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För åsikter i artiklar i denna tidning
svarar skribenten allena

Teknisk
och kulturell
utveckling
drar inte jämt
”Man skulle kunna tänka sig att människornas
kulturella liv har utvecklats i motsvarande
grad. Men så är det tyvärr inte. Istället ser vi
allt märkligare företeelser omkring oss.”
Alla förundras vi över den
tekniska utvecklingen. Blixtsnabbt kan vi få igenom
meddelanden och rörliga
bilder över vårt klot. Vi landar fjärrstyrda farkoster på
kometer. Med ljusets hastighet söker datorn reda på vad
vi än frågar den om.

för att tala sanning. Sanning
bestraffas med förföljelse
och långvariga frihetsberövanden.

Man skulle kunna tänka sig
att människornas kulturella
liv har utvecklats i motsvarande grad. Men så är det
tyvärr inte. Istället ser vi allt
märkligare företeelser omkring oss.

Samtidigt pågår i väst en jakt
för att utelämna och bestraffa
de som avslöjat krigsförbrytelser västvärlden utfört.

Vårt materiella välstånd har
ökat. Fler och fler människor får det bättre materiellt
sett enligt all forskning. Med
datorers hjälp kan vi också
arbeta från hemmet eller från
plats där direkt kontakt med
andra människor inte är nödvändig. Vi går därmed djupare in i en kontaktlös miljö.
Kontaktlösheten förstör vår
förmåga att förstå andra och
minskar därmed möjligheten att lösa mellanmänskliga
konflikter.
Vi fattar beslut helt på grundval av uppställda lagtexter
och förordningar. Förmågan
att se till alla människors
olika behov och förutsättningar tas ingen hänsyn till.
Det mesta sköts av datorer nästan automatiskt.
I den beskrivna miljön gror
särintressen. Kontaktlösheten famlar efter likasinnade.
Grupper av individer som
känner sig utstötta bildas.
Gemensam nämnare är inte
helt osannolikt hatet mot ett
samhälle de inte känner sig
välkomna i. Företrädare för
detta samhälle ses som hot.
När religiös fanatism blandas med samhällsfarligt agerande får det fruktansvärda
konsekvenser.
Vår värld är egendomlig.
Fult kallas vackert. Fel kallas
rätt. Lögner ingår som led i
mellanstatliga relationer och
doktriner. Egoism leder till
korruption. Människor räds
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År 2015 står Vladimir ”den
uppblåste” och blånekar till
sin inblandning i och aggression mot Ukraina.

Kanske borde vi se oss själva
i den miljö vi lever i. Vad gör
vi själva för att bidra till en
mänskligare värld? Varför
inte stå upp för sanning och
medmänsklighet. Hjälpa de
utsatta. Våga säga ifrån. Stå
fri - oberoende. Rakryggad.
Efter andra världskriget bildades Förenta Nationerna.
Dess rättesnöre var stadgan
om de mänskliga rättigheterna. Människans rättigheter
skulle tas tillvara av ingående länder. Vi vet hur det gick.
FNs säkerhetsråd är helt förlamat av den vetorätt som
utnyttjas av några där ingående permanenta medlemsländer.. Ett enda land kan slå
alla andras ansträngningar
i spillror. Den organisation
som bildades för att tjäna
mänskligheten, behärskas av
den som motsätter sig sådana
strävanden.
I både stort och smått verkar världen befinna sig i en
återvändsgränd.
Teknisk/
materiell utveckling har vi
naturligtvis nytta av. Den
ger oss möjlighet och tid att
förkovra oss kulturellt, att intressera oss för varandra, att
ta hänsyn till andra. Men vad
använder vi tiden till?

STADSKÄRNAN I

Succé för Söderköpingsmyntet!

Vidar Jansson

Borum Dammsätter
614 90 Söderköping
0121-42135
mobil 070-3108370

Under 2014 såldes det mynt för över 100 000
kronor i Söderköping! Myntet är unikt och har
tagits fram för att få handeln att stanna kvar i vår
stad. Det populära Söderköpingsmyntet fungerar som
ett traditionellt presentkort och gäller hos föreningen
Stadskärnans medlemmar, se www.isoderkoping.se
Myntet finns i valörerna; 100, 250 samt 500 kronor och
går att köpa hos Guldmakeriet och på Söderköpings Brunn.
Föreningen Stadskärnan önskar Dig trevlig handel i
Söderköping samt en Glad Påsk!

e-post

info@lillatidningen.com
Hemsida
www.lillatidningen.com
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Tidningen rättar
I förra numret av tidningen
skrev vi om Inspirera assistans.

www.serander.se

Bodagen 2015

Bodagen 2014 på Söderköpings Brunn

Äger rum lördag 29 mars kl 11.00-14.00. Utställare inom boende,
intressanta föredrag, tipstävling, fritt fika och fri entré.
Välkommen till en inspirerande dag för hela familjen!

på Söderköpings Brunn

Köpa boende
på Costa
Blanca,
Spanien?
lördagen
den 28
mars kl
11-14

Obligatorisk
Seminarium hos Handelsbanken
anmälan till
Söderköping:
onsd 23 april, kl 18.00-20.00 011-12
80 28
Utställare
inom
boende,
intressanta
företag,
tipstävling.
Norrköping, Fjärilsg: torsd 24 april, kl 18.00-20.00
eller till resp
Fri entré och fritt fika.
kontor.
Läs mer på www.serander.se

Välkommen till en inspirerande dag
för hela familjen!

Repslagareg
Drottningg 19,
2, Norrköping, 011-12 80 28 • Storg 7, Söderköping, 0121-219 20

Tyvärr blandades namn ihop.
Det såg ut som om Linda och
Anna delar make. Så är inte
fallet. Jonas och Anna är
gifta och har 3 barn tillsammans, Linda är barnlös och
lyckligt ogift. På kontoret
jobbar Anna Hjort och Linda
Andersson. Anna är Vd i
bolaget och Linda är verksamhetsansvarig och personalchef.

Teknisk /materiell utveckling får inte ske på bekostnad
av medmänsklighet. Balansen behöver återskapas.
I stort som i smått.
Vidar Jansson

www.animalartroclinic.se
animalartroclinic@telia.com

Förpackat
i kubik!

Vem kan man lita på?

av Hans Fredriksson
Minst en gång i veckan vi går för att handla
Och ännu en diger slant snabbt förvandla
Till vardagens nödtorft och livsuppehälle
Man funderar och grubblar på ort och ställe

Kjell Gunnarsson
Läkare

Nu för tiden är många av
mina patienter pålästa om
sina krämpor redan innan vi
träffas. Läkarböcker har väl
funnits länge. Tidigare hade
vi Radiodoktorn som nu
har ersatts av Fråga doktorn
i TV. Men medelålders och
yngre har numera oftast letat
på nätet – eller webben som
man sa i Internets barndom.
Där kan man snabbt och enkelt hitta text och bilder med
symtom, sjukdomar och
behandlingar genom att använda sin dator därhemma.
Eller sin smartphone nära
till hands i fickan. Vanligast
genom att ”googla”, det vill
säga använda den mest populära sökmotorn på nätet
som ju hittar mängder av information inom bråkdelar av
en sekund.
Men det finns skäl att vara
lite försiktig. På Internet
finns obegränsade mängder
information men allt är inte
sant. Om man till exempel
söker på hypotyreos, den
medicinska termen för un-

derfunktion i sköldkörteln
– ett ganska vanligt tillstånd.
Då hamnar man lätt på internetsidan hypotyreos.se där
informationen är djupt ovetenskaplig och missvisande.
Där sägs bland annat att alla
möjliga symtom som trötthet, depression, akne, tinnitus, fetma, med mera, med
mera kan bero på hypotyreos
utan att det syns i de prover
som tas inom sjukvården.
Det påstås att specialprover
krävs men det är inte sant!
På liknande sätt finns det
olika
borreliosföreningar
som på sina hemsidor skriver
att en rad besvär – ungefär
samma lista som på hypotyreossidan – kan bero på kronisk borreliainfektion efter
fästingbett trots att våra vanliga prover på blod och ryggmärgsvätska är normala. Inte
heller sant utan på tvärs mot
den vetenskap och de riktklinjer som tillämpas i vården.
Många patienter luras att genomgå dyra undersökningar
och kostsamma, skadliga
behandlingar till ingen nytta.

Det är svårt att sovra i den
enorma informationsfloden
på nätet. Bättre än att googla
är att börja sitt sökande på en
hemsida som bygger på vetenskapliga och sakliga källor. Jag brukar rekommendera 1177.se som är en portal
med samma adress som det
välkända
telefonnumret
till sjukvårdsrådgivningen.
1177.se drivs som ett samarbete mellan de olika landstingen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Där finns faktagranskad och
saklig information riktad
till allmänheten. Språket är
lättillgängligt och pedagogiskt. Alla olika tillstånd och
sjukdomar finns förstås inte
men det tillkommer ständigt
ny information varför sidan
bara blir bättre efter hand. I
många fall finns också bra
bilder. Viss del av informationen finns översatt till våra
vanligaste invandrarspråk.

nytt sätt att komma i kontakt
med sin doktor på sjukhuset
eller vårdcentralen. Det blir
allt vanligare att mina patienter mejlar via Mina sidor
när receptet är slut eller när
man vill att jag ringer upp
och svarar på någon fråga.
Det tycker jag är bra men
det passar förstås inte alla att
hålla kontakt via datorn. De
flesta patienter och i synnerhet våra äldre använder fortfarande oftast den vanliga
telefonen eller ”kommer på
dörren” som vi brukar säga.
Men det är klart att även
sjukvården blivit en del av
informationssamhället och
det positiva i den utvecklingen måste ju kunna användas
även hos oss i vården. Men
det gäller som sagt att veta
vem man kan lita på.

Vi handlar prylar som aldrig förr
Och kånkar och bär hem till vår dörr
Men mer än hälften vi får bärs ut
Ett bärande som väl aldrig tar slut
Förr köpte vi mjölk i därför avsedd kruka
Direkt ur en ”mjölkså” som bönderna bruka
Nu i kartong levereras den pastöriserad
Praktiskt och klart för att bli serverad
Förr konserverades mat för sin hållbarhet
Kunde därefter förvaras nästan i evighet
Då saltades in både malet och hackat
Nu mer ska allt vara vackumförpackat
Nog blir väl hälsan bättre när maten är ren
Och inte har trampats av flugornas ben
Och nog ska all mat hanteras med stil
Men inte transporteras hundratals mil
Kan det vara för att få till de där jobben
Lokalproducerat för det mesta får nobben
Att få fram förpackningar till vår mat
Ger måhända skattepengar till vår stat
Men sopbergen blir som vi ser helt enorma
Om dess skadeverkningar naturvänner gorma
Nu gäller att skilja var skräpet hör hemma
Där ligger kanske källsorteringens dilemma

Kjell Gunnarsson

En liten finess är att man
via 1177.se kan komma åt
”Mina sidor” vilket är ett

lilla tidningens spridningsområde

Alla hushåll i det gula området får lilla tidningen gratis
Norrköping

Arkösund

Söderköping

Var kommer alla förpackningar från
För miljön det verkar mest som ett hån
Det är kartonger, påsar, burkar och plast
Plast både hårda mjuka där lock sitter fast

Malmqvist
Plåtslageri AB
Albogaleden 2 Söderköping
Tel: 0121-21362
Mob: 0709-567723

Företaget som leder
vattnet åt rätt håll
info@malmqvistsplatslageri.se

Linköping

Goda grannar,
trivsel och trygghet
Åtvidaberg

Kom och upptäck våra trevliga bostadsområden
i Söderköping – nära både centrum och naturen

Valdemarsvik

Gryt
Telefon 0121-196 02 / www.ramunderstaden.se
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Under våren händer flera spännande saker för såväl barn som vuxna på biblioteket.
För de yngre erbjuds sagokurs och barnsliga lördagar.
För vuxna gäller bland annat författarbesök, dator drop-in och Quiz.
Sagokurs

Under ledning av Sofia Nerman, dramapedagog, erbjuds
barn från 8 år att delta i en
sagokurs. Under fyra kurstillfällen får man lära sig att
hitta på egna berättelser och
pröva att använda kroppen
och rösten för att göra sagans
figurer levande. De datum
som gäller är den 26 mars
samt 9, 16 och 23 april, kl
15-16:15.

Skaparverkstad

Nästan varje lördag är en
barnslig lördag på Stinsen!
Under våren kan du, tillsammans med ditt barn, titta på
teater, bygga lådkamera
och delta i skapar- eller poesiverkstad. Vi startar alltid klockan 14:00 och sista
tillfället för våren är den 25
april.

Frågesport

För den som gillar litteratur
och frågesport rekommenderas Quiz, en frågesport
i böckernas värld, den 25
mars. Vi träffas i caféet kl
18:30 och det går självklart
bra att fika under tiden.

Författarbesök

Torsdagen den 16 april, kl
18:00, kommer författaren
Sara Lövestam till Stinsen
för ett författarbesök. Hon
är just nu aktuell med romanen Sanning med modifikation, en nyskapande deckare
och den första boken om
Kouplans överlevnad. Den
lättläsa versionen heter
Flicka försvunnen. Tidigare
har hon bland annat skrivit
Grejen med verb, boken för
dig som älskar grammatik eller vill lära dig att älska det.

Fynda böcker

Under Världsbokdagen, den
23 april, kan man fynda gallrade böcker på biblioteket.
Ett brett utbud av såväl barnsom vuxenböcker, fakta och
fiktion. Är du nyfiken på eböcker och vill veta mer eller
vill du bara ha ett boktips?
Kom till Ica Supermarket
mellan kl. 14-19, du träffar
personal från biblioteket som
kan stilla din nyfikenhet!

Boktips

Ytterligare ett tillfälle med
boktips blir måndagen den
27 april då biblioteket presenterar böcker i möteslokalen på Stinsens övervåning.
Nya och gamla favoriter presenteras. Vi startar kl 18:30.

Internetkurser

Datorhjälp

Tisdagen den 23 mars drar
vi gång dator drop-in för
dig som har problem med
att ladda ner e-böcker, vill
lära dig att hämta appar eller
som har något enklare problem med datorn, telefonen
eller surfplattan. Vi försöker
att hjälpa dig så gott vi kan,
varje tisdag i mars och april
mellan kl. 10-12.

- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
- SuperSole™ -skoinlägg
www.hennings fysio.se
Prästgatan 4, 614 30 Söderköping

Sörby Gästgivargård
Gårdsbutik & Café

VÅRMARKNAD

Lördagen den 28 mars 10 - 16
Vi inbjuder till vårmarknad och 2-årsjubileum
Lokala hantverkare finns på plats med bl a fisk,
bröd, blommor, grillat, rökt kött/fisk, bisafari
Butiken är öppen som vanligt 10-18
Välkomna!
Elvy & Hans Sundell 0730-310510
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Sara Lövenstam

Årets första omgång av de
populära internetkurserna
har precis avslutats. Den här
gången erbjöds Instagram
för nybörjare, tips om appar
för mobiltelefon och surfplatta samt facebook-kurs.
En ny kursomgång planeras
till hösten. Håll utkik, vi lägger ut information på bibliotekets hemsida och annonserar i lokalpressen.

John Hennings

Tel. 0121-148 49

Drop-in
Quiz
och författarbesök
på biblioteket

AMENDOR

EKONOMISERVICE AB

Redovisningsbyrå
Söker du en redovisningsbyrå med lång erfarenhet och kunskap i många olika branscher så hör
av dig till:
info@amendor.se Peter Jansson 070-755 95 60

Professionell hjälp när det behövs

lilla tidningen tar tempen
på den nya majoriteten

Som lilla tidningen
skrev om i förra numret
så har ju Söderköpings
kommun fått ny politisk ledning, bestående
av tre partier: Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
De nya nämnderna,
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
har nu varit igång ett
tag. Vi bestämde oss
därför att kolla upp hur
det har gått hittills.

