolut inte, man måste aldrig ha sex
Kan man leva utan kärlek?
tveksamt, jag tror man dör, någon form av kärlek
måste man ha.
Bästa raggningsrepliken?
finns det nån bra? Det finns ju många men de är
ju inte bra. Det gäller bara att fråga någonting
som man vill ha svar på.
Vad är det värsta man kan göra för den man
älskar?
ljuga för den tror jag, aa ljuga
Hur viktigt är kärlek på en skala från 1-10?
10!
13

Vart tog vintern vägen?
Är klimatkatastrofen redan på väg?
av Sten Ahlbom
Sten Ahlbom

Väderkurs, klimatkurs & geologikurs vid SeniorUniversitetet

Jag sökte i litteraturen och
frågade kunniga människor
på SMHI och Meteorologiska Institutionen i
Stockholm (där professor
Bert Bolin var en av de
första som slog larm om
klimatet). De jag frågade
gav mig goda råd. Tack vare
dem fann jag flera helt

moderna, välskrivna och
genomtänkta böcker, som
reder ut de flesta av de
frågor jag tänkt och många
som jag inte tänkt. Böckerna är bra illustrerade och
har fina färgbilder och
tydliga diagram. De är också av så varierande svårighet att jag tror, att var och
en som är intresserad kan
finna någon som passar.
I ett möte med ordföranden
för SeniorUniversitetet i
Norrköping (SenU*) frågade jag om inte föreningen
kunde hjälpa oss seniorer,
som har tid och lust att
undra över de här svåra
frågorna. Guy Winkfield
hade då varit ordförande i
ett år, Han visade sig vara
intresserad av att bredda
kursutbudet särskilt inom
naturkunskap och förstod
min önskan även om det

inte var ”hans ämnen”.
SenU-ledningens vision var
- berättade han - att de ca
1200 medlemmar föreningen nu har skall öka till
1500 år 2010.
Jag har, uppmuntrad av
Guy, arbetat vidare med
tankarna om vad jag tror är
välkomna kurser om Väder
och Klimat och deras koppling till varandra. Nu har vi
börjat planera för detta med
hjälp av två medarbetare
från SMHI i Norrköping
och en tidigare forskare vid
FOI i Linköping. Som vi nu
tänker, skall en väderkurs
behandla luftmassor och
deras rörelser och omsättningen av energi (värme i
form av strålning). Moln,
regn och åska, låg- resp
högtryck samt kall- och
varmfronter är några
tilltänkta avsnitt.

Havsströmmar har stor
betydelse för både väder
och klimat och skall därför
tas med. Det finns dessutom
möjlighet att ordna ett besök på vädercentralen vid
SMHI

närområde. Regionens planer kommer att behöva ta
hänsyn till de följder, som
ett varmare klimat bedöms
komma att få. En del av
kursen genomförs vid exkursioner i trakten.

Parallellt skall en klimatkurs försöka besvara frågor
av bl a följande slag: Förändras solens strålning, vad
reflekterar solens strålar
och hindrar dem från att nå
marken/haven, vad absorberar solstrålning? Vad
hejdar utstrålning av värme
från jorden? Vilka är växthusgaserna och vilka är deras egenskaper? Vilken inverkan har vattenånga,
vattendroppar, moln, hur
stor är verkan har de på den
del strålningen, som stannar
som värme i på jordens yta
och i dess atmosfär?

* SenU har avtal med
Folkuniversitetet och är en
ideell, politiskt och religiöst
obunden förening.

Geologi är ett närbesläktat
område att lära sig något om
för att försöka förstå hur en
högre havsyta och sannolikt
mer extremt väder kommer
att påverka oss. Planerna är
nu att en geologikurs skall
hållas av en geolog som
verkat vid VTI i Linköping.
Han tänker börja sin beskrivning av de geologiska
förhållandena från den tid
då istiden avslutades och
fortsätta fram till dagens
förhållanden i Norrköpings

Kampanj

(tidsbegr.)
Även på Outlander 500 EFI
Tel 0121-42066

www.annadoll.com
Hagatorget 0121-15034
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Sten Ahlbom

av lilla tidningen
utkommer preliminärt
den 29 maj 2008

Forskarna håller dock med
om att våra utsläpp av växthusgaser är orsak till en klimatförändring till det varmare. Men hur kan det
måttligt varmare klimat
som redan konstaterats vara
orsak till att vintern i
Sverige på många håll

försvunnit? Vad skall i så
fall hända om jordens
klimat under de närmaste
50 åren verkligen blir så
mycket varmare, som man
tror? Det är något som inte
stämmer!!