Yvonne Persson (tv) på verksamhetsbesök

Barbro Mellqvist på lunchträff med näringslivet

- Det har ju tagit ett tag att
hitta formen, men jag upplever ändå att vi jobbar väldigt
bra ihop. Vi har funnit varandra bra på det personliga
planet, och vi har redan sett
styrkan i att vi kommer från
tre olika politiska perspektiv, säger Mattias Ravander,
gruppledare för S och ny
ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd.
De första månaderna har för
den nya ledningen ägnats
mycket åt kommunens organisation och det inre arbetet.
En ny politisk organisation
har sjösatts, där nämnder
har stöpts om, arbetsutskotten har tagits bort och där
gränsdragningen mellan politikers och tjänstemännens
uppdrag har förtydligats.
En ny styrmodell med mål
och program där en röd linje
mellan kommunfullmäktiges långsiktiga prioriteringar
och verksamheten på golvet
framgår på ett tydligare sätt
har också arbetats fram.
- Ja, vi har fått ägna ganska
mycket tid åt det interna arbetet i kommunen fram tills
februari-mars, både för att
förstärka demokratin och för
att öka tydligheten i organisationen. Nu är det mesta på
plats och vi kan börja förverkliga politiken med hjälp
av de instrument vi byggt
upp. Det här arbetet var en
förutsättning för att komma
vidare på ett så effektivt sätt
som möjligt, säger Yvonne
Persson, gruppledare för M
och det andra av de två kommunalråden efter årsskiftet.
Men allt har inte varit internt
arbete under tiden menar de
tre partierna. Under våren har
bland annat Näringslivsrådet
arbetat fram en plan med tio
punkter för hur företagsklimatet i kommunen ska bli
bättre, de tio åtgärderna ska
genomföras under 2015.
Den nya kommunledningen
har också hunnit ta beslut
om att förbereda försäljning

Politiker och tjänstemän överlägger.
Inga-Lill Östlund (tv) och kommunchef Susanne Sandlund

Brydsamma överläggningar ibland
av delar av Mariehov, bifalla
medborgarförslag om konstfrusen isbana och med hjälp
av förvaltningen bearbetat
nästan 40 förslag till utveckling av Sankt Anna-bygden.
- Det är viktigt för oss alla i
majoriteten att vi visar att vi
kan leverera på de vallöften
och de prioriterade områden
som vi pekade ut i vår gemensamma plattform. Det
är det enda och bästa sättet
att visa medborgarna att de
gjorde rätt som röstade på
oss. Jag tycker att vi i flera
delar är på god väg, avslutar
Åza Diaz-Mägi, gruppledare
för MP.
Inför budgetbeslutet i december tog den nya majoriteten fram ett missiv till
budgeten för vad som ska utföras under 2015. Här följer
ett kort utdrag:

Några axplock
ur missivet:

Skola och förskola
Våra partiers gemensamma
utgångspunkt är att tillsammans ge skolan förutsättningar att bli bättre för alla
barn. Alla barn, oavsett de
behöver insatser för att nå
godkänt eller extra stimulans

för att nå ett högre betyg, ska
bli sedda och får det stöd
som behövs för att fortsätta
utvecklas. En reviderad skolplan tas fram för beslut under
2015.
Elevantalet i Söderköpings
skolor och förskolor växer,
och det växer underifrån.
Varje år framöver växer lågoch mellanstadiet i tätorten
Söderköping med en skolklass, men det finns inga fler
skollokaler. I tätorten är det
dessutom redan idag stora
klasser, snittklassen ligger nu
på över 25 elever, och i vissa
klasser är det till och med
uppe i 28-29. Brobyskolan är
i dåligt skick och behöver renoveras. Under 2015 påbörjas arbetet med målet att nya
skollokaler ska stå färdiga så
fort som möjligt, där också
en eventuell renovering av
Brobyskolan ingår som en
del.
Genom tydliga formulerade
miljökrav i kommunens
upphandling av t.ex. livsmedel till skolmat och mat
till äldreomsorgen ser vi potential för att Söderköpings
kommun kan bli en ännu
mer miljövänlig kommun.
Vi vill öka andelen ekologisk mat till 30 % under

mandatperioden, samt öka
andelen närproducerad mat.
Vi är också beredda att pröva modellen med att införa
krav som motsvarar svenska
djurskyddsregler i upphandlingar. Under 2015 kommer
kommunens kostplan därför
att revideras.
Under 2015 får Socialnämnden i uppdrag att ta fram en
särskild handlingsplan för
rehabilitering i syfte att säkra
upp och stärka den enskildes
förmåga att klara sig själv.
Vår utgångspunkt är att alla
människor, så långt det är
möjligt, vill vara självständiga och så långt det är möjligt
klara sig utan hjälp. Kan rehabiliteringen med hjälp av
arbetsterapeut anpassa hemmet och ge hjälpmedel som
ökar den enskildes rörlighet
och förmåga - och sjukgymnasten bidra med övningar
och träning - så kanske hemtjänstinsatsen på längre sikt
inte behövs.
Våra tre partier enas om att
från och med sommaren
2015 ska kommunen garantera sommarjobb för alla
ungdomar i åk 9 på högstadiet och i gymnasiets åk 1-3.
Sommarjobben ska erbjudas

tillsammans med näringslivet enligt den modell som
bland andra Nynäshamn
och Valdemarsvik använder.
Medel avsätts för detta i budgeten.
Vi ser näringslivets utveckling som centralt för utveckling av välfärden och möjlighet att skapa
arbetstillfällen. Därför vill vi
verka för att Söderköpings
kommun ger en god service
för näringslivet genom ett
tydligt, okomplicerat och positivt bemötande. Ett nytt arbetsmarknads- och näringslivsprogram ska tas fram
under 2015 tillsammans med
en handlingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat.
I inledningen av mandatperioden ska arbetet med en ny
översiktsplan slutföras. Vår
gemensamma ambition är att
planen ska främja en hållbar
utveckling såväl i staden som
på landsbygden, och som tar
tillvara Söderköpings kommuns utvecklingspotential.
Med bas i översiktsplanen
ska en ny fördjupad översiktsplan för Söderköpings
stad tas fram, som tar sikte
på den sammanhållna staden.

Den fördjupade översiktsplan som är framtagen för
Mariehov ska rivas upp, och
området ska försäljas. Under
våren 2015 påbörjas en förstudie kring en ny multihalls
utformning,
finansiering
och eventuella samarbetspartners. Under våren 2015
tas fram en personalpolitisk
handlingsplan med målet att
bli en föregångare när det
gäller att kommunen ska
vara en attraktiv arbetsgivare. I planen ska ingå rätten till
önskad sysselsättningsgrad,
avskaffande av de ofrivilliga
delade turerna med mera.
Vi ser att det finns områden
där kommunen enskilt, eller
tillsammans med andra, behöver stärka upp sin kompetens. Ett sådant område där
mer fokus behövs är offentlig upphandling. Det senare
med avsikten att få ett mer
samlat grepp av kommunens
upphandling. Det gäller såväl själva upphandlingsprocessen, som uppföljning av
redan genomförda upphandlingar. Under 2015 ska kommunens upphandlingspolicy
revideras.
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0121-10747

Möjligheternas Hus är idag
ett företag i form av Ekonomisk Förening – Domus
Facultatum i Söderköping
- och bildades 2013, men vi
startade redan år 2010 med
den ideella föreningen IOGT
NTO Qul med friskvårdsidéer, som mynnade ut i att
skapa/möjliggöra arbeten till
arbetslösa. Vi är ett gäng fd
arbetslösa, engagerade och
entusiastiska kvinnor och
män som både vill dela med
sig av sina kunskaper och
erfarenheter, och dessutom
utföra ett arbete med lön.
Vi hjälper andra arbetslösa
genom att se deras förmågor
och kompetens. Det krävs
dock en egen vilja för förändring.
Vi arbetar efter: Tillvaratagande av Kunskaper/
Erfarenheter,
Demokrati,
Ärlighet, Delaktighet, Engagemang, Samverkan, Respekt och Tillit. Att vara ett
Företag där vinsten återförs
till föreningens verksamheter och utveckling.
Miljömedvetenhet och kvalitet är en självklarhet. Vi gillar både tanken och arbetet
med Återbruk istället för att
kassera saker och ting. Vi gör
om gammalt till nytt.
Föreningen har 20 st medlemmar.
Vad är ett socialt arbetsintegrerat företag? Jo, det bygger på samhällsnytta kopplat
till företagande, som driver
näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/
eller tjänster) och har som
övergripande ändamål att integrera människor i arbetsliv
och samhälle utifrån människors förutsättningar samt
behov av arbete. Företaget
är organisatoriskt fristående
från offentlig verksamhet,
men har en koppling till det
offentliga genom avtal el dyl.
Vill Du läsa mer om sociala
företag?
www.sofisam.se
och www.skoopi.coop
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Vi som jobbar i verksamheten:
På Möjligheternas hus finns
en stor spridning av kunskap
och kompetens samt stor erfarenhet hos de anställda och
deltagare. Det är en blandad
grupp människor med olika
ålder och kön.
Personalstyrkan består av en
projektledare, 4 handledare,
sammanlagt 12 anställda
(sömmerskor, designer, datatekniker, fönsterputsare, städare, snickare, musiker och
trädgårdsarbetare). Utöver
dessa har vi även 18 deltagare i olika former av praktik.
Vi ser deltagarna och de
anställda som en stor resurspool av olika kunskaper
och erfarenheter.
Vi erbjuder:
• Vi utför tjänster inom Rut
och Rot, såsom städ och
hemuppdrag, bygga/laga altan/staket, trädgårdsskötsel
och snöskottning. Vi åtar oss
lättare flytt och transport.
• Service som montering, t
ex sätta ihop möbler, skruva
upp gardinstänger m.m. Administrativt stöd för de som
behöver hjälp med att betala
räkningar över nätet. Vi gör
inköp av varor till kund samt
transport m.m.
• It och hemelektronik, felsöka och laga datorer och annan hemelektronik
• Tillverkning i olika material som trä, garn och tyg.
Återbruk är en stor del, vi
gör om till ”Vintage-stuk”.
• Försäljning av våra olika
produkter i tyg, trä, metall
och garn sker bl a i vår egen
butik samt på nätet.
• Vi har kaffé och syverkstad.
Om du behöver hjälp med
något så fråga oss!

Våra lokaler:
idag 3 st på olika platser i
staden.
- Föreningslokalen på Ringvägen - kontor med personal
som kan hjälpa till med administrativa uppgifter.
Här finns vår sysselsättningsverksamhet med syverkstad.
Här finns gruppen som utför
alla Rut- och Rottjänster,
Service-/Monteringshjälp.
- I Möjligheternas Butik på
Fixområdet kan kunder förutom att handla våra produkter göra beställning på
det mesta hos oss. Allt från
presenter till att nytillverka/
laga/lägga upp/ändra kläder.
Medeltida kläder är vi specialister på och vi syr också
fest- och vardagskläder.
Varför inte beställa en Onepiece i något roligt mönster
till både baby och vuxna. Vi
syr och stickar diverse alster
och tillverkar även smycken.
Vi har en egen produktion
och återbruk av heminredningsdetaljer och design av
smycken. Presenter som
ylang tvål, supskåp, spishanddukar, grytlappar, förkläden, halsband, örhängen,
nysilverskedar i ny tappning
och varför inte ett färgglatt
hundhalsband och koppel till
mindre hundar finns här.

Möjligheternas Butik

Kläder Present Inredning Syateljé Service-/Monteringstjänster

One-Piece till Både Vuxna och Barn.
Vi syr upp efter dina önskemål från 249:Handsydda barnkläder, känningar, tights, tröjor mm
i lekfulla mönster från 69:Hos oss beställer du dina medeltida kläder exempelvis till Gästabudet.
Massor av olika modeller att se på i Butiken.
Vi syr upp efter dina önskemål till mycket konkurrenskraftiga priser.

Handsydda Kuddar Med tryck från 149:-

- I verkstaden på Margaretagatan tar vi hand om det som
inte används, saker som kanske samlar damm eller står i
vägen. Vi hämtar gärna om
Du/Ni vill skänka något som
vi kan återanvända. Vi renoverar, gör om grejerna och en
del saker får ett lyft med ny
färg/ nytt tyg
Vi har flerårig erfarenhet av
att arbeta i trä. Vi säljer även
nytillverkat, i vår butik, som
oftast är tillverkat av spill
från industrin.

I vår syateljé tar vi emot sömnadsarbeten, vi lagar,
fixar och syr upp det mesta. Carola 0764-010678.
Är din dator trött och seg?
I butiken erbjuder vi även dataservice 0708-684909.
Ringvägen 60 på Fix Området www.mojligheternashus0121.n.nu
Öppet: Onsdagar-Fredag 10-18 Lördagar 11-14

Återuppbygg Skällviks Borg!
”Tärningen är kastad” - nu återstår att se vad Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet
och Östgöta Länsmueum säger om saken

Det finns ett brett, lokalt stöd för initiativet

Här nedan kan du läsa
hur projektet presenterats:

Är det över huvud taget möjligt att få avsteg från fornminneslagen för att genomföra ett projekt Skällviks Borg? Vad
behöver göras för att få frågan prövad med ett troligt positivt
resultat som följd?

Till
Länsstyrelsen i Östergötland
Riksantikvarieämbetet i Östergötland
Östergötlands Länsmuséum

Ofta reser jag och min hustru i mellan- och sydeuropa.
Vid våra resor har vi ofta noterat byggnadsställningar vid
borgruiner. Vid dessa pågår både restaureringsarbeten och
återuppbyggnader av borgar. Till och med borgar helt i
ruiner, har återuppstått/återuppbyggts. Via stora plakat
tillkännages att arbetena finansieras med hjälp av EU-medel.
Dessa borgar utgör nu stora turistmagneter, ger bygden PR,
arbetstillfällen, inkomster och något att vara stolt över. Några
kända exempel: Carcassonne i södra Frankrike (nu med på
världsarvlistan) och Koenigsburg i Alsace. Dessa var i mitten
av 1800-talet bara ruiner.

Jag är fullt medveten om svårigheterna med att genomföra
ett sådant här projekt. Trots detta önskar jag så här i inledningsfasen av sonderingarna få veta om det är någon idé med
att fortsätta tänka på saken.
Det måste väl ändå finnas ett stort allmänt intresse att skapa
något så unikt i Sverige!

Skällviks Borg

I Sverige har vi en lag för fornminnen som gör att något
liknande inte låter sig göras utan tillstånd.
Tyvärr har jag ofta fått höra, att svenska borgar helst ska bli
stenhögar. På Öland har emellertid en fornborg fått ”återuppstå”. Det finns således åtminstone ett exempel på undantag
från lagen.

Bifogas:
Flygbild av Skällviks Borg tagen någon gång i mitten av
1900-talet.
Planskiss uppritad i samband med begränsade utgrävningar
1902.

Förteckning över personer, organisationer och myndigheter som hittills stödjer idén och önskar medverka
i projektet:
- Hembygdsföreningen Vikingarna - Margareta Jovanovic
- Ola Lönnqvist - Sankt Ragnhilds Gille
- Stegeborg/Markägaren - Alexander Florman
- Föreningen Skällviks Borgs Vänner - Hans Fredriksson
- Föreningen Askeby Kloster - Sven Hellström
- Korp Wallman - Korps (även projektledare Söderköpings
Gästabud)
- Linköpings Stift - Niklas Fredriksson (stiftsantikvarie) ställer allt historiskt material om borgen till projektets
förfogande.
- Söderköpings kommun

Skulle det vara möjligt att bevilja avsteg från den lagen för
Skällviks borg? Den är liten, bara ca 55 meter tvärs över och
ett massivt kärnhus med upp till 2,4 meter tjocka väggar.
Borgens utbredning syns tydligt eftersom murrester finns
kvar. De ingående byggnaderna syns också väl.
Borgen har en kort historia under 12-1300-talen. Konungar
och biskopar ur Folkungaätten/Bjälboätten har omväxlande
ägt och bebott borgen.
Det finns mig veterligt inga iordningställda/återuppbyggda
borgar i Sverige från denna tidiga epok - återuppbyggda, så
som de kan ha sett ut en gång i tiden.

PS För att få en återuppbyggd borgmiljö att leva året runt,
kanske man kan tänka sig att miljön också kan tjäna som
plattform för utbildning i medeltida hantverk.

Undertecknad är medveten om att en sådan återuppbyggnad
är både tidskrävande, kräver åtskilligt förarbete, kapital och
kunnande för att genomföras. Här finns åtskilliga intressen
att tillgodose - många höga hinder att passera. En stor, men
effektiv och samarbetande organisation behöver skapas. Det
hela bör naturligtvis inledas med en omfattande förstudie
som framför allt studerar den grundläggande frågan Hur?
Om det skulle gå att genomföra projektet kan vi glädjas åt:
• ett samarbetsskapande projekt där en mängd olika aktörer deltar - från riksplan, över regionalt till lokal nivå.
• en unik borg, kanske den enda i sitt slag i Sverige.
• en lättillgänglig turistmagnet i Sankt Anna skärgård.
Kanske kan den också göras tillgänglig för sjöfolk, som
den en gång var. Göta kanal passerar borgen.
• den skulle utgöra en utmärkt pedagogisk skapelse, åskådiggöra historien i det närmaste levande.
• ge arbetstillfällen
• kanske ge möjlighet till praktiska studier för arkeologer
m fl intressenter.
• borgen skulle vara ett kännetecken av rang för Sankt
Annabygden, Söderköping, Östergötland och kanske
rent av få riksintresse.
• och själva borgen är bara början på ett fortsatt arbete
med historisk bebyggelse och miljö runt borgen.
• till miljön hör även borgens betydelse som skydd av Söderköping. Dess förbindelse med Hansan och utgångspunkt för operationer i Östersjöregionen.
• här skulle kunna återges historiska händelser.
• här kan hållas speciella sammankomster i gästabudssalen.
• vara en storslagen del av Söderköpings Gästabud
• och inte att förglömma: Den pedagogiska aspekten för
uppväxande släkten.

Vidar Jansson			
Hans Fredriksson
projektansvarig 			
Ordförande Skällviks
Borgs Vänner
Ideella föreningen Skällviks Borgs Vänner
www.skallviksborg.se

Länsstyrelsens svar

Strax före tidningens pressläggning inkom svar från
Länsstyrelösen. Läs utdrag på sid 30

Skällviks Borg

Borgområde från nordväst

Försök till rekonstruktion
av kärnhuset i borgen

ca 28 m
Huvudbyggnad invändig bredd ca 9 m
Huvudbyggnad väggtjocklek ca 2,4 m
Hela borgens diagonal fr SV till NO ca 55 m
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Evenemangskalender
MARS

Lördag 21 mars
Släktforskningens dag
Kl. 10-16
Släktforska, lyssna på
föredrag, utställning och
vernissage & ta en fika på
Café Stinsen.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A

Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A

Söndag 22 mars
Svampbob Fyrkant: Äventyr på torra land
Kl. 14-15:33
Animerad familjefilm.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A

Lördag 28 mars
Barnsliga Lördagar - Skapande verkstad
Kl. 14
Klimatveckan - Skapande
verkstad med Anna-Lena
Rydberg.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Lördag 21 mars
Barnsliga lördagar - Skapa
poesi
Kl. 14
Världspoesidagen med
Sofia N
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Måndag 23 mars
Retro - Lennart Andersson
Kl. 18:30-19:30
De fotografiska teknikerna
under 1800-talet och övergången till den moderna
tekniken
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Lördag 21 mars
Ukebox 5-årsjubileum
Kl. 16:30-18:30
Ukulele-gruppen Ukebox
firar 5 år med en konsert
som innehåller blandad
musik.
Plats: Magasinsgatan 9 c

Tisdag 24 mars
Retro - Björn Axel Johansson
Kl. 18:30-19:30
Svensk fotografi 175 år vår tidigaste fotohistoria.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Lördag 21 mars – lördag
11 april
Söderköpings fotoveckor
Kl. lör 10-16, mån-tors 1019, fre 10-18
Söderköpings bildskatt lyfts
fram i form av utställningar, bildvisningar, föreläsningar, workshops för stora
och små bildupprop till
allmänheten, bildträffar,
instagramuppmaning.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Onsdag 25 mars
Bildträffar på Stinsen
Kl. 10-12
Studiecirkel kring söderköpingsbilder huvudsakligen
tagna i mitten av 1900-talet.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Lördag 21 mars – lördag
11 april
1800-talets Söderköping
Kl. lör 10-16, mån-tors 1019, fre 10-18
1800-talets Söderköping
- en fotoutställning om de
första söderköpingsbilderna. På Galleri Stinsen.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 21 mars – söndag
22 mars
Ramunder HK Handbollscup
Kl. 8-21
Mer information om cupen
hittar ni på http://www8.
idrottonline.se/RamunderHK-Handboll/
Plats: Sporthallen Vikingen
Lördag 21 mars – söndag
22 mars
Konstutställning
Kl. 12-16
Konstutställning på Galleri
Rådhuset den 7 mars - 22
mars
Plats: Galleri Rådhuset,
Rådhustorget
Söndag 22 mars
Dans. Musik: Lennart
Ählman
Kl. 14-16:30
Tag med egen kaffekorg
Plats: Munkbrogatan 13
Söndag 22 mars
Berättelsen om Askungen
Kl. 16-17:52
Äventyrsdrama.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Söndag 22 mars
Hotell Marigold 2
Kl. 19-21:02
Efterlängtad komedi.
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Onsdag 25 mars
Att vara ung på 70- och
80-talet
Kl. 18:30
Hur var det att vara ung på
1970/80-talen?
Plats: S:t Ragnhilds Gilles
Stadshistoriska museum,
Gamla Skolgatan 10
Onsdag 25 mars
Hotell Marigold 2
Kl. 19-21:02
Efterlängtad komedi.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Torsdag 26 mars
Nyfiken på - Svante Axelsson
Kl. 18:30-19:30
Nyfiken på är samtal kring
radikala och spännande
kultur- och samhällsteman.
Generalsekreteraren för
Naturskyddföreningen ger
sin bild av hur övergången
till ett hållbart samhälle
kan se ut.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Torsdag 26 mars
Berätta! Sagokurs på
bibblan
Kl. 15-16:15
Hitta på berättelser med
dramapedagogen Sofia och
pröva att använda kroppen
och rösten för att göra sagans figurer levande.<br/>
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Torsdag 26 mars
Söderköping från ovan
Kl. 18:30
Unika flygbilder tagna över
Söderköping 1932 visas.
Plats: S:t Ragnhilds Gilles
Stadshistoriska museum,
Gamla Skolgatan 10
Fredag 27 mars
Insurgent
Kl. 19-21
Actionäventyr

Lördag 28 mars
Bodagen 2015
Kl. 11-14
Här finns 20 utställare,
intressanta seminarier, barnarrangemang samt fritt
inträde och fika med bröd
för besökarna.
Plats: Söderköpings Brunn,
Skönbergagatan 35
Lördag 28 mars
The Phantom of the Opera
Kl. 15-18
Magnifik föreställning av
den klassiska musikalen.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Söndag 29 mars
Home
Kl. 14-15:39
Animerad komedi.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Söndag 29 mars
Berättelsen om Askungen
Kl. 16-17:52
Äventyrsdrama.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Söndag 29 mars
Insurgent
Kl. 19-21
Actionäventyr
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Måndag 30 mars
Retro - Eva Dahlman
Kl. 18:30-19:30
Eva Dahlman, fotohistoriker och etnolog föreläser
om Med god blick och fin
hand -fotograferna Dagmar Eriksén och Kerstin
Bernhard - legendarisk
mode- och matfotograf.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Tisdag 31 mars
Nyfiken på - Torgny Lindgren - INSTÄLLT PGA
SJUKDOM - istället Stig
Östman
Kl. 18:30-19:30
Skådespelaren Stig Östman
framför berättelser av
Torgny Lindgren, ”Vatten”
& ”Den sanna kärleken”.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

APRIL

Onsdag 1 april
Bildträffar på Stinsen
Kl. 10-12
Studiecirkel kring söderköpingsbilder huvudsakligen
tagna i mitten av 1900-talet.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Onsdag 1 april
Insurgent
Kl. 19-21
Actionäventyr
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A

Fredag 3 april
Home
Kl. 14-15:39
Animerad komedi.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Fredag 3 april
Asterix - Gudarnas hemvist
Kl. 16-17:25
Animerad familjefilm
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Fredag 3 april
Still Alice
Kl. 19-20:41
Drama
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Lördag 4 april
Påskbord med mordgåta
Kl. 18-21
Svidande svek - En mordgåta till maten
Plats: Husby Säteri
Söndag 5 april
Home
Kl. 14-15:39
Animerad komedi.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Söndag 5 april
Asterix - Gudarnas hemvist
Kl. 16-17:25
Animerad familjefilm
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Söndag 5 april
Still Alice
Kl. 19-20:41
Drama
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Måndag 6 april
Into the Woods
Kl. 16-18:05
Fantasy för hela familjen
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Onsdag 8 april
Bildträffar på Stinsen
Kl. 10-12
Studiecirkel kring söderköpingsbilder huvudsakligen
tagna i mitten av 1900-talet.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Onsdag 8 april
Capella Ecumenica 50 år
Kl. 18:30
Ola Lönnqvist visar bilder
och berättar om Capella
Ecumenica under 50 år.
Plats: S:t Ragnhilds Gilles
Stadshistoriska museum,
Gamla Skolgatan 10
Onsdag 8 april
Nyfiken på - Andreas Ståhl
Kl. 18:30-19:30
Nyfiken på är samtal kring
radikala och spännande
kultur- och samhällsteman.
Krigs- och konfliktfotograf
från Söderköping berättar
om det krigshärjade Syrien.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Onsdag 8 april
Into the Woods
Kl. 16-18:05
Fantasy för hela familjen
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Onsdag 8 april
Still Alice

Kl. 19-20:41
Drama
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Torsdag 9 april
Berätta! Sagokurs på
bibblan
Kl. 15-16:15
Hitta på berättelser med
dramapedagogen Sofia och
pröva att använda kroppen och rösten för att göra
sagans figurer levande.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 11 april
Barnsliga lördagar - Bygg
en lådkamera
Kl. 14
Bygg en lådkamera med
Anders- Söderköpings
fotoveckor
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 11 april
Bildföredrag
18-20
Mina Smultronställen
- bildföredrag av natur
och dokumentärfotograf
Lennart Gustavsson från
Tranås.
Plats: Vintervadskyrkan,
Hospitalsgatan 1b
Lördag 11 april
50-tals-drop-in
Kl. 13-15
Visning av bilder från
1950-talets Söderköping
samt utställningen Ung på
50-talet.
Plats: S:t Ragnhilds Gilles
Stadshistoriska museum,
Gamla Skolgatan 10
Måndag 13 april
I nöd eller lust
Kl. 13-14:26
En oromantisk komedi av
Kjell Sundvall
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Tisdag 14 april
Lions modevisning
Kl. 19:00
Lions Club Söderköping
bjuder in till modevisning.
Plats: Drothems Församlingshem, Linköpingsgatan
9
Tisdag 14 april
Lunchmusik
Kl. 12-12:20
En 20 min paus mitt på
dagen med musik och sång.
Perfekt för den som vill ha
en stund avkoppling på lunchen och ändå möjlighet att
hinna att äta sin lunch.
Plats: St Laurentii kyrka,
Prästgatan 9
Onsdag 15 april
Bildträffar på Stinsen
Kl. 10-12
Studiecirkel kring söderköpingsbilder huvudsakligen
tagna i mitten av 1900-talet.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Onsdag 15 april
Deklarationshjälp
Kl. 16-18
Skatteverkets representanter finns på plats för hjälp
med din deklaration.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Torsdag 16 april
Deklarationshjälp
Kl. 10-12
Skatteverkets representanter finns på plats för hjälp
med din deklaration.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Torsdag 16 april
Berätta! Sagokurs på
bibblan
Kl. 15-16:15
Hitta på berättelser med
dramapedagogen Sofia och
pröva att använda kroppen och rösten för att göra
sagans figurer levande.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Torsdag 16 april
Författarbesök Sara Lövestam
Kl. 18-19
Sara Lövestam är aktuell
med romanen Sanning med
modifikation, den första
boken om privatdetektiven
Kouplan.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 18 april
Barnsliga lördagar - Skapande verkstad
Kl. 14
Skapande verkstad med
Anna- Lena Rydberg.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Onsdag 22 april
Militärmusik
Kl. 18:30
Göran Ohlsson spelar,
berättar och vi lyssnar och
minns
Plats: S:t Ragnhilds Gilles
Stadshistoriska museum,
Gamla Skolgatan 10
Onsdag 22 april
Nyfiken på - Mikko Zenger
Kl. 18:30-19:30
Nyfiken på är samtal kring
radikala och spännande
kultur- och samhällsteman.
Mikko Zenger, sociolog
från Helsingfors pratar om
Israltina, Palesrael eller
både och. Hur många stater
och människor ryms i det
”heliga landet?”
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Torsdag 23 april
Berätta! Sagokurs på
bibblan
Kl. 15-16:15
Hitta på berättelser med
dramapedagogen Sofia och
pröva att använda kroppen
och rösten för att göra sagans figurer levande.<br/>
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 25 april
Barnsliga lördagar - Barnteater
Kl. 14
Bokronden - En interaktiv
upptäcktsfärd med dansande bibliotekarier. Föreställningen är en hyllning till
böcker och läsandet!
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Söndag 26 april
Konsert
Kl. 16
Konsert med Johan Dalene
(violin) och Söderköpings

Kammarorkester.
Plats: S:t Laurentii kyrka,
Prästgatan 10
Måndag 27 april
Hotell Marigold 2
Kl. 13-15:02
Efterlängtad komedi.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Måndag 27 april
Nya och gamla favoriter
Kl. 18:30-19:30
Biblioteket presenterar
böcker.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

MAJ

Fredag 1 maj
Café Jägmästargården.
Underhållning och nyinvigning av de nya lokalerna.
Kl. 10-18, musikunderhållning 14-16.
Vi öppnar för säsongen
med nyinvigning av de
nya lokalerna, nu med 50
sittplatser inomhus. Caféet
öppet 10.00 - 18.00 Olika
erbjudanden, underhållning 14.00 - 16.00 av coverbandet Visciouse Dove.
Plats: Jägmästargården,
Lund Söderköping.
Söndag 3 maj
Ramundermarken
10-17
Marknad, karuseller, lotterier, artister, å-race, ponnyridning mm i centrala
Söderköping.
Plats: Centrala Söderköping
Tisdag 5 maj
Lunchmusik
12-12:20
En 20 min paus mitt på
dagen med musik och sång.
Perfekt för den som vill ha
en stund avkoppling på lunchen och ändå möjlighet att
hinna att äta sin lunch.
Plats: S:t Laurentii kyrka,
Prästgatan 10
Onsdag 6 maj
Vem lurar Alfons
Kl. 14-14:40
Animerad barnfilm
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Fredag 8 maj
Vem lurar Alfons
Kl. 14-14:40
Animerad barnfilm
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Lördag 9 maj
Sjöfågelsafari med svärtan
i fokus, Kallsö, S:t Anna
skärgård
Kl. 10-15
I gränslandet mellan ytteroch mellanskärgård får
vi stifta bekantskap med
svärtan,
Plats: Båten avgår från
Mon, Norra Finnö.
Torsdag 14 maj
Capella Ecumenica 50 år
Kl. 12-13
Capella Ecumenica invigdes 1965. Idag högtidlighålls 50-årsjubileet. Båt
från Kungshällsudden från
kl 10.00.
Plats: Capella Ecumenica,
Västra Gärsholmen.
Lördag 16 maj
Blomstervandring med
historier från förr, Kallsö,
S:t Anna skärgård
Kl. 11-16

Från Mon åker vi båt till
Kallsö i S:t Anna skärgård. Kallsö är en gammal
lotsplats där människor bott
sedan 1400-talet.
Plats: Båten avgår från
Mon, Norra Finnö.
Söndag 17 maj
Gudstjänst på Capella Ecumenica i S:t Anna skärgård
Kl. 11-12
Gudstjänst på Capella
Ecumenica, en ekumenisk
kyrka i S:t Anna skärgård.
Båt går från Kungshällsudden utanför Bottna kl 10.00
och 10.30. Kaffeservering
efter gudstjänsten.
Plats: Capella Ecumenica,
Västra Gärsholmen.

Habiba
sta´ns nya inneställe
Fräscht - mysig atmosfär - underbara bakverk och alltid kaffe direkt från kvarn.
Lägg därtill att cafeet är öppet till 19 på kvällar samt öppet både lördagar
och söndagar. Här kan man tala om att tillföra staden kvalitativa värden.
Habiba betyder Kärlek

Lördag 23 maj
En dag för barnen
Kl. 10-16
En dag för barnen - en
oförglömlig dag i Söderköping. Gratis aktiviteter för
alla barn, hoppborg, clowner, prova-på aktiviteter,
uppvisningar och skattjakt
och mycket mer. Årets
tema är ”Allas lika värde”
Plats: Centrala Söderköping
Lördag 23 maj
Kultur i skymning
Kl. 18-23
Ta en promenad i skymningen och besök konstnärer och hantverkare i deras
ateljéer.
Plats: Centrala Söderköping
Söndag 24 maj
Gudstjänst på Capella Ecumenica i S:t Anna skärgård
Kl. 11-12
Gudstjänst på Capella
Ecumenica, en ekumenisk
kyrka i S:t Anna skärgård.
Båt går från Kungshällsudden utanför Bottna kl 10.00
och 10.30. Kaffeservering
efter gudstjänsten.
Plats: Capella Ecumenica,
Västra Gärsholmen.
Söndag 31 maj
Gudstjänst på Capella Ecumenica i S:t Anna skärgård
Kl. 11-12
Gudstjänst på Capella
Ecumenica, en ekumenisk
kyrka i S:t Anna skärgård.
Båt går från Kungshällsudden utanför Bottna kl 10.00
och 10.30. Kaffeservering
efter gudstjänsten.
Plats: Capella Ecumenica,
Västra Gärsholmen.
Söndag 31 maj
Säsongsöppning av
Temautställning: Ung på
50-talet
Kl. 13-17
Utställningen har formen
av ett ungdomscafé på
1950-talet med allt vad därtill hör i form av inredning,
serveringsdetaljer, utbud, .
Från jukeboxen hörs den
typ av musik, som ungdomar då helst lyssnade till.
Plats: S:t Ragnhilds Gilles
Stadshistoriska museum,
Gamla Skolgatan 10
För fler evenemang och
uppdateringar se www.
soderkoping.se/evenemang

Nigora Toshputatova

2006 flyttade Nigora med
familj från Uzbekistan till
Sverige.

behjälplig i Cafeet), en yngling på 14 år och en pojke på
7 år.

2011 övertog familjen Bomans Tobak. Någon erfarenhet
av caféverksamhet hade ingen i familjen. Det gällde att
börja från allra första början.

Nigora och hennes make
har gedigen utbildning. Han
är teknisk högskoleingenjör
samt utbildad arkitekt och
hon har 6-årig universitetsutbildning - är pedagog och
psykolog.