Sommarnumret

Frågorna hopar sig. Har Al
Gore rätt när han påstår att
världshaven stiger mycket
inom de närmaste hundra
åren? Konstigt verkar det,
men de flesta forskare anser
att han överdriver. Så fort
går det inte. Skönt att höra!

Från idéer & visioner
till verklighet

The Minack Theatre

av Åke Larsson

”Eden” - skapad i en uttömd
lergruva
På scenen står
Åkes hustru Lena

Senast jag skrev några rader
i Lilla Tidningen handlade
det om hur enskilda initiativ
och idéer kan ha stor betydelse för en plats, region
eller kanske för ett lands
turism. Förutom för turismen kan det betyda många
arbetstillfällen för handel
och industri. I det sammanhanget tycker jag det kan
vara intressant att berätta
om ett par exempel.
Dessa träffade vi på under
en resa till England och
Cornwall, den sydvästra
delen som ligger där
Engelska kanalen möter Atlanten. Vi bodde några dagar i Falmouth och gjorde
utflykter därifrån till olika
intressanta platser. På väg
västerut mot Land´s End
hittade vi The Minack
Theatre, en friluftsteater
som ligger insprängd i
klipporna alldeles intill

vattenbrynet på södra
kusten. Minack betyder på
det lokala språket, Cornish,
den svarthövdade klippan
och den har under alla år
varit landmärke för sjöfarare och fiskare. Just innanför klippan hade
Rowena Cade från 1931 till
sin död 1983 planerat,
byggt och finansierat The
Minack Theatre. Den ligger
just innanför klippan och
besökande kan lätt få intrycket av en romersk amfiteater. Det första uppförandet, Shakespeares Stormen, kunde ske redan 1932.
Shakespeare var Rowenas
favoritförfattare, men många andra författare har fått
sina verk uppförda på The
Minack Theatre. Där har
spelats komedi, tragedi,
fars, musikaler och opera.
Teatern är öppen under
sommarsäsongens 16 eller
17 veckor och det ges ett

nytt skådespel var och en av
dessa veckor.
För ett annat besök åkte vi
österut till Eden. Ja, det
ligger faktiskt där, i närheten av St. Austell. I en uttömd lergruva, den vita leran från Cornwall var en
viktig råvara vid porslinstillverkning, har Tim Smit
förverkligat sin vision om
Eden. Han vill samla och
odla all världens olika
växter i en anläggning för
studier, forskning och
upplevelse. För att klara alla
växters krav på olika miljöer har han byggt ett antal
”växthus” i form av enorma
plastkupoler där varje kupol har speciella förutsättningar för ”sina” växter.
Där kan besökaren vandra
från fuktigt djungelklimat
till sydfranska vingårdar.
Kupolerna är gjorda av
plast i två lager med luft

BUTIKEN ÄR FULL
AV VÅRENS
NYHETER!
Alla förtjänar en Husqvarna-trädgård
Vi har ett antal begagnade åkgräsklippare i lager

emellan för isolering och är
samtidigt genomsläppliga
för det så viktiga solljuset.
De stora kupolernas rymd
är imponerande och underhållsarbete och rengöring
sker från manövrerbara små
luftballonger.
Eden är inte bara en turistattraktion utan skapar också
många arbetstillfällen.
Även England har, egendomligt nog, avfolkningsbygder där projekt som
Eden är välkomna.Idéer

och visioner behövs inte
bara i dessa format, men vi
ser ju vad de kan leda till.
Det finns utrymme också
för de mindre formaten. I
det lilla formatet har jag
talat med Vidar om att hitta
en smed som är intresserad
av dekorationssmide. En
smedja för ”Borgsmide”
skulle då kunna se dagens
ljus i vår bygd.
Åke Larsson

Nästa nummer av lilla tidningen
utkommer preliminärt
den 29 maj 2008

Rengöring av
plastkupoler

PÅSKMENY
(2-rätters)
Pub & restaurang
Bergsv 3, 0121-15655
fax 15395, e-post:
gotakallare@telia.com