Efter att ha köpt bröd till cafeet från olika håll, insåg familjen snart att kvalité endast
kunde uppnås genom eget
bakande.
Detta har familjen utvecklat
och nu erbjuds kunderna utmärkt välsmakande bakverk.
Familjen gör allt själva i cafeet. Förutom bakverk serveras också crepes och varma
smörgåsar. - Allt välsmakande.
Inredningen är trivsam och
lite ungdomlig. Behaglig
musik i bakgrunden för alla
åldrar. Även gamla godingar
alltså.
Det känns att familjen satsat
på kvalitet. Kaffet mals på
plats när man beställer kaffe.
Te serveras i generösa koppar. Uppläggningen proffsig.
Familjen består av Nigora
med make samt 3 barn. En
flicka på 21 år (är emellanåt

Familjen vill erbjuda gäster
det som är en bristvara i vår
stad - nämligen cafeverksamhet som är öppen längre
på kvällen och öppen lördagsöndag. Och gäster har vi,
säger Nigora.
- Egentligen känns tiden nu
mogen, både för mig och
min make, att kunna få arbeta inom de verksamheter
vi ursprungligen är utbildade
för.
Än så länge får vi i Söderköping dock glädjas åt ett härligt café.
Familjen tillför vår stad mervärden.
Vidar Jansson

Habiba

...ett kärleksfullt Café

...en underbar
smakupplevelse

Öppet: vard 7 - 19
lörd - sönd 10 - 18
Skönbergagatan 16 Söderköping

076-7675704
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Jag har skaffat en ny dator.
Den gamla är helt enkelt för
gammal, den stånkar och
pustar som ett ånglok och
känns som den kan krascha
när som helst. Den nya är av
en annan sort, den där lite fashionabla som alltid hyllats
för sitt intuitiva användargränssnitt och sin hantering
av bilder och musik. Nu gäller det att rädda så mycket
som möjligt av foton och dokument från den gamla och
flytta till den nya. Jag passar
på att städa och strukturera
om. Men jag kan inte sortera
bilderna som jag vill på den
nya datorn. Den bestämmer
åt mig.

Det känns så ganska ofta,
tycker jag, som om det är
prylarna som bestämmer. I
mitt hushåll har vi ganska
nyligen skaffat en bluetoothhögtalare. Med hjälp av ett
antal klick på min mobiltelefon och några klick på denna
högtalare kan musiken i
mobilen höras i högtalaren.
Den är ganska kraftfull men
ändå så liten att jag lätt tar
den med mig till de andra
rummen och slipper hörlurar. Ganska snart har vi
märkt flera begränsningar i
funktionen. Om mobilen sitter i en docka med högtalare
fungerar inte bluetooth. Och
räckvidden är tyvärr inte alls
vad vi räknat med.

Låt det ta tid
Tullan Willén
skriver hur som helst
byggnaden blev aldrig färdig. Den första åtgärden för
att rädda mig från det ständigt växande bygget var att
helt sonika ta bort sonens våning. Sen tog jag bort övriga
rum, ett efter ett.
Så tömdes huvudet på skräp.
Snart kunde jag vila på riktigt.

Gör ett besök i

Bottna Lanthandel
”Din livsmedelsbutik
i skärgården”

Öppen
året runt

Måndag - Fredag 10 - 18 Lördag 10 - 15
Telefon: 0121-400 05
mail: roberthogstrom6@hotmail.com

Välkommen in!

Prylarna tar tid och kräver tålamod. De måste skötas om,
ungefär som krukväxterna.
Nu vill min nya dator att
jag ska kopiera allt innehåll
till några servrar i ”molnet”,
ägda av multinationella storföretag, men det vill inte jag.
Jag får associationer till Stasi. Om informationen skulle
hamna i orätta händer kan
vad som helst vändas emot
mig. Antagligen blir jag till
sist tvungen att gå med på
det ändå, för att få behålla de
funktioner jag vill ha. Prylarna bestämmer.
Men en sak gillar jag med
den nya datorn. Det är alternativet ”Vila” när jag stänger
av den.
Vila.

KörDags
säkert!för
Kontrollera dina däck
och
hjulinställning
sommardäck!
innan semesterresan.
Johans Däckservice AB |0121-721730
0121-10586 | www.dackia.se

1 maj 2015 firar vi 10-års jubileum!!
Välkomna till öppet hus hos oss med rundvandring mellan
kl. 11-15 för att se hur vi har det, vi bjuder på fika.
Tänk på att vara ute i god tid att boka plats för era vovvar
inför den kommande semestern.
Hjärtligt välkomna, hälsningar Pernilla och Maria
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Det är en komponent i livet
som inte får tillräcklig uppmärksamhet. Det skrivs och
pratas och debatteras hur
mycket som helst om mat
och om motion, men nästan
inte alls om vilan som är så
viktig. Förklaringen till denna skevhet är förstås var det
finns pengar att tjäna. Överallt stöter vi på produkter,
varumärken, böcker och tidskrifter som beskriver olika
undergörande dieter. Nya
rön kommer hela tiden, så
länge nya följare ansluter sig
och betalar. Detsamma gäller
motionsindustrin som ständigt hittar nya träningsmetoder. Varje aktivitet kräver
förstås också sin speciella
utrustning, kläder och skor.
Men vad finns det för pengar
att tjäna på att folk vilar?

För jag menar inte den stimulerande sortens vila vi får
när vi går på restaurang, konserter eller bio. Eller komplicerade och utbildningskrävande avslappningsmetoder
som Mindfulness. Jag menar
vilan vi får när vi bara ligger
hemma på soffan.
Men äsch, jag vet inte. Jag
hade bara en sådan stark
upplevelse när jag var sjuk
för ett tag sen. I likhet med
ungefär halva Sveriges befolkning drabbades jag av
influensa. Jag fick hög feber
och lunginflammation och
plötsligt var livet helt förändrat. Febern försatte mig
i en sorts dramatisk dvala
där världar av tusen intryck
trasslade ihop sig. Tidningsartiklar, åtaganden, nyheter,
kalas, böcker, samtal, resor,
möten, debatter, reportage
- allt blandades ihop. Där
fanns barn, socker, jobb,
svett, terror, föreningar, garn,
heder, semantik, toner, syskon, ålder, kärlek, medicin,
ilska, snö, tomtar och troll
– allt i en helt otänkbar kombination.
För att ta itu med dessa ganska obehagliga förnimmelser
skapade jag ett imaginärt
hus med flera våningar och
rum utan inbördes kommunikation. Ett olöst språkligt
spörsmål isolerades i ett rött
rum. Olydiga filer slängdes
allesamman i avfallskvarnen. Melodin som inte ledde
någonstans fick ett kapell.
Styrelsemötet fick ett kylrum. Bluetooth fick dela rum

Vi bygger nytt, bygger
till, renoverar, byter ut.
Allt från grund till tak.

Håkan 0705-777546
www.lbmbygg.se

med ett hungrigt troll. Berättelsen som aldrig lyfte fick
bo i hissen. Texten till lilla
tidningen som aldrig fick
nåt flyt slängde jag i poolen.
Jobbet placerade jag på en
teaterscen. Hot och våld fick
ta en match i pannrummet.
Sonen som i mitt feberheta
huvud var på väg mot jihad
fick en våning för sig, och

När febern gick ner hade
något hänt med min tidsuppfattning. Jag hade införlivat ett nytt motto: ”Låt det
ta tid ”. Bättre tålamod med
tekniska prylar! Mer musik!
Mer vila!
Och framför allt - Mindre
arbete!

Avant 520 uthyres
Finns också med
grävaggregat

- då med förare

Smidig och bra vid mindre och
trånga jobb - bara 110 cm bred
För trädgårdsarbete, gödselbäddar,
vedhantering mm

Endast maskin: 1500:- första dygnet,
därefter 750:-/dygn
Maskin med förare: 400:-/tim
0768-933911
owe.b@hotmail.com
Owe Bergström djur & maskin
Priser är exkl moms. Innehar F-skattesedel

Har Du en gammal sliten
betongtrappa?

Vill du ha något nytt som inte alla andra har?
Vi lägger på ett nytt cementbaserat ytskikt
Med stenstruktur och den färg Du vill ha
Som passar till huset.
Skön varm yta, matt eller blank
Slät eller sträv med Antihalk.

Du väljer !

Ring 0707 191926 så får du ett pris.
FRÅN 3 750 Kr färdigt och klart
Inkl.ROT‐avdrag

Bilvårdscenter
hämtar
och levererar
era fordon
utan extra kostnad

Bilvårdscenter i ny regi
Den 1/2 övertog Kaldi Kabro och Abdou Gezici Bilvårdscenter i Söderköping.
Tidigare ägare hade då drivit
företaget i ca 6 år.
De nya ägarna tog över allt:
lokaler, hela inkromet, verksamhet och två anställda.
Kaldi, som är den av ägarna
som alltid är i verksamheten,
har jobbat inom lager, kört
buss, taxi, jobbat som sanerare och drivit egen restaurang i Linköping.
Abdo har ett förflutet som
ordningsvakt, arbetat på
byggföretag och inom lager.
Nu äger och driver han Färgargården i Norrköping. Där
är han mestadels.
Bilvårdscenters verksamheter är:
- biltvätt
- däckverkstad med däckhotell
- rekond, i olika stadier, av
bilar, motorcyklar, husvagnar, husbilar, båtar mm

verksamhet. Det är 4 som
jobbar i verkstad och tvätthall.

Kunder är både företag och
privatpersoner.

Stämningen är god. Det
känns att de gillar sitt jobb.

Utan extra kostnad hämtas
och levereras kundernas fordon.

Företaget ligger på Hamraområdet

När lilla tidningen besöker
Bilvårdscenter är det full

Vidar Jansson

Tvätt och rekond
Din lokala däck- & fälgverkstad

Utan extra kostnad hämtar
och levererar vi din bil

Vi säljer nya däck & fälgar, byter dina däck,
förvarar dina däck i vårt däckhotell!
Ring oss eller kom in till vår verkstad så hjälper vi dig att hitta rätt däck till din bil.
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”Omsorgskonsulenter”

Genom sina uppgifter som Anhörigkonsulenter kom Pernilla och Mats ofta även i kontakt
med äldre som hade frågor av de mest skilda
slag, och som huvudsakligen rörde tiden efter
65 år. När samtalen från dom äldre bara ökade,
så såg de att det fanns ett behov av att det finns
någon man lätt kan kontakta för att få svar på
sina funderingar och frågor.

Två som älskar sina jobb

...och så för äldre

- Stödet är kostnadsfritt - och tystnadsplikt til�lämpas.

Då föddes tanken på att Pernilla och Mats
inom sina ordinarie tjänster även kunde svara
för rådgivning för äldre. Idén presenterades för
socialchefen. Nu har de båda två tjänster. En
som Anhörigkonsulent och en som Äldrekonsulent. - lilla tidningen vill, för enkelhets skull,
kalla de sammanslagna tjänsterna för ”Omsorgskonsulent”.

Du får information, råd, stöd och tips i olika
frågor.
- Du kanske undrar vart du ska vända dig för att
få stöd och hjälp.
- Du kanske har synpunkter du vill framföra el
ler klagomål på kommunens verksamheter.
- Du kanske behöver stöd i en enskild händelse.

Vad innebär de sammanslagna tjänsterna?

Först för anhöriga

- Anhöriga som har frågor, funderingar eller
- behöver prata med någon utomstående om
sin situation kan med förtroende vända sig till
anhörigkonsulenterna.
Det kan gälla:
Enskilda samtal om din situation som anhörig
eller anhörigvårdare.
Gruppsamtal.
Informera om vilken hjälp och stöd som finns
att tillgå i kommunen.

Ett drömsommarjobb
För tredje året i rad är det
dags att uppmärksamma
Dansens vecka i Östergötland, 25-29 april. Givetvis är
Söderköping en av kommunerna i länet som medverkar då vi denna vecka lyfter
intresset för dans lite extra.
Stadsbiblioteket kommer under lördagen att få besök av
Embla dans och teater från
Stockholm som bland bokhyllor och låntagare framför
föreställningen Bokronden
– en interaktiv upptäcksfärd
med dansande bibliotekarier.
Föreställningen är en hyll12

ning till böcker och läsandet!
Håll också utkik efter flashmobs där du minst anar
det samt Friskis & Svettis
extrainsatta danspass som
lockar till rörelse. Passet
Dans Fusion mixar olika
stilar som bollywood, street,
house, swing, pop och afrikansk dans. Föreningen
kommer även att erbjuda ett
specialpass med musikaltema. Varför inte ta chansen
att prova på! Läs mer om
programmet under Dansens
vecka på www.soderkoping.
se/evenemang.

Förmedla och hänvisa kontakter.
Konsulenterna arbetar med respekt för din integritet. Du kan vända dig till dem i förtroende.
Du är alltid välkommen för kontakt och frågor.
Kontakten är kostnadsfri.

Mats Leijonflycht och Pernilla Karlsson

Båda är anställda inom vård och omsorg i Söderköpings
kommun. Här i samtal med Conny Engström

Hjälp med:
- Råd, stöd och vägledning i olika frågor som
rör din livssituation. (Olika insatser, kostnder,
omfattning. Hur gör man?)
- Information om äldreomsorgen, vad för hjälp/
stöttning kommunen erbjuder.
- Hänvisning till olika kontakter.
- Att boka fixartjänst.
- Stöd i enskilda händelser.
- Anhörigstöd.
- Att hitta/fylla i blanketter (t ex färdtjänst).
- Att framföra synpunkter/ klagomål och för
medla till berörda.
- Enskilda samtal

Ansök senast 7 april!
Fokus på dans kommer det
vara redan 18 april då det
är audition för de ungdomar
som vill delta i det regionala
projektet Ett drömsommarjobb. Syftet med projektet
är att ge unga dansare en
möjlighet att fördjupa sig i
den konstnärliga dansen och
samtidigt få erfarenhet av
vad yrket som dansare innebär.
Söderköpings kommun erbjuder i år fem ungdomar i
åldern 15-19 år att delta med
ferielön. Under 3 veckor

kommer ungdomarna att
jobba med en föreställning
tillsammans med professionella dansare och koreografer. Sista ansökningsdag är 7
april. Mer info om projektet
och hur du ansöker hittar du
på www.tromakidance.com.
Initiativtagare till projektet
är de proffesionella dansgrupperna IMPRO.NU och
TROMÄKI DANCE COMPANY och Region Östergötland.
Linda Staaf
Kultursekreterare

Söderköpings Fotoveckor
21/3-11/4
Björn Axel Johansson

Nordiska museet 1895
Under tre veckor lyfts Söderköpings bildskatt fram i form
av utställningar, bildvisningar, föreläsningar, workshops
för stora och små, bildupprop till allmänheten, bildträffar, instagramuppmaning
med mera. Bilderna som
uppmärksammas spänner
över lång tid, alltifrån Söderköpings allra äldsta bild,
en daguerrotyp, till dagens
instagrambilder. Ta chansen
att instagramma ditt Söderköping och vinn priser!
Allmänheten bjuds in till att
ta bilder och lägga ut på Instagram med hashtaggarna
#soderkopingsfotoveckor
och #mittsöderköping.
Stinsen kommer bland annat
att erbjuda ett antal föreläsningar av Sveriges främsta
inom historiskt foto. Fotokonservatorn Lennart Andersson berättar om de fotografiska teknikerna under
1800-talet och övergången
till den moderna tekniken.
Även den välkände fotohistorikern Björn Axel Johansson kommer för att berätta
om vår tidigaste fotohistoria
och allmänheten bjuds samma dag in till en workshop
där alla har möjlighet att ta
med egna bilder för att visa
och diskutera tillsammans
med experten. Johansson har
varit fotohistorisk rådgivare
vid Bernadottebiblioteket
på Stockholms slott och hos
fotograf Lennart Nilsson och
är numera knuten till Tekniska museet. Veckan efter
föreläser fotohistorikern och
etnologen Eva Dahlman
om fotograferna Dagmar
Eriksén och Kerstin Bernhard – legendarisk mode och
matfotograf. Dahlman har
i över trettio år arbetat med
Nordiska museets fotografisamling och har varit förste
bibliotekarie vid Kungliga
biblioteket med fotografi
som specialområde.
Söderköpings fotoförening
passar också på att bjuda in
allmänheten till en kväll då
medlemmarna visar bilder

och berättar om sin verksamhet. Bland annat visar Yvonne Bäckstedt bilder med
Sven Nilsson på Kallsö. Vill
man se Söderköping från
ovan får man inte missa att
besöka Stadshistoriska museet då Göran Olsson visar
unika flygbilder tagna över
Söderköping 1932.
Lena Carlsson och Gillets
bildgrupp kommer att visa
rullande bildspel och album
med bilder från 1950-talets
Söderköping. Då ges också
tillfälle att ta en kopp kaffe
i Gillets 50-talskafé och där
insupa ännu mera 50-talsatmosfär. Möjligheter finns
även att titta på temautställningen om Söderköpings fotohistoria.
På Stinsen arrangeras även
workshops för både vuxna
och barn. Ta chansen att bygga en egen pinhole camera
(titthålskamera). På Stinsens
andra våning visas utställningen 1800-talets Söderköping – en fotoutställning
om de första söderköpingsbilderna och på entréplanet
visas åter igen Söderköping – en vykortsutställning
(1910-1950).
I Söderköpings Bokhandel
& Antikvariat visas bilder
ur fotoboken ”Om jag fick
välja”, bilder tagna av Peter
Holgersson, prisbelönt frilansfotograf boende i Norrköping med huvudinriktning
på dokumentära reportage
och sportfotografi.
Söderköpings
fotoveckor
är ett samarbete mellan S:t
Ragnhilds gille, Söderköpings fotoförening, Söderköpings Bokhandel & Antikvariat och Kulturkontoret.
Gå gärna in och läs mer om
programmet på www.soderkoping.se/aktuelltprogram.
Fri entré till samtliga program. Varmt välkomna!

Söderköping 1800-tal

Delaktighet, gemenskap och glädje
Snigeln är en förskola och ett frita där barnen kan gå kvar ända
tills de är stora nog att klara sig själva efter skolan. Barnen på
Snigeln är 1‐5 år. Idag har vi 16 stycken förskolebarn i åldrarna 1‐5
år.
På Snigelns förskola jobbar personal och föräldrar tillsammans för
att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen. Personalen
utformar och håller i den pedagogiska verksamheten. Föräldrarna
finns med och jobbar praktiskt runt omkring. Genom att alla
föräldrar är delaktiga i verksamheten och känner sig hemma i
lokalerna så blir barnen trygga. Samtidigt värnar vi om kvalitén på
verksamheten genom att det är utbildad, erfaren och engagerad
personal som jobbar med barnen.
Att vara medlem i vår föräldraförening kräver en del engagemang
och ger väldigt mycket glädje tillbaka. På Snigeln finns möjlighet
att ingå i en gemenskap riktad till hela familjen. Vi har
regelbundet gemensamma aktiviteter och fester där barn,
föräldrar och personal träffas och umgås.
Vi har en egen kock som lagar all vår mat från grunden.
Just nu har vi möjlighet att ta emot fler barn. Gå in på vår
hemsida för mer information eller kontakta oss på
0121‐14949. www.snigeln.se

Linda Staaf
Kultursekreterare
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Bengt Axmacher
bengtax@telia.com

Ge oss de
gamla
betygen
åter!

På sextiotalet drabbades världen av den hjärnpest som kallades
vänsteridéer. Jämlikhet, sammanhållna klasser och kunskapsförakt var idealet. Betyg var förtryck och mobbning. Eleverna skulle
bestämma, lärare vara tillgängliga som ordningsmän.
Vid hög ålder och begynnande visdom glömmer man det
man vill minnas, men minns
vad man glömt. Energiskt
studium av tidningar, dator,
och padda krävs för att hänga
med i tidens horribla elände:
nya krig, nya hot, skjutningar
på öppen gata, dagliga våldtäkter, fasaväckande massavrättningar, svält, desperata
människor på flykt i miljoner
och i bakgrunden en miljökatastrof som får det pågående
eländet att te sig fullt rimligt
i jämförelse. Vi med begynnande visdom och dåligt närminne bjuds på bingospel,
reality-såpor och mysiga TVaftnar i storformat med kändisar som de flesta av oss inte
vill se i bekant-skapskretsen.
Vi visar god vilja, sorterar
avfall, handlar ekologiskt
och roas av Skavlan var fredagskväll.
Vetenskapsmännens pannor
är djupt fårade av att lirka
med politiker som vägrar
bruka all-var. De säger några
tröstens ord och åstadkommer en plan som skall sjösättas efter nästa val. Inga långsiktiga resoluta åtaganden på
100 år, som är vad vi behöver
och väntar på.
Allvaret sparas till de verkligt stora problemen. Som t
ex betygsfrågan.

Betyg infördes i Sverige
först i läroverken för nästan
200 år sedan. 1822 menade
man att både kunskaper och
uppförande borde graderas i
fyra steg, A, B, C och D, Efter folkskolere-formen 1842
insåg man att det vore bra
med mer detaljerade betyg
och såväl folkskola, läroverk som gymnasier fick de
gamla hederliga betyg som
nästan alla pensionärer och
någon mer känner till, dvs:
A, a, AB, BA, B, BC och C.
De utdelades varje termin
från klass 2 i småskolan och
fram till studentexamen. De
fungerade utmärkt och bättrade nog studieintresset en
aning.
Klassens storlek betydde
föga. Klasserna fram till
gymnasiet hade mellan 25
och 31 elever. I gymnasiet
var det färre; eleverna var
färre och delade på två linjer.
Men lärarna betydde ge-nom
hela skoltiden långt, långt
mer än klasstorlek och betyg
tillsammans.
Inga elever fylldes av skräck
för sina betyg, som var aktuella varenda termin. Föräldrar kunde lätt värdera dem,
när samma bokstäver användes år ut och år in. Lärare
hade man na-turlig respekt
för. De hade rätt att ta en i

örat eller skicka ut en elev,
men behovet var obetyd-ligt.
Under tolv år hände det mig
en gång, andra fler, men de
flesta aldrig. Antalet skolknings-timmar stod i betyget.
Flertalet hade inte en timme
på tolv år. Mina bästa lärare
blev förebil-der för livet.
Caligulatyper fanns mest på
bio.
På sextiotalet drabbades
världen av den hjärnpest som
kallas vänsteridéer. Jämlikhet, sammanhållna klasser och kunskapsförakt var
idealet. Betyg var förtryck
och mobbning. Ele-verna
skulle bestämma, lärare var
endast ordningsmän. Genomgripande förändringar
gjordes. Betygen blev kvar
men siffror (1-5) ansågs
mindre skadliga. För att barnen inte skulle stressas ihjäl
fick de inte ges förrän i åttan.
Att underkänna var inte til�låtet förrän i avgångsbetyget
efter nian. Siffrorna skulle
fördelas enligt normalfördelningskurva och inte efter
förtjänst. Det var ingen ände
på stollerierna och de duktigaste lärarna lämnade vartefter skolan och ersattes av
okunniga vikarier, ofta bara
ett par år äldre eleverna.
1990 började de internationella PISA-studierna. Första
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Svenska skolresultat jämfört med övriga länder i PISA-studierna
Antal svenska betygsändringar
Antal Professorer i Sverige
gången låg Sverige fortfarande bra till. Men sedan
gick det utför. Naturligtvis
var det inte för att lärarna
ingenting kunde och att de
tappat intresset inför omotiverade och succesivt förvildade elever. Det tog 32 år att
nyktra till. Självfallet var det
betygens fel, så 1992 skulle
det vara bokstäver igen och
de blev akro-nymerna MVG,
VG. G och IG.
Hur det ligger till idag behövet ingen fundera länge över.
Media handlar till stor del
om skolor. Många är på tapeten för busliv, mobbningar,
slagsmål, skolbränder, knivhot mot lära-re, kriminella
gäng som dyker upp och polis på plats allt oftare. Pisaresultaten har på 24 år sjunkit
till internationell bottennivå.
När alliansen kom blev skolan Jan Björklunds fögderi.
Som vanligt måste allt utredas i all evighet men 2011
hade man i alla fall bestämt
sig för att byta betyg igen
efter 17 år. Enklast hade naturligtvis varit att bara återinföra de som gett bra resultat
under 120 år mellan 1842
och 1962. Men det blev bokstäver från A till F. Bakåtsträvande kan man inte anklagas
för.
Lärarnas löner skulle upp

och ytterligare utbildning
skulle det bli. Rätt tänkt helt
klart, men man hann nästan
bara börja så stod det klart
för oppositionen att Björklunds idéer slagit slint. Efter
hela sex år förväntades resultat. 2012 års Pisastudie visade ytterligare försämring.
Alldeles nyligen bråkade
man om ifall betyget skall
kunna ges redan från årskurs 6. Mot-stånd fanns från
lärare och vänstern men det
största motståndet stod vetenskapsmännen för. Bakåt
i tiden kan tankeväckande
iakttagelser göras vad gäller tillgänglig vetenskaplig
kompe-tens. Första professuren i Pedagogik tillsattes
1956. 1975 hade antalet ökat
till Aderton, ett passande antal att förse Sverige med en
solid grund för läroplaner
och skolor.
Från senaste ommöbleringen
i skolan, har jag en siffra från
ett högtidstal år 2011 när
ämnet Pedagogik firade sin
100-årsdag, Antalet professorer var nu uppe i över 100
(hundra). I dags-läget lär de
ha passerat 130. De ingår
några som blivit professorer i ett avknoppat ämne
som heter Didaktik, vad nu
skillnaden kan vara. Antalet professorer växer alltfort

med förfärande fart. Kanske
når man en professor per
elev kring halvsekelskiftet.
Arbetslösheten skull onekligen minska när de räknas
i tusental, men den nedåtgående trenden på elevernas
kunskaper skulle knappast
vända upp igen. Det var ju
strax efter att pedagogerna
dukit upp på scenen som det
vände ner istället.
När är det dags för en ny betygsändring? Hinner Fridolin med det innan 2018. De
första hundra dagarna som
skulle lösa alla skolproblem,
har han ju redan missat. Varför inte pröva med romerska
siffror, t ex I, II, III, IV, och
V? Siffror och bokstäver
samtidigt faktiskt. Det skulle
dessutom bli en första liten
ljusstrimma för klassisk bildning! Om inte det slår väl ut
så finns ju ett grekiskt alfabet
att ta till.
Själv tror jag det är dags för
ett förslag, som Johan Hakelius presenterade i senaste
numret av Axess; att dela ut
emojis som SMS istället.
© Bengt Axmacher

Familjecentralens BVC på
Söderköpings vårdcentral

Vi fortsätter erbjuda våra populära kurser i babymassage,
första hjälpen, barnmatlagning, egenvård, föräldraskap &
barns utveckling.
Söderköpings egen konstrunda

Tänk på att i Östergötland hör
vårdcentral & BVC ihop vid listning.
Ring oss gärna för mer information, 010-1044866
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Boka redan nu in kvällen den
23 maj, då årets konstrunda
”Kultur i Skymning” går av
stapeln. Konceptet är som tidigare – öppet hus i ateljéer
och verkstäder hos lokala
konstnärer och hantverkare.
En kväll fylld av spännande
möten där skapandet och

konsten får stå i fokus. Missa
inte att gå den populära tipspromenaden med chans att
vinna fina konstpriser!
Kultur i skymning är ett arrangemang av medverkande
konstnärer och hantverkare,
Söderköpings konstförening,

Folkuniversitetet och Kulturkontoret.
23 maj kl 18 alltså! Håll utkik efter mer information.
Monica Stangel
Kulturkontoret

Löfvall,

Att använda örter
och vilda växter
Nyttigt, färskt, närodlat, ekologiskt,
gott och användbart – och gratis!
Med frisk luft och motion som bonus.
Nu är det poppis igen! Att
plocka och använda bär, ätbara växter och svamp från
naturen, samt att odla egna
grönsaker i trädgården eller
örter på fönsterbrädan.

3. Förväll ca 1-2 minuter i
kokande vatten.

Örtmedicin går hand i hand
med den trenden och vi vill
återigen använda oss av naturens apotek som nyttjats
i tusentals år. Läkeväxter
skrivs fortfarande ut av läkare i många länder och ca
40% av apotekets mediciner
innehåller substanser från
växtriket.

5. Krama ur vattnet.

I den här artikelserien Örtkorgen kommer jag att fokusera på användbara örter
och vilda växter som har
flera användningsområden
och som du kan plocka och
bereda själv. Vi börjar med
en stor fanfar för en av mina
absoluta favoriter!

Brännässla
(Urtica dioica)
Varför är den min favorit?
Nässlan är en av de mest nyttiga och användbara vilda
växterna. Den är en vitamin-,
mineral- och klorofyllbomb
som också innehåller ett högt
antal medicinskt verksamma
ämnen.
Den kan skördas från tidig
vår till höst. På våren plockar
man späda skott och blad till
mat och örtmedicin, men
klipper man ner nässlorna
får man ytterligare skördar
under sommaren. På hösten
skördas bladen till nässelpulver (se under ’Annat bra’)
och nässelfrön.
Som många vet, så växter
nässlan glatt utan att vi behöver sköta den, dessutom
gärna vid bebyggelse, ofta
i kväverik jord, så att vi har
nära till att plocka den…

Matlagning

Flera av Sveriges top�prestauranger har ätbara
växter och blommor på
menyn. Som exempel kan
Oaxen Krog i Stockholm
nämnas som fick sin andra
Guide Michelin stjärna nu 26
februari.
Brännässlor har använts i århundraden som mat. Så här
gör du:
1. Tag med plastpåse och
handskar och plocka toppen
samt spröda sidoblad. Plocka
gärna mer än du tänkt för de
krymper när de tillagas.
2. Skölj (om du inte plockat
efter regn…).

4. Häll av i ett durkslag (kan
också spara nässelvattnet, se
under ’Annat bra’).

6. Jag hackar eller mixar
nässlorna efter förvällningen
när de är lättare att hantera
och inte längre bränns.
Nässlorna går att använda
till så mycket mer än en
underbar nässelsoppa. Prova att använda dem som spenat (smakar dock mer nötaktigt och djupare ’grönt’) och
i pasta med rökt lax, nässelgnochi med gorgonzolasås,
potatisgratäng, grytor (även
viltgrytor), pannkakssmet,
bröd, kex, nässelpesto, såser,
juice etc. Många toppenbra
recept finns att hitta på nätet.
Frys in och spara till vintern!
När jag fryser in nässlor går
jag tillväga på samma sätt
tom steg 5. Sedan formar jag
knytnävestora bollar som jag
plattar till och sen lägger i en
fryspåse. När du sedan tinar
dem är det lättare att hacka/
skära innan de är helt tinade.

Örtmedicin

Brännässlan stärker immuförsvaret och är blodrenande,
cirkulationsfrämjande, urindrivande och utrensande
(hjälper kroppen att bli av
med slaggprodukter).
Den kan hjälpa vid tex: anemi (är blodbildande), allergi,
eksem, gikt, klimakteriebesvär, reumatism, urinvägsproblem och mycket mer.
Den innehåller ett tjugotal
medicinskt
verksamma
ämnen, bl a klorofyll, järn,
vitaminer, magnesium, kalcium, kalium och protein. I
fröna finns även fytohormoner.
Brännässlan intas normalt
som örtte av torkad eller
färsk växt, tinktur eller frön
i olja.

Annat bra

Rose-Marie Wilkinson

Rose-Marie Wilkinson är utbildad Örtpedagog och
Örtterapeut. Hennes specialinriktning är på nordeuropeiska läkeväxter (fytomedicin), träd, ätbara vilda
växter och ogräs. Växter som vi har här i vår natur
eller i trädgården och som man kan plocka själv.
Hon behandlar med örtterapi som komplementärmedicin, håller föreläsningar, örtvandringar (se datum
under ’Mer information’) och kurser bl a i örtmedicin
och matlagning med vilda växter. Rose-Marie bor
sedan ett antal år utanför Söderköping.
Kontakt:
r.wilkinson@telia.com

gårdsväxterna: Lägg några
kvistar i den fyllda vattenkannan och låt de ligga där i
en vecka, doftar ej gott, men
gör gott. Späd ut med 10 delar vatten. Motverkar även
skadedjur på plantorna. Du
kan också använda vattnet
du förvällde nässlorna i när
du tillagade dem. Mer på
http://www.odla.nu/inspiration/nasselvatten

Kuriosa

När man bränner sig på en
nässla stimuleras blodcirkulationen! Vill man dock att
det ska sluta klia så tar man
ett nässelblad med fingertopparna, skrynklar ihop bladet
ordentligt och gnuggar på
det onda stället. Fingertopparna är inte lika känsliga så
det går bra.
Förr piskade man sig med
nässlor mot gikt och reumatism.

Mer information

- Örtagården i Söderköping:
Vi är lyckligt lottade som har
en vacker örtagård i vår närhet. både för att lära oss om
växter, köpa växter/frön eller
för att bara gå in och njuta.
Varför inte gå och kika varje
säsong då trädgården alltid
överraskar med olika växter
och vyer beroende på årstid? Du är välkommen hela
året om under dagtimmarna.
Det finns medlemmar där på
tisdagar/lördagar kl. 10.0013.00 från 11 april till början
av oktober. Mer information
på http://www.ortagardensoderkoping.se

- Örtvandringar: 23 maj
och 27 juni, Söderköping eller omnejd. Om ni är intresserade att ta del så hör av er
till: r.wilkinson@telia.com
- Virtuella Floran (för identifiering av växter): http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.
html

Att tänka på

• Var helt säker på att du
identifierat växten korrekt.
Kan dock inte förväxlas med
så många växter. Plistrar är
en art, inte farliga utan bara
inte lika nyttiga.
• Plocka inte bredvid vägar,
på komposthögar eller nära
åkrar (om inte ekologisk odling).
• Man bör inte använda nässlan till mat eller vitaminpulver om man tar blodförtunnande medicin tex Waran.
Det gäller även andra växter
med högt klorofyllinnehåll.

Slutligen…

Jag sa till min man att jag likade honom vid en brännässla och han tog det naturligvis
som en komplimang. Full av
värdefulla egenskaper, men
kan brännas om den felhanteras...
Hoppas att jag väckt intresse
eller utvidgat era kunskaper,
och framför allt att ni kanske
ser lite annorlunda och mer
godhjärtat på vår värdefulla
brännässla.
		