Öppet
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen

16-22
13-22
13-01
13-20

Välkomna!

eller a la carte med
salladsbuffè

Musik
(Påskafton) med

The Core Brothers
15

Medborgarförslag
om bättre och billigare kollektivtrafik i kommunen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har
givit uppdrag till kommunstyrelsens
förvaltning att bereda ärendet

Annonsera gratis

Här kan du med bilder, rubrik och text, annonsera allt:
fordon, TV, båt, husvagn, soffa, vinterkläder, djur, hushållsartiklar,
fritidsprylar, antikt, biljetter, hus, hyvelbänk, metspö, tyrolerhatt
- ja allt du tror någon kan vilja köpa
16

I ett häfte, tryckt 1984 åt Svenska turistföreningn,
kan man läsa nedanstående intressanta uppgifter om
vad saker kostat. - Nog har penningvärdet förändrats

”Stickamera” på Skönbergatatan
Det har nu gått ett halvår nu
sedan Solweig Hollertz tog
över handelsboden JGP på
Skönbergagatan. Solweig
är född i Söderköping, men
flyttade som 20 åring till
Stockholm. Efter pensionering där flyttade hon hem
till Söderköping. Där fanns
sedan en tid hennes dotter
Karin (Tant Brun) som
startat ett Café i gamla skomakarens lokaler vid Råd-hustorget. Karin var hemkommen efter att ha tillbringat ett antal år i Provence i södra Frankrike, där

hon jobbat inom restaurangnäringen.
Solweig började hjälpa sin
dotter på caféet med att
bland annat baka bröd. Och
på den vägen är det ännu i
dag.
I butiken ”Stickamera”,
som Solweig har öppen
torsdag, fredag och lördag,
finns garner av olika slag,
underkläder, strumpor och
handarbeten. -Det jag inte
har hemma kan jag beställa,
så får kunden varan inom en
vecka.

Nu är
Brunnsrestaurangen
öppen alla
dagar

På sin lediga tid är hon gärna hos dottern på Caféet.
Där har hon också hand om
en Caféjunta varje onsdag
klockan 14. Det brukar vara
mellan 5 till 12 personer
varje gång. Det är handarbete och samvaro under
trevliga förhållanden som
gäller.

Solweig Hollertz

I sin butik på Skönbergagatan finns alltid kaffe och
kaka som Solweig vänligen
bjuder sina kunder på.
Vidar Jansson

Unna dig en
härlig Spaupplevelse
Nu förbereder vi
sommarens båtturer
Mer i sommarnumret

30-årsjubileum
JUBILEUMSPRIS
JVC

6.995:-

LT-32A80SU

Skönbergagatan 35, Box 44, 614 21 Söderköping
Tel 0121-10900, Fax 0121-13941

www.soderkopingsbrunn.se

Luftig design
W-XGA-panel
(1366x768 bildelement)
HD-klar
2 HDMI-ingångar
2 SCART-ingångar

SÖDERKÖPINGS
RADIO TV
Margaretegatan 23 0121-13200
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Föreningen Norden
Söderköpingsavdelningen

Karl-Evert Bevemyr lämnade ordförandeskapet i
Föreningen Nordens Söderköpingsavdelning i och
med årsmötet nyligen. Han
har varit med sedan avdelningen bildades 1984 och
under de senaste åren har
han varit avdelningens
ordförande. Karl-Evert har
varit formell när det behövts. Samtidigt har han
som alltid visat prov på
lyhördhet och intresse för
andra människors tankar
och förslag. Karl-Evert har
visat stort engagemang och
intresse för internationella

frågor och var den som
strax efter Sovjetunionens
upplösning tog initiativet
till vår vänort i Lettland –
Talsi.
Då Karl-Evert nu lämnar
styrelsearbetet är det för
andra uppgifter i andra sammanslutningar. Han har varit en kunnig och mycket
god kamrat. Han är emellertid alltjämt kvar som
medlem i föreningen. Ett
stort tack Karl-Evert för de
gångna åren och lycka till
med kommande uppgifter.