Källor

Bartram, Thomas, Bartram’s Encyclopedia of Herbal Medicine, Robinson, 1998
Eklöf, Marie-Louise, Gröna Apoteket, Prisma 2007
Juneby, Hans Bertil, Fytomedicin,
Artaromaförlaget 1999
Livsmedelsverkets databas 2015
Mabey, Richard, Food for free, Collins 2001
Sandberg, Finn, Örtmedicin och
växtmagi, Reader’s Digest, 1983

• Nässelpulver: Gör lätt ditt
eget naturliga vitamin- och
mineralpulver så här:
Plocka nässelbladen på hösten, lägg ut tunt och torka på
tex oblekt hushållspapper, ej
i solsken, gärna mörkt. Vänd
1-2 ggr dagen, torra efter ca
3-5 dagar. Kör sen i matmixer till pulver, evt sikta. Ta
sedan 1-2 tsk/dag av pulvret
blandat i müsli, yoghurt eller
smoothies. Kan även strös
över gröt, sallader mm.
• Gödselvatten till träd15

Julia i handitouren 2014

Figurtårtor
Smörgåstårtor
Färskt bröd
Smörgåsar
Konditorivaror

0121-13960

Julia uttagen i
Special Olympics 2015

fotograf Håkan Sjöström

Cykelreparationer
Dragkedjor till jackor
Syr båtkapell

Service på Cyklar
NU 250:- (ord 350:-)
För cyklar ansvaras högst 3 månader
0121-14765

Tårtor
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Hembakat bröd
Exotiska brickor
Eget hantverk
från utsökta råvaror
till det läckra
på ditt bord

0121-15555 0739-624646

Special Olympics är en
världsomfattande organisation med verksamhet för
personer med intellektuelleller psykisk funktionsnedsättning. Special Olympics
grundades på 1960-talet i
USA av Eunice Kennedy
Shriver och är idag spritt
över hela världen med cirka
4 miljoner utövare. Special
Olympics Sweden når omkring 6500 utövare.
Årligen genomförs Nationella spel och vart fjärde år
arrangeras Special Olympics
World Summer Games, som
i år kommer att genomföras i
Los Angeles, USA med start
25 juli. Deltar gör 7000 aktiva idrottsutövare från 177
länder.
Special Olympics Sweden
deltar i tävlingen med ”Sverigelaget” som består av 91
personer (63 aktiva idrottare
och 28 ledare) inom idrotterna bowling, fotboll, friidrott,
golf, handboll, judo, ridsport
och simning. Truppen åker
till USA den 21 juli, och invigningen är den 25 juli på
den mäktiga Los Angeles
Memorial Coliseum som tar

in ca 94 000 människor (är
utsålt). Där kommer President Barack Obama och
hans fru Michelle närvara
och hålla tal. Man räknar
med att 500 000 människor
kommer att följa tävlingarna
på plats under veckan, dessutom kommer TV- bolaget
ESPN vara där och sända.
Spelen pågår fram till den 2
augusti.
Julia Ericson 17 år från Söderköping har tillsammans
med ytterligare en tjej och
fyra killar blivit uttagen att
representera Sverige för golflaget i Special Olympics
2015! I stora mästerskap är
det ingen cut utan man tävlar fyra dagar i rad, 18 hål
per dag, det är scratch. Tävlingen spelas på Wilson Golf
Course som ligger i Griffith
Park (nära Hollywood).
För att förbereda sig för sommarens stora händelse har
Julia och de övriga kallats
till flera utvecklingsläger.
Det första var i Halmstad
14 – 16 november 2014. Där
fick hon träna stenhårt under
ledning av Daniel Stark som
är landslagscoach för Han-

Hinner du inte träna?
Vi har lösningen!

Värdecheck

Bli medlem nu så får du en
Nordic
som lagar
Bli Cooker
medlem
nu så bjuder vi på
startavgiften.
maten åt dig när
du tränar.
2,5 tim
personlig
Dessutom
ingår
det 2 timmarträning ingår.
Värde
1425:personlig träning.
Allt till ett värde av 2835 kr Erbjudandet gäller t.o m 31 maj 2014

Erbjudandet
gäller mot uppvisande
av
Se mer på www.NordicCooker.se
Välkomna!
Eller http://www.youtube.com/watch?v=OtH5cO7zwrE
värdecheck
tom 19/4 2015
För mer info eller boka din medlemsrådgivning
traningsverket@telia.com
eller ring 0121-142 61
www.traningsverket.com
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VÅRNYHETER
Välkomna önskar Bettifixtjejerna
Mån-Fre 10-18 Lör 10-14

0121-21404

digolf-landslaget och PRO
på Halmstad GK. Under de
tre dagarna tränade man på
den fantastiska anläggningen Volkswagen Arena och
Halmstad GK.
Nästa samling var den 6-8
mars i Stockholm, där det
var en obligatorisk PreCamp
för samtliga deltagare – aktiva som ledare. Syftet var att
hela truppen ska få möjlighet att träffa och lära känna
varandra och samtidigt ta
del av nyttig information.
Där genomfördes bland annat fotografering, klädprovning, gruppaktiviteter och
informationspunkter i olika
former och även media var
på plats.
Den 17-19 april är det dags
igen för träningsläger i
Halmstad för Julia och de
fem andra som ska spela
i Special Olympics. Även
denna gång är det Daniel
Stark som håller i all träning.
Mellan dessa samlingar och
träningsläger
förbereder
sig Julia genom fysträning.
Hon går till favoritstället
Friskis och Svettis 3 gånger i
veckan, dessutom tränar hon

inomhus på Racketstadion
med sin pappa Stefan ett par
gånger i veckan. Sedan 21
februari har hon även slagit
bollar ute på ranchen. Förutom OS så är Julias stora
mål även SM som avgörs på
Timrå GK 29-30 juni.
TV- produktion
Under tiden i Los Angeles och även en del innan - kommer deltagarna att följas av
ett TV- team från Nordisk
Film, som kommer att vara
med Sverigelaget under hela
spelen. Resultatet blir en TVserie i sex avsnitt som kommer att sändas i TV4 med
start vecka 37!
Svensk golf.se har lagt ut en
film från Handitouren 2014,
där Julia medverkar http://
www.golf.se/play/SGF/
Klubb/Se-mojligheter--intehinder/.
Ni kan följa Julia på facebook
https://www.facebook.com/pages/Julia-

Sjöfågelsafari

med kommunfågeln Svärtan i fokus

Fabriksförsäljning
Stödstrumpor
Välkomna6till6vår6butik36
Foto Magnus Martinsson

Svärta (Melanitta fusca) är
en relativt tung dykand med
ganska lång kropp. Svärtan
är
i storlek ungefär som en gräsand. Hanen i praktdräkt är
enfärgat svart med vita armpennor och med en liten vit
fläck under ögat. Honan är
smutsbrun, med en eller ofta
två ljusa fläckar på kinden.
Svärtan lever av musslor,
kräftdjur och snäckor.
I vårt landskap häckar svärtan på öar i skärgården, där
den livnär sig genom att dyka
efter vattenlevande smådjur i
klara, grunda vikar och sund.
I Östergötland häckar drygt

100 par, varav kanske hälften
finns i Söderköpings kommun – något att vara stolt
över!
Kommunfåglar är ett samarbetsprojekt mellan Östergötlands ornitologiska förening och länets kommuner.
Syftet är att informera om
och öka intresset för minskande och imånga fall hotade fågelarter och biologisk
mångfald.
Läs mer i broschyren om
svärtan, finns på soderkoping.se eller som trycksak på
Turistbyrån

Följ med på en sjöfågelsafari i S:t Anna skärgård lördagen den 9 maj kl 10-15
Här får vi stifta bekantskap
med svärta, ejder, storskrak
och andra sjöfåglar.
Kanske visar sig också havsörnen, skärgårdens största
fågel.
Avgång från Mon. Sjöfågelsafarin måste förbokas.
För priser och annan information kontakta Turistbyrån
0121-18160, turistbyran@
soderkoping.se

Comfortv-vTrendv-vOfficevHikingv-vTravelv-vSport
Vårensvnyavfärgervnuvivbutikenl
Öppettider
Måncfredag6668c18
Lördag666666666610c14
sommartider6vecka627c32
måncfre610c15!6lör610c14

www.medisox.se

10yvmot6uppvic

Medisox6AB
Ringvägen644
Fixpunkten
6146316Söderköping6666666
tel60121c159640
fax60121c15941

sande6av6denna6
kupong7
KAN6kombineras6
med6andra6
erbjudanden
tom6aug62015

Jubileumsföreställning
inleder årets Gästabud som firar 10 år
Tidig höst 2006 förändrade
mitt liv. Jag blev pappa till
min älskade dotter. Nästan
på exakt samma datum hölls
också det första Gästabudet
i Söderköping. Jag blev tillfrågad då att vara med, men
valde att avstå till förmån för
den häftigaste upplevelsen i
mitt liv. Året därpå deltog jag
för första gången och jag är
nu en del av den allt växande
skaran artister som år efter år
återkommer till staden vid
kanalen. Under de åtta år jag
deltagit har uppdragen avlöst
varandra och ett år har aldrig
varit det andra likt – eller det
är ju inte riktigt sant. Vad
som alltid har varit likadant
är den glädje, den stämning
och det enorma engagemang
som Söderköpings Gästabud
har blivit synonymt med, för
mig och för alla mina vänner
och kollegor inom medeltidssvängen. Det är inte sällan jag hör andra referera till
Söderköpings Gästabud som
”Lilla medeltidsveckan” vilket inte säger lite när det gäller kvalitet, innehåll och just
stämning.
I höst har det gått tio år och
jag har fått den stora äran att
styra upp och hålla i någonting utöver det vanliga. En
show som jag är säker på
kommer att bygga vidare de
ledord jag tycker att Söder-

köpings Gästabus står för;
Glädje, Stämning och Engagemang! I år ska vi ha en
fantastisk jubileumsföreställning som firar att Gästabudet
fyller tvåsiffrigt.
Jag som ska hålla ihop kvällen heter Anders Sebring,
men de flesta känner mig
som Arkadia. Min vardag
består av trollkonster och jag
försörjer mig och min dotter
med att skapa intressanta och
glada tillställningar. Under
åren som artist har jag gästat otalet medeltidsfestivaler,
synts i TV lokalt såväl som
nationellt, stått inför tusentals människor på operascenen Dalhalla, underhållit
familjer på Liseberg under
flera år, skrattat mig igenom kvällar på Hamburger
Börs och sålt slutsålda hus
på medeltidsveckan i Visby.
Ändå känns detta uppdrag
spännande, nytt och utmanande. Jag har fått mer eller
mindre fria händer att handplocka artister som ska göra
denna jubileumsföreställning fantastisk. Vad jag eftersträvat är en ny föreställning
med innehåll som besökarna
inte kommer att få se någon
annanstans under Gästabudet. Akterna som framförs är
material som vanligtvis inte
görs på gator och torg utan
som kräver mer av en riktig

scen och professionellt ljud
och ljus.
Under kvällen kommer vi att
få se:
Svart Adam Solander från
Mareld förtrolla dig med sin
tekniskt skickliga jonglering.
Med utbildning genom Köpenhamns Cirkushögskola
AFUK har han skapat en akt
som tagit honom över hela
norden. Den sanslösa gycklargruppen Pest och Kolera
kommer att bjuda på medeltida nycircus med CYR
wheels, kuber och akrobatik.
Circus Uthopia har artister
som rest över hela världen
med sina gatushower. I denna föreställningen kommer
vi att få se artistiska balansnummer som får dig att hålla
andan av häpnad. Självklart
ska också jag Arkadia stoppa in ett eller annat magiskt
nummer.
Gästabudet kanske känns
långt bort – men tiden springer och snart känner vi doften
av lägereldar, hör gnäggande
tornerspelshästar och jublet
av hundratals glada människor. Vi ses från scen!
Arkadia
Entertainer & Magician
Anders Sebring
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Vi
på
Skön
Skönber
Under en hel vecka fokuserar vi på klimatfrågorna!
Klimatveckan uppmärksammas i Söderköping genom
bland annat föreläsningar,
tävling, teaterföreställning
samt en uppmaning till alla
att släcka ner under Earth
Hour. På Stinsen lyfts litteratur i ämnet klimat, miljö
och energi. Den som vill kan
också delta i ett spännande
klimatquiz och vinna fina
priser!
Först ut är Svante Axelsson,
generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Han
besöker Stinsen under onsdagen för att berätta om sin
nya bok Vår tid är nu. Föreläsningen är ett samarbete
mellan Kulturkontoret och
Söderköpings föreläsningsförening och är en del av föreläsningsserien Nyfiken på.
Under onsdagen besöker
också
scenkonstkollektivet Waste Collective kommunhuset för att spela föreställningen Skräp – en
återvunnen föreställning för
gymnasieelever, kommunanställda och allmänheten.
Waste Collective är en sammanslutning scenkonstnärer
med intresse för mänskligt
beteende och samhällsfrågor. Föreställningen behandlar samhällsfrågor rörande
miljö och människovärde
utifrån människans behov
av att sätta sin stämpel på
omgivningen. Har strävan
efter att förbättra världen och
göra skillnad blivit ett sätt att
visa upp sig själv och blåsa
upp ett ego? Var går gränsen mellan viljan att hjälpa
och viljan att visa upp sig

själv som hjälten? Begreppet
skräp vrids och vänds ur alla
vinklar. Tre extrema karaktärer tröttnar på den avdankade
miljöpolitiken och beslutar
sig för att ta upp till kamp för
sin åsikt om hur skräpet ska
hanteras.
I samarbete med Handelsbanken och Serander Fastighetsförmedling
har Söderköpings kommun
även bjudit in Johan Ehrenberg, författare, debattör och
miljökämpe, att prata under
Bo-dagen 28 mars om hur
vi kan skapa vår egen el med
hjälp av solen och vad både
klimatet och plånboken skulle tjäna på att vi tillverkade
mer egen el.
Lördagen den 28 mars uppmanas alla att släcka ner för
en ljusare framtid. Klockan
20.30–21.30 är det nämligen
dags för Earth Hour! Det är
nu nionde året som alla uppmanas att släcka ljuset under
världens största klimatmanifestation. Att släcka lamporna under WWFs Earth Hour
är en politisk symbolhandling som skickar en viktig
signal till makthavarna om
att ta klimatförändringarna
på allvar.
Läs mer om programmet på
www.soderkoping.se/evenemang. Varmt välkomna att
vara en del av Klimatveckan
i Söderköping!
Kultursekreterare
Linda
Staaf & Energi- och klimatstrateg Sandra Ljungdahl

Sail Racing
Inredning
Spanska köket
Barnkläder
Leksaker
Skruv & Spik

www.hassesbutik.se
Måndag och Torsdag 06-08

0707-225152

Fredag 13-15

Skönbergagatan 13 Söderköping

”Vi ser möjligheter”
Skönbergagatan 8
070-2702778

info@inspireraassistans.se
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HÖGTFLYGANDE PLANER
Söderköpings drakfest 9 maj 2015

Det är många som under året
har lärt sig att bygga drakar
och fått dem att flyga högt
upp i luften. Lördagen 9 maj
gör vi det tillsammans!
TILLSAMMANS är också
namnet på det integrationsoch hälsoprojekt som gav
idéen till denna drakfest.
Projektets syfte var att hitta
former för samverkan mellan idéburna organisationer,
ungdomar, det civila samhället, kommunen och Region
Östergötland (fd Landstinget) och verka för ungdomars
integration och delaktighet.
Tillsammansprojektet fick
projektmedel från Landstingets hälsopott 2014 för att
utveckla hållbara och långsiktiga samverkansformer.
Detta gjordes genom att skapa aktiviteter och mötesplatser för och med ungdomar i

kingavallen. Inför denna dag
erbjuds skolklasser, föreningar och företag kostnadsfria workshops i drakbygge.
Under lördagen den 9 maj
inbjuds alla att ta med drakar
som byggts hemma eller under någon av de workshops
som erbjudits under året.
Det går även bra att bygga
en drake på plats med hjälp
av de duktiga drakinstruktörerna. Vi provflyger och ser
hur högt vi kan komma!
Söderköping. Bland annat
anordnades förra våren en temadag för skolungdomar då
Teater Sörmlands föreställning Välkommen till Sverige stod i fokus. Förutom
teater och workshops, har
det även arrangerats sommarläger, läxhjälp, publika
föreläsningar och teaterföreställningar med till exempel

EXPO och Teater Fryshuset.
Denna samverkan har idag
resulterat i att Kulturkontoret, Idrott och Fritid, Svenska
kyrkan, Bilda studieförbund,
Röda korset, Nyströmska
skolan och Olivlunden tillsammans arrangerar Söderköpings drakfest som
kommer att äga rum på Vi-

Dagen erbjuder också uppträdanden och underhållning,
tävlingar, skapande verkstad,
ansiktsmålning, fika, korv
och bröd. Vi ses där!
Eva-Lotta Martinsson
& Linda Staaf
/ Tillsammansprojektet för
hållbara möten mellan människor

gagatan
RISE UP

Emina Selimovic kom från
Bosnien till Sverige 1994.
Med sig hade hon utbildning
i ekonomi med inriktning på
bank och finans och arbetade
först ett antal år på Swedbank.
I november 2014 öppnade
hon butiken Rise Up. Butiken tar in märkeskläder från
USA - unika kläder för Sverige.
Rise up är en klädmodebutik
där man kan hitta festkläder.
Förutom damkläder kan man
också finna barnkläder. Även
dessa från USA. Lite ovanliga alltså.

- När man köper ett plagg
här, är det ingen risk att det
är fler som har likadant, säger Emina.

Damkläder är kompletterade
med en del lite exklusivare
accessoarer som väskor och
smycken.

Emina Selimovic

I butiken har Emina även en
annan verksamhet. Hon tar
hand om kunders naglar också. Hon är utbildad nagelterapeut och nagelskulptör vid
Bio Sculpture, där hon även
arbetade en tid efter utbildningen.
Butiken är liten men känns
ändå ganska rymlig. Ljusa
färger möter kunden.
Emina hoppas att ha hittat en
nisch där kunder kan finna
lite udda, personliga plagg.
lilla tidningen önskar Emina
lycka till med initiativet.
Vidar Jansson

Företagarfamiljen Cizzie, Stefan
och Lina Kemle vill sätta ändå mer
fart på Söderköping
Vid årsskiftet bytte Trolltyg
samt Hund& Kattshopen
ägare. Båda butikerna köptes av familjen Kemle, som
därmed tar ett nytt steg i sitt
företagande. Sedan slutet av
80-talet driver de Gripband
AB. Det företaget startade
med att morfar Arne Nordlin, som arbetade på Gusums bruk, övertog brukets
kardborrebandsförsäljning.
Kardborreband hade då börjat komplettera dragkedjan.
Den stora boomen kom något decennium senare. Nu
för tiden finns det alla sorters
kardborreband, antistatiska,
elastiska, självhäftande, och
de används i de mest skiftande sammanhang. Familjen
Kemle handlar med tillverkare över hela världen.
I år utökar familjen sitt företagande med två butiker,
med mycket olika inriktning,
i Söderköping. Trolltyg, som
i första hand drivs av mamma Cizzie, säljer damkläder.

Hund&Kattshopen,
som
dottern Lina driver tillsammans med Anneli Mattsson,
för, precis som namnet säger,
varor för katt- och hundägare
. –Vi kände oss redo för att
göra något nytt, säger Stefan
och Cizzie. -Mode och djur
är två stora intressen, så när
denna möjlighet dök upp
kunde vi inte motstå den.

En hund som heter
Barbro Ängman
Hela familjen har ett stort
hundintresse. Stefan äger
hunden Barbro Ängman,
som blev årets drevprovspetit (vilket innebär att den är
jätteduktig på att jaga rådjur
), och som ställer upp i SM
för tredje året i rad. – Hon
har stora chanser att bli Sverigebäst säger en stolt husse.
Dottern Lina leder sedan flera år tillbaka hundkurser på
Valdemarsviks brukshundklubb.

Dansbandsmusik och
catwalk i Söderköping
till sommaren
Förutom företagande och
hundträning så lägger också
Stefan och Cizzie en hel del
tid på att spela i det egna bandet , Just 4 Fun - Valdemarsvik har riktigt många riktigt
bra band, Titanix känner väl
alla till, säger Stefan. - Vi är
på hobbynivå men visst är
det inspirerande när man har
många musiker omkring sig.
Musiken tänker han ta med
sig till Söderköping om det
blir som familjen vill, en
familjefest på Hagatorget
med modevisning, både
dam- herr och barnkläder
tänker man sig, men också
catwalk för hundar! Till det
musik och möjlighet för de
som vill ta sig en svängom.
Nu gäller det att få med fler
butiksägare i planeringen.
-Det kommer att gå väldigt
bra att få ihop något bra i Söderköping, för här finns det

20% på alla solglasögon
under september

så många butiker som saluför så många olika klädmärken, sägerCizzie . –Vi har
mycket mer bredd i utbudet
än många köpcentra.
Ja, vi önskar familjen lycka
till med alla de trådar som
finns på företagslyran och
återkommer med inbjudan
till dans och modevisning i
sommar.
Barbro Mellqvist
Näringslivssamordnare

Vi har något som
passar just dig!
• Våra erbjudanden utgår från dig och dina behov
• Pensions- och försäkringslösningar

Öppet måndagar & torsdagar 9 - 17

• Kontantsmarta lösningar – vinn tid, känn dig trygg och värna om miljön
• Juristbyrån – juridiken i vardagen
• Fastighetsbyrån – den som säljer mest har bäst koll på marknaden
Välkommen in till vårt kontor i Söderköping, Skönbergagatan 1, 0121-197 00
www.swedbank.se
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Är du rätt
placerad?

Bodag den 28 mars

Hagatorget,

”Inlägg”
i miljödebatten

Välkommen till oss om du behöver
tips och råd gällande olika placeringsmöjligheter. Vi hjälper dig.

Nedanstående kom redaktionen tillhanda.
Vem som skrivit vet vi inte. Men avsändaren
tycker att innehållet ska spridas. Så tag del.
Det är lite fyndigt skrivet.

Ågatan 21, Söderköping
0121-607 70
handelsbanken.se/soderkoping

UR & KLOCKTJÄNST
Service
&
Försäljning
0121-770088

För sjunde året i rad arrangerar Seranders Fastighetsförmedling i samarbete med
Handelsbanken en Bodag på
Söderköpings Brunn. Syftet med dagen är att bjuda
in söderköpingsborna till en
mässa fylld med information om olika produkter och
tjänster inom skilda branscher. Ett drygt 20-tal utställare informerar om allt från
växter, kaminer, hustillverkare, värmepannor till kökssnickerier. Nytt i år är att
Ramunderstaden informerar
om hyreslägenheter.

Medverka i stadsplaneringen

Etabl 1876

Söderköpings kommun arbetar just nu med att ta fram en
fördjupad översiktsplan för
staden. Det innebär att man
bl a planerar för var man vill
ha byggnation av bostäder,
rekreationsområden, lekparker och var man planerar för
hantverkare och industri. Det
finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter i stadskärnan och nära omgivningar till staden.
Under Bodagen bjuder Samhällsbyggnadsförvaltningen
in besökarna att diskutera
och föreslå var olika insatser
skall göras, och vilka områden man vill ska lämnas som
det är, för så kan det förstås
också vara.

Föredrag

För att ytterligare öka informationsvärdet så är det alltid

två intressanta föredrag på
olika teman. I år handlar det
om solenergi och energisparande. Något som är mycket
aktuellt och efterfrågat.
Vid två tillfällen berättar
fastighetschef Niklas Jensen, Ramunderstaden, om
kommande byggnation på
Vikingavallen och om företagets energibesparande
åtgärder i hyreshusen och i
kommunens lokaler.
Författaren, debattören och
företagaren Johan Ehrenberg, Egen El, talar under
rubriken ”Låt solen göra
jobbet och gör el till varandra”. Ehrenberg har bl a en
verksamhet i Katrineholm
med vertikala vindkraftverk
och solceller. Genom att
hyra dem kan företag och
privatpersoner tillverka egen
miljövänlig el och även sälja
elen de producerar .

Fika och fiskdamm

Arrangörerna vill att Bodagen ska vara lite av en familjefest och därför bjuds mässbesökarna på fritt fika med
bröd. Här träffas man och
har trevligt! För de vuxna
finns en tipstävling med fina
priser skänkta av utställarna,
och för barnen en teckningstävling. Och så brukar det
nappa godis i fiskdammen.
Barbro Mellqvist
Näringslivssamordnare

Restaurang Rådhuset
0121-10255

Ny a la carte meny
DU får 10,- SEK i rabatt på valfri Kaffesort om
du tar med annonsen” Gäller till 2015-05-31
Rådhustorget 3 - Söderköping
kroonhalsa.se
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Mitt i

Öppet långfredagen och
påstafton hela dagen

Alla som är kring 50 år eller
över, borde läsa detta, kanske
även den nya generationen
Jag skulle betala på mataffären nyligen och den unga
kassörskan föreslog att jag
skulle ta med mina egna kassar eftersom plastpåsar inte
är bra för miljön.

På den tiden hade vi en enda
TV eller radio i hemmet, inte
en i varje rum. Tv:n hade en
liten skärm ungefär som en
näsduk - inte som halva Gotland.

Jag bad om ursäkt och förklarade att vi inte hade det
här miljötänket i våra dagar.
Kassörskan svarade att det
är problemet. ”Er generation
brydde sig inte tillräckligt för
att bevara miljön till kommande generationer.”

I köket blandade, vispade vi
alltid för hand, vi hade inte
maskiner som gjorde allt åt
oss. När vi packade sköra saker i paket använde vi gamla
tidningar att skydda dem, vi
hade inte bubbelplast eller
styrénkuddar.

Hon hade förstås rätt i en sak
- vår generation hade inte
miljötänket på ”vår tid”

På den tiden startade vi aldrig en bensinslukande motor
bara för att klippa gräset, vi
sköt gräsklipparen för hand.
Vi motionerade genom att
arbeta så vi behövde inte gå
till ett gym som använder
elmaskiner såsom löpband,
trappmaskiner mm. Men
kassörskan hade rätt, vi hade
inte miljötänket då.

Men vad hade vi i vår tid?
Efter långt funderande och
sökande djupt i min egen själ
insåg vad vi hade..
Då hade vi mjölkflaskor som
vi lämnade tillbaka, läskflaskor som vi pantade. Butiken
skickade tillbaka dem till tillverkaren, som tvättade dem
och återanvände. Så de var
verkligen återanvända flera
gånger. Men vi hade inte
miljötänk.
Vi gick i trappor för vi hade
inte hiss eller rulltrappor i
alla affärer, skolor och företagsbyggnader. Vi gick till
affären för att handla och
vi tog inte bilen varje gång
vi skulle förflytta oss några
hundar meter. Men kassörskan har rätt, vi hade inget
miljötänk.
Då, tvättade vi blöjor för att
det inte fanns engångsblöjor.
Vi torkade våra kläder på
linor, inte i ett energiförbrukande monster. Sol och vindkraft torkade våra kläder på
vår tid.
Barnen ärvde kläder från
sina syskon, inte alltid det senast märket. Men kassörskan
hade rätt, vi hade inte miljötänket då.

Vi drack vatten från kranen
istället för att använda en
plastmugg eller flaska varje
gång. Vi fyllde våra bläckpennor med bläck när de tog
slut istället för att köpa en ny.
Vi ersatte rakblad i rakhyveln istället för att kasta hela
hyveln bara för att bladet är
slött. Men vi hade inte miljötänket då.
På den tiden åkte folk buss,
barnen cyklade eller gick till
skolan istället för att göra
föräldrarna till en taxirörelse
(öppen 24 timmar) Vi hade
ett eluttag i varje rum istället för ett dussintal uttag i en
förgrening. VI behövde inte
ha en datoriserad pryl som
skickar datasignaler 2000
mil ut i rymden för att hitta
närmsta pizzeria.
Är det inte lite sorgligt hur
dagens generation beklagar
sig över hur slösaktiga den
äldre generationen var bara
för att vi inte hade ”miljötänk”?

Staden
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& Rådhustorget

Anne-Louise brinner för att hjälpa
människor till en bättre hälsa
Just när detta årtusende börjat, startade Britt-Marie Wallin Kaffebönan på Skönbergagatan.
5 år senare övertog AnneLouise Kroon verksamheten
och utvecklade den efter sina
idéer. Förra året flyttades
verksamheten till Rådhustorget.

I år är det 10 år sedan
hon övertog Kaffebönan

Nu tömmer vi
reaborden
Halva priset på alla reaböcker
under perioden 21-28 mars

Varmt välkomna
hälsar Anders & Louise
Följ oss på Facebook och på
www.soderkopingsbokhandel.se

eller ring 0121/100 98
Storgatan Söderköping

Eko-butiken har därmed fått
en utmärkt placering. Den
Syns. Är mycket trevlig och
ljust inredd. Den känns rymligare än den på Skönbergagatan trots att den är 20 kvadratmeter mindre.
Butiken har fått många nya
kunder. En hel del från områden kring Söderköping.
Långväga också som sätter
värde på utbudet.
Anne- Louise vill framför
allt hjälpa människor till en
bättre hälsa. Ekologiska kvalitetsprodukter.
Hälsan kommer inifrån, säger hon. Och hon hänvisar
inte bara till produkterna i
butiken. Min make och jag
har tre verksamheter: Butiken, Yoga samt Massage.
På så sätt kan vi erbjuda en
helhetslösning för kropp och
själ, säger Anne-Louise.
En del av sortimentet på
Skönbergagatan har tagits
bort. I nya lokalerna är det
främst hälsoprodukter. Alltså mer på hälsovård och ekologiskt.
Anne-louise tar även in säsongsrelaterade produkter:
grönsaker, rotfrukter t ex.
Det är närproducerat som
gäller.
Så till exempel har hon ett
nära samarbete med Bagarstugan i Västra Husby.
Tillsammans har företagen
bl a tagit fram ett härligt stenungsbakat surdegsbröd.
Förutom sina verksamheter är Anne-Louise politiskt
verksam och är ordförande i
Stadskärneföreningen.
Hon vill verka för ökat samarbete mellan Söderköpings
företagare. -”Bara genom
samarbete kan vi behålla och
utveckla vår handel.”
Anne-Louise hoppas också
på så sätt få köpkraften att i
än högre grad stanna i Söderköping.
lilla tidningen önskar AnneLouise lycka till i fortsättningen
Vidar Jansson

Bortskänkes
Två vindsurfingbrädor
med mast och segel
0121-42135
070-3108370

Tis 12-16 ons 10-16
tor 12-18
fre 10-16
lör 10-14
Hagatorget 1 0725-080430
brabegagnatnorrkoping.se
brabegagnat.se
bra.begagnat.nkp@telia.com
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Emil Friis
emil_friis@hotmail.com
Snart är våren här och då kan
det vara trevligt att hitta på
något utomhus om dagarna.
Här ska ni få ett tips vad ni
kan göra en solig dag: Åk
till grottan i Höversby. Den
grottan ligger strax utanför
Söderköping.
Det här är en aktivitet som
passar de flesta. Grottan är
både spännande och intressant.
Omgivningen runt grottan är
full av stora klippblock med
små krypin att utforska. Själva entrén till grottan är lite
klurig att hitta. Det är bara ett
fyrkantigt hål ner i marken
in i ett platt bergrum. När du
väl krupit ned möts du av ett
trångt utrymme där du måste
krypa fram för att få plats.
Antingen kan du röra dig
till höger och se hur det ser
ut där. Om du är någorlunda
vig kommer du att hitta en
utgång ett antal meter från
huvudentrén.
Väljer du istället att röra dig
till vänster kan du snart stå
raklång i bergrummet.
Fortsätt bara att se dig omkring, det är häftigt! För de

22

allra mest våghalsiga personerna: Du kan fortsätta en
liten bit till. När du möts av
en bergvägg, har du ett litet
hål nere vid fötterna. Där kan
du åla dig in några meter till
en liten sal.
Tänk på att aldrig vistas själv
i grottan! Det kan vara bra att
ha någon med sig om du råkar fastna för en kort stund.
Oömma kläder och ficklampa/pannlampa är också
att rekommendera. En hjälm
är inte heller så tokigt att ha
på sig.
Det är en trevlig plats att vara
på. Precis utanför entrén till
grottan passar det även bra
att grilla korv, om det inte råder eldförbud såklart.
Vägbeskrivning till Höversby grotta:
Om ni är i Söderköping tar
ni väg 210 mot Västra husby,
där svänger ni vänster och
fortsätter förbi Östra ryd. Efter det samhället åker ni fem
minuter tills ni ser en skylt
”Höversby 8”, där svänger ni
höger och fortsätter utan att
svänga av på den slingriga
vägarna. 10 minuter senare

Besök
Höversby grotta!
möts ni av en öppen åker.
Där kan ni parkera bilen
precis innan transformatorstationen, som syns på höger
sida av vägen. In mot skogen
till höger finns också en skylt

i trä där det står ”Höversby
grotta”. Följ stigen upp till
vänster så är ni snart där.
Nu har ni något att grotta ner
er i.
Emil Friis

Kanalhamnen

Miljö & Ekonomi
Vem bromsar elbilen?
Kanske 95 % av alla resor
med bil är pendelresor till
och från jobbet eller affären.
En genomsnittlig svensk
bilresa är kortare än 40 km.
Oftast åker endast två i bilen. Bekväma rena elbilar
har funnits i några år och är
mycket ekonomiska i drift.
Det viktigaste, de är miljövänliga.