Karl-Evert Bevemyr & Lilian Vendel

Som efterträdare på ordförandeposten har föreningen
nöjet att hälsa Lilian Vendel. För några år sedan blev
hon söderköpingsbo. I och
med det också medlem och

kassör i vår lokalavdelning.
Lilian har ett tidigare förflutet inom Föreningen
Nordens skåneavdelning.
Där var hon lokal avdelningsordförande i Hässleholm och vice ordförande
i Skånes distriktsstyrelse.
Vid Ösgötadistriktets årsstämma nyligen valdes
Lilian till vice ordförande i
distriktet. Även distriktets
ordförande hämtades samtidigt från söderköpingsavdelningen.
Lilian har en ambition att ta
tag i vardagliga frågor som
rör det nordiska samarbetet
med sikte på framtiden.
Hon vill utveckla det mellanfolkliga utbytet och slå
vakt om de Nordiska län-

dernas i många stycken
sammanflätade historia.
Lilian vill att hela Föreningen Norden intar en mer
framträdande roll i samhällsutvecklingen.
Vår lokalavdelning samt
även distriktet har ställt sig
bakom en motion från en
medlem i vår lokalavdelning. Motionen ska därmed
upp till behandling vid
Föreningen Nordens kongress i Stockholm på försommaren. Motionen behandlar ”Föreningen Norden och framtiden”.
Vidar Jansson

Söderköpings egen golfklubb 25 år
Klubbchef Lars Sandberg (till
vänster) i glatt samspråk med
Peter Weslin

Samarbete ger mervärde och framgång
Till Påsk öppnas hela denna
underbara bana för spel om vädret tillåter. Då går all
annan verksamhet också
igång för säsongen. Shopen
öppnar. Och restaurangen.

En gång Beckerskund
alltid-Beckers-kund
Beckers Bil är förtroende
- vänd dig till oss när det gäller begagnade bilar!
Beg. bil specialisten
Alltid ett 70-tal väl iordningställda bilar
MRF-anslutna för Din trygghet
Mer än 50 år i branschen
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Men banan har inte varit
helt stängd under vintern.
Det har nästan alltid varit
möjligt att ”gå en runda”
även om inte alla hål varit
tillgängliga. Många har
också utnyttjat den möjligheten. -Det är spelare på banan så fort vädret medger,
säger klubbchefen Lars
Sandberg, .
–Vi har haft en fantastisk
utveckling, säger han. Hela

tiden ett ökat medlemsantal.
Det har också lett till önskemål om ett samarbete mellan olika klubbar i Östgötaregionen. Det tog vi fasta på
och började ett samarbete
med Mjölbys, Motalas,
Vreta Klosters och Tranås
golfklubbar. Samarbetet har
rönt stor uppmärksamhet i
golf-Sverige. Numera kan
medlemmar spela gratis på
varandras banor 7 dagar i
veckan!
Det är en tuff situation på
golfmarknaden, säger Lars.
Det är överetablering nu.
Det gäller att kunna erbjuda koncept och kvalitet i

toppklass för att överleva.
Det gör vi. Och det går bra
för oss.
Samarbetet med andra
klubbar gör också att annat
än spelmöjligheterna utökas. Genom gemensam
marknadsföring och kommande upphandlingar ser vi
också ekonomiska samarbetsvinster.
Söderköpings Golfklubb
står inför ännu ett spännande och händelserikt år.
lilla tidningen gratulerar
25-åringen.
Vidar Jansson

Livskvalité

-är det livet som du önskar dig eller livet som pågår?
av Anne-Louise Kroon

En stor del av vår vakna tid
går åt till att tänka på det
som har hänt eller planera
för framtiden. Vi går om
och om igenom det som
hände i det förflutna, det må
vara för två år sedan eller i
morse, för att sedan planera
eller oroa oss för framtiden.
Nuet, som är den enda tid
vi egentligen faktiskt har,
försvinner från vår medvetenhet.

Med våra tankar och känslor ofta involverade på
annat håll än här och nu
upplever vi nuet som tråkigt
och innehållslöst och utför
våra sysslor med autopiloten påkopplad. Vi är inte
riktigt medvetna om vad vi
känner, gör eller tänker i
nuet. Istället söker vi tillfredsställelse, intresse och
en känsla av liv och mening
ur det förflutna eller i det
som komma skall. Är vi inte
närvarande nog för att

uppskatta det vi åstadkommer eller har, skyndar vi
efter en stund vidare till
nästa aktivitet. Att fokusera
mycket på till exempel
framtiden, på allt vi vill
eller måste hinna med för
att kunna må bra, tar vår
uppmärksamhet från att
uppleva livet direkt när det
sker, såsom det sker.
Du kan ge ditt liv en annan
riktning. Mindfulness
handlar om att öka medve-

tenheten om inre och yttre
skeenden. På svenska översätter vi ofta det engelska
ordet mindfulness till
”medveten närvaro”. Att
vara medvetet närvarande
är en naturlig mänsklig
kapacitet vi redan besitter.
Vår inneboende närvarokapacitet må ha fått litet utrymme och föga uppmuntran att växa, men den
kan odlas och integreras i
vardagen. En nyckelkomponent i Mindfulness är att
möta det du blir medveten
om med öppenhet, uppmärksamhet och acceptans.
I ett Mindfulness-program
tränar vi upp närvaron
bland annat genom meditation, lätta kroppsövningar
och dagliga uppgifter i
vardagen. Syftet är att bli
mer medveten om tankar,
känslor och kroppsupplevelser. Du ökar därmed dina
möjligheter att bli varse

10 år och lika angeläget
Ansvariga på Sofies Gård måste man gratulera
eller i lägenhet på albogaområdet.
Det är en varm och trevlig
atmosfär på Gården. Att
människor med så olika
förutsättningar möts, ger
upphov till förståelse. Det
är alltid rörelse, både inne
och ute hos djuren.

beteenden och tankemönster som bland annat skapar
stress och ohälsa av olika
slag, och får verktyg till att
välja mer konstruktiva och
positiva vägar. I en tid med
en mängd budskap om
värdet av nya upplevelser,
nästa aktivitet, högre prestationer och mer innehåll
på kortare tid innebär utövandet av medveten närvaro ett stort steg mot ett sundare liv. Att medvetet ”vara
nära” det som pågår eller
hur vi är, utan att genast
värdera, döma eller försöka
förändra det, har en stor
läkande kraft och hjälper
oss att återfinna glädje och
harmoni.
Att integrera Mindfulness i
ditt liv ger en mängd fördelar. Människor berättar om
en ökad förmåga till avslappning, förbättrad koncentration och kreativitet,
mer livslust och energi,

större självinsikt och
förståelse för andra, ökat
självförtroende, bättre
arbetsresultat och förmåga
att hantera stress. En ökad
medvetenhet om nuet frigör
kapaciteten att möta situationer med valmöjligheter
istället för att reagera automatiskt. Du får tillgång till
kraftfulla inre resurser som
hjälper dig att handskas
konstruktivt med stress och
svårigheter. Mindfulness är
också verkningsfullt till att
minska ett flertal psykologiska och fysiska symptom
associerade med stress.
Forskning har visat att personer som använder Mindfulnessmetoder rapporterar
om reducerade symptom på
depression, ångest och kronisk smärta såväl som ett
förbättrat immunförsvar.
Sammanställt av AnneLouise Kroon

Vårnyheter

Gården erbjuder även estetisk verksamhet, träning på
gym, bad i badhuset, filmning, stall, bakning, handikappridning, bowling och
mycket annat.
Grattis alla medarbetare till
ett fantastiskt jobb!
Vidar Jansson

Sofies Gård vänder sig till
alla – barn, ungdomar och
vuxna – men framför allt till
de personer som behöver
extra stöd i vardagen. En
sak som skiljer Sofies Gård
från en traditionell verksamhet är att det finns djur
på gården. De är viktiga
brobyggare mellan människor oavsett ålder och utvecklingsnivå.
På gården bedrivs skolbarnomsorg (frita) med barn

från 6 till 12 år. Här finns
också förlängd skolbarnomsorg utan övre åldersgräns. En annan verksamhet är sk daglig verksamhet.
Den vänder sig till ungdomar som slutat gymnasieutbildning i särskolan.
Arbete inne eller ute.
Den fjärde verksamheten är
korttidsboende. Det är
dygnet-runt-boende i egen
lägenhet på Sofies Gård,
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Kampanj

Kampanj Träolja Kabelvinda
199:129:(ord 285:-)

Flaggstång Nordic
komplett 9 meters ink
markfäste, knopp och
lina
2998:- ink moms
Flaggstång Nordic
komplett 12 meters ink
markfäste ,knopp och
lina
4798 :- ink moms

Brandvarnare Jordfelsbrytare
89:89:-

Alla priser gäller t.o.m. 2008-05-15 eller så långt lagret räcker
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