Energilagring i blyackumulatorer, gel-fyllda som i de
flesta vanliga bilar. De kan
varken explodera eller brinna som tycks förekomma
med vissa litiumbatterier.
De senare har visserligen
högre kapacitet, lägre vikt
men är dyrare. De förefaller
ännu inte helt färdigutvecklade. Mycket forskning och
utvecklingsarbete pågår, och
bör resultera i både billigare
och energitätare om något eller några år.
3 – Ekonomiskt fördelaktig.
Driftkostnaden mycket låg;
Genomsnittskostnaden för
en liten bil har uppmätts till
1.77 kr/mil. Bilen drar i genomsnitt 1,38 kW/mil och en
vanlig rörlig total energikostnad från el-leverantör i Sö-

4 - Miljövänlig. El från förnyelsebar energi; Kan laddas med vindkraftsel som
elbolagen säljer. Ett bättre
alternativ är från några egna
solpaneler på taket. Endast
investeringskostnaden och
dagsljus behövs. Som framgår av det ovan skrivna är
elbilen ett win-win koncept
både personligt och för miljön.
Varför skaffar sig då inte
fler människor en elbil som
andra-bil?
Det finns säkert många skäl
till det. På det personliga
planet; Tröghet, gammal
vana (eller ovana), osäkerhet. Sedan finns det de som
vill synas och höras. Elbilar
är ofta små, saknar prestige
(förutom Tesla) och ger inte
ifrån sig det där dova mullrande ljudet.
En annan aspekt är avsaknaden av aktivt stöd från
myndigheterna. Båda regeringarna har fumlat med miljöbilspremien. I skrivande
stund saknas den helt. Flera
länder runt om har en sedan
länge. Generellt är stödet
ljummet och består mest av
tomt prat från de makthavande politikerna på riksplanet. Subventioner av detta

För kommunens del; Varför har vi inte dedikerade
avgiftsfria
parkeringsrutor med ladd-urtag utanför
biblioteket, torgen och i
kanalhamnens parkering?
Infartsparkering med laddstolpar i anslutning till bussterminalen? Ligger det på
miljöchefens eller turistchefens bord? Eller den högsta
politikern som vill locka till
sig både turister och flera
bosättare i en liten och miljövänlig kommun? Vari består
miljöpolitiken i denna fråga?
Satsa på kvalitet i stället för
kvantitet.
Är det kanske även i detta
fall på lokalnivå i lilla Söderköping som nobelpristagaren, ekonomen James Buchanan (tillhör Public Choice
skolan) kommit fram till i
sin forskning att, de politiska
besluten avses inte åstadkomma så stor nytta för oss
som bor här, utan utformas
så att de gynnar politikerna
själva i form av fler röster,
ökat inflytande eller privata
förmåner. Hur många av
våra politiker kör elbil? Men
en del lär cykla och det är
ännu bättre för hälsan.
I sammanhanget måste nämnas det positiva initiativet
av ICA SuperMarket som

med sina 4 platser erbjuder
både fri parkering och laddning medan utsocknes folk
handlar. Det enda stället i
kommunen! Ingen annan,
varken Vårdcentralen eller
Nyströmska skolan har det.
Borde inte kommunen föregå med gott exempel?
Vi som bor i och omkring
Söderköping
natt-laddar
hemma och behöver inte
ladda bilen i stan då den bör
gå minst 100 km på en laddning, men andra på perifert
avstånd (S:t Anna, Gryt och
Åtvidaberg) borde kunna få
möjlighet att ladda sina batterier med eller utan avgift.
Det får mig att tänka på hästarna i en svunnen tid som
fick utfordring i kyrkstallarna medan folket lyssnade till
Guds ord. Kanske kyrkorna
skulle locka med fri laddning
inte bara av själen utan också
av bilen.
För att ladda elbilen behövs
endast ett vanligt 220 V 1-fas
växelströmsuttag med en 10
A säkring, vilket de flesta
hushåll, affärer och företag
har. Söderköping har ett
enda ladd-ställe, Norrköping
6, Linköping 14 , Stockholm
100 o.s.v. Så vitt jag känner till, har Västervik den
enda kommunala stolpen i
närområdet. Den som är
intresserad vad som finns
i Nordeuropa kan gå in på
http://www.uppladdning.nu/.
I Munchen provas nästa år
laddning från gatlyktor. Är
vi bakom?
En annan aktör är bilfirmor-

Sist, men inte minst väsentligt, de flesta räknar troligen
inte på alternativkostnaderna. Antag årlig pendlingskörsträcka till 20 000 km.
Med genomsnittlig förbränningsbil: 0,8l/ 10 km a’ 12
kr/liter bensin ger straxt under 10 kr/mil. Årskostnaden
blir då omkring 19 000 kr.
Alternativet elbil: 1,77 kr/
mil med en årskostnad av
3500 kr, en differens på över
15 000 kr. Samt minimal
servicekostnad. Vem har råd
att inte köra elbil? Och den är
dessutom rolig att köra.
Elbilen är inte döende utan
tvärt om, den är framtidens
personliga transportmedel.
Inom en inte avlägsen framtid kommer förbränningsbilar att ses som cigarettrökarna av många gör i dag – som
stinkande miljöbovar med
hög vårdkostnad. Jag ser
fram emot att gå genom Söderköping och andas ren luft
och höra småfåglarna sjunga
– vilken idyll!
Jan Clewestam

- med bl a alla tidningar sedan starten våren 2000

2 – Tekniskt enkel med beprövad teknologi för att minimera servicebehovet och
verkstadsbesöken. Elmotorn
bör vara en borstlös 3-fasmotor som är välkänd sedan
slutet av 1800-talet och tillverkats i miljoner exemplar.
Serviceintervallerna lär räknas i år.

Servicekostnaden är också
låg tack vare avsaknaden av
förbränningsmotor med kyloch avgassystem, olje- och
luftfilter.

slag ska vara temporära för
att få en economy of scale,
få igång efterfrågan och etablera infrastrukturen kring
teknologin, därefter ska de
stegvis trappas ned till 0, så
att marknadskrafterna inte
rubbas.
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För en bekväm ekonomisk
transport bör tre kriterier vid
valet av elbil som andra bil
vara:
1 - Minsta möjliga bil som
bekvämt kan transportera 2
personer + bagage och ha de
vanliga finesserna. Onödigt
med stor bil och släpa omkring omotiverad barlast.

derköping är 1,28 kr/kWh.

na. Jag kan inte påminna
mig sett några annonser om
elbilar i lokalpressen ej heller några skyltar som annonserar rena elbilar. Men är det
ingen som frågar efter dem
finns inga moraliska betänkligheter att tiga ihjäl dem och
köra med business as usual.
Det internationella oljepriset
på under $ 50/fat och minskande gör att den billiga bensinen inte driver på utvecklingen. Dessutom blir nya
bilar allt snålare; teoretiskt
0,4 l/mil. Men ändå förorenar de miljön.
Lokalpressen utmärker sig
heller inte för att främja den
för miljön lämpligaste bilen
med undantag av LT som
accepterade detta kritiska
alster. Det är få initierade positiva artiklar man kan läsa i
ämnet förutom möjligen i de
rena motortidningarna, men
då är det den vräkiga varianterna som får utrymmet i
spalterna.

www.lillatidningen.com

I Sverige finns endast omkring 2800 avgasfria rena
elbilar. Söderköpings kommun förefaller vara en av
de nästan vita fläckarna i
landet – kanske 3-4 stycken.
Priset på dem är högre än på
förbränningsbilar; Från små
för 100 000 kr till bilar för
närmare miljonen. Däremot
får man leta efter begagnade.
Vissa går 100 km på en laddning medan andra går 600
km. Maxhastigheten varierar från 90 – 250 km/h. Det
är bara att välja. Ett har de
gemensamt, de accelererar
snabbt. Rekordet lär ligga på
1,79 sekunder för att nå 100
km/h! Det måste vara kraftigt ryggstöd i den bilen.

Jan Clewestam
Politiskt oberoende statsvetare

Politiskt oberoende statsvetare med elbil
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Mekonomen Bilverkstad
i Söderköping
nu även i Norrköping

Norr
Dina företag

Jonas Jonsson förbereder
ny kundmottagning

Norrköping
010-1229060

Söderköping
010-1229110

Valdemarsvik
010-1229100

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 (gäller ej Valdemarsvik). I övrigt mottagning
efter tidsbeställning.

lilla tidningen skrev för en
tid sedan om hur Bilteknik
i Söderköping fick ett nytt
”ansikte” i form av ny exteriör på verkstadsbyggnaden
och närmare samarbete med
Mekonomen.
Nu tar ägaren Jonas Jonsson
nästa steg. Han öppnar verkstad i samma fastighet som
Mekonomen i Norrköping.
Man kan nästan säga att det
blivit en del av Mekonomens
butik, för kundmottagningen
sker med ingång från butiken.
I bilverkstaden finns nu totalt
4 anställda plus Thomas Andersson från verkstaden i Söderköping. Han blir ny kundmottagare i Norrköping.

Matbutiken i Söderköping som erbjuder:
manuell Fisk-, Ost- och Delikatessdisk
Salladsbar och Färdiga matlådor
för avhämtning
Din färskvarubutik i Söderköping
Välkommen
till oss!
Pelle med personal

Hemköp Söderköping 0121-19690
Öppet 8-21 alla dagar

Fråga en Beckerskund
vart du ska vända dig för att få en
bra, begagnad bil.
Svaret blir:

Beckers så klart!

Samma koncept som i Söderköping gäller i Norrköping.
- Fördelen är naturligtvis att
vi bara behöver sträcka ut
handen efter reservdelar. Allt
finns vägg i vägg, säger Jonas.
För Söderköpingsverkstaden
gäller att reservdelar levereras från Mekonomen i Norrköping 2 gånger per dag.
- Skulle det vara panik med
något jobb i Söderköping,
kan vi oftast avhjälpa felet på
direkten i Norrköping, säger
han.
Beläggningen är redan god.
Verkstadshallen är stor, ljus
och luftig. Två stora portar
med en höjd av ca 4 meter
innebär att husbilar går in
liksom lätta lastbilar.
En ny kraftig lyft har också
installerats.
Företaget har nu 12 anställda
i verksamheterna.
Vidar Jansson
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Bäst
Dela
upp kostnaden
Dela upp
kostnaden
med Mecocard
med Mekonomenkortet

Välkommen!
Norrköping 011-105080

Smedbygatan 3, (mitt emot Coop Kungsängen)
Även reparation & service av
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Visdomsord från Världen
Ingen kan ha fred längre än hans granne vill
Kinesiskt ordspråk

vid norra infarten

Verktyg och medvetenhet!
Ulrica

Vill du fred, håll dig beredd för krig
Publilius Syrus
Den mest framgångsrike politikern är den som
oftast och mest högljutt säger det som alla tänker
Theodore Roosevelt
Världen är trött på statsmän som demokratin har
degraderat till politiker
Benjamin Disraeli
En del människor byter parti för sin övertygelses
skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull
Winston Churchill

Christina Forsman
Nilsson
...mångsysslare med
många passioner. En är att
skriva av sig då och då...

kicki-forsman@telia.com

Vissa personer har förmågan
att fylla ett helt rum och göra
starkt intryck bara med sin
närvaro. En person med förmågan att både påverka och
göra intryck är Ulrica Dahlén. Denna färgstarka person
träffar jag en grå förmiddag
i början av mars och dagen
blir helt plötsligt lite härligare och spännande med en
gång.
Ulrica arbetar som coach,
föreläsare och håller kurser
i olika personlighetsutvecklande ämnen vilka har sin
grund i hennes studier inom
bl a psykologi, samt utbildning inom NLP = Neuro
lingvistisk programmering
och genom hennes erfarenheter från både arbete och
det verkliga livet.
Ulrika berättar att NLP innehåller fantastiska verktyg för
att underlätta i livet. Hon vill
genom sin coachning skapa
medvetenhet om våra styrkor, lust till det vi älskar att
göra, bejaka våra drömmar
samt vad som ger oss glädje
och energi. Hon vill dela
med sig av dessa verktyg så
att man kan göra medvetna
val. Ibland är det nödvändigt
att utmana dig själv och dina
rädslor för att uttrycka den
du verkligen är och ge en
medvetenhet om att du skapar din egen framtid genom
dina val och dina unika förutsättningar.
Ulrica har en spännande
bakgrund med allt från arbete som frisör, stylist, fritidsledare med inriktning på
musik och teater, regissör,
massör och coach.

Hon berättar att efter gymnasiet var hon i Grekland en period. Där kom hon i kontakt
med en grupp indianer som
gärna ville få håret klippt och
dom i sin tur lärde ut massage till henne. Vid ett annat
tillfälle i ungdomen var hon
i Frankrike och där träffade
hon munkar på ett kloster.
De mediterade på ett speciellt sätt genom att vara i rörelse istället för att sitta stilla.

Hon arbetar även med att
coacha enskilda personer
och arbetsplatsutveckling
i företag, där man förstår
vikten av att ha en positiv utveckling tillsammans för att
uppnå bättre resultat, trivsel
och färre sjukskrivningar.
Uppdragsgivare kan vara
kommuner, landsting, privata företag, skolor, enskilda
personer, par och familje
coachning.

En av de starkaste upplevelserna som Ulrica berättar om
är hennes tid på ett fritdshem
i Kista, Stockholm i mitten av åttiotalet. Flertalet av
barnen som var besökare där
omkom i en omtalad bussolycka i Norge. Ulrica och
hennes medarbetare arbetade
sig igenom sorgen. På den tiden fanns inga uttalade krisgrupper utan de skapades då
i den traumatiserade situationen. Genom detta krisarbete
och genom sin sorg fick hon
lära sig vikten av att finnas
för varandra.

Ulrica bor sedan 1,5 år centralt i Söderköping i ett charmigt hus med sin sambo
Fredrik, men har även en fot
kvar i Stockholm där hennes
vuxna döttrar finns. Även
dom sysslar med musik och
teater.

Musiken har haft en stor
betydelse i hennes liv sedan
barnsben. Hon sjunger och
skriver egna låtar, dikter och
målar tavlor. Detta görs i lustens, fantasins och kreativitetens tecken.
Den senaste tiden har Ulrica
haft flera kurser i personlig
utveckling inom Söderköpings kommun. Det är ett
projekt för arbetssökande
och hon leder två kurser –
Personligt ledarskap och Inifrån och ut, där hon lägger
fokus på in och utsida och
vikten läggs vid vad vi sänder ut med vårt kroppsspråk,
vår röst och vår hållning mm.

Ulrica upplever att Söderköping är en fantastisk liten
idyll med närheten till natur
och skärgård samt små mysiga butiker.
Avslutningsvis så säger Ulrica att hon tycker att det är
härligt att arbeta med människor i positivitetens tecken
och ofta får hon ”feedback”
på att hennes kurser gjort en
stor förändring i människors
liv. Detta ger henne kraft och
glädje i att fortsätta med kurser och coachning.
Att denna person har en härlig och positiv kraft som påverkade mig under vår lilla
stund tillsammans och lång
tid efteråt kan jag intyga,
och jag skulle väldigt gärna
ha möjligheten att gå hennes
kurser.
Christina Forsman Nilsson

25

10 års-jubileum
PlusPoolen finns på Hamraområdet i Söderköping.
Sven Finnberger äger företaget. Har 2 anställda.
Sven har handelshögskola,
i botten, har varit ”företagsdoktor” och arbetat utomlands en stor del av sitt liv,
i Kina och USA bl a. I Kina
svarade han för uppförandet
av ett stort raffinaderi.
Sven är nu 75 år. Han startade med poolverksamhet när
han blev pensionär. Självklart har han haft pool i hela
sitt liv.
Det började med reparation
av pooler. Snart blev han säljare av pooler tillverkade av
efterfrågat PP-material. Materialet får inte ”böldpest”,
ett uttryck för plastprodukters problem inom båtindu-

strin. - En pool i PP-material
är som ett starkt ”badkar”
som lyfts på plats och är klar
att användas, säger Sven.
Sven svarar för försäljning
inom Östergötland - Västervik och Stockholm.
Kunder är främst permanentboende, men leveranser går
också till kunders fritidsfastigheter. De senare beställer
ganska ofta ekonomipooler.
Sven har goda kontakter med
lokala entreprenörer, som utför anläggningsarbeten och
ser till att poolen blir färdig.
Bilden här intill visar ett lite
udda sätt att lyfta en pool på
plats.
- Men det går, säger Sven.
Vidar Jansson

Material för dränering
finns hos oss
Söderköpings
Cementgjuteri AB
Har ni stubbar
som ska bort?

0730-595080
Ring Bottna Stubbfräsning AB,
vi finns tillgängliga varje dag
året runt. Tel: 0730-595080 eller
Mail: info@bottna-stubbfras.se

0121-10241 Margaretagatan 37
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Häng med på en promenad
Bodil Kärnfeldt
bodilochrune@telia.com

P-O Andersson (gatunamngivare)
Vi träffas vid Stinsen , sneddar genom Egnahem, som
bebyggdes på 20-talet. Den
första gata vi träffar på är
Margaretagatan, som fått sitt
namn efter Drottning Margareta, unionsdrottningen, även
kallad kung byxlös, (13531412) som delvis vistades på
Stegeborgs slott.
Vi korsar även på Mäster Olofsgatan. Mäster
Olof(1493-1552) som trots
att han var anhängare av reformationen blev dömd till
döden men benådad.
Nu vandrar vi upp till Morfars kulle, som bebyggdes på
30-talet där hamnar vi i fint
sällskap. Birgitta, Katarina,
Gunilla
Birgittagatan, Heliga Birgitta(1303-1373) som låg på Li
de Parade i St Laurenti kyrka
på sin väg till Vadstena
Katarinagatan,
drottning
Katarina Sunesdotter (12101252) gift med Erik den
läspe och halte, sitter staty på
Storgatan
Gunillagatan, också drottning(1568-1597) uppvuxen
på Liljestad ansågs mycket
vacker, gift mot sin vilja med
Kung Johan III
Bland dessa damer finner
vi också Sturegatan Svante
Sture som höll en rättegång i
Söderköping 1505.
Vi fortsätter upp mot Kullborg och kastar samtidigt en
blick över till Tyketorp som
byggdes på 50-talet. Området omges av en lång rund
gata Tyketorpsgatan , innanför finns det en del smågator.
Kullborgsområdet byggdes
på 60-talet tätt följd av Högby slutet av 70-talet. Där har
alla gatorna fått namn efter
våra vackra lövträd.
Nu promenerar vi raskt vidare mot Alboga, som byggdes
på 80-talet. Där har gatorna
fått namn efter några av våra
vackra skärgårdsöar
tex

Rimmö, Trännö, Vänsö.
Vid Albogaleden ligger
också ett nytt, fint villaområde, som byggdes 2004
Gatan heter Kompassgatan,
lämpligt med tanke på SOKstugan
Längre ner på Albogaleden
hittar vi Lötgatan. I sluttningen där ligger det ett 14tal villor, den första byggdes
2006.
Efter Albogaleden tar vi klivet över E22 och hamnar i
Husbybacke, som byggdes
på 70-talet. De i folkmun så
kallade ”kvitterstigarna” har
namn efter våra småfåglar,
kanske efter inspiration från
det rika fågellivet i kyrkparken.
Nu vänder vi oss ner mot
staden igen och tittar in på
”nedre Husby”, som fått sina
gatunamn efter de vilda djur,
som kanske fanns här en
gång, Lo, Varg Björn m.m.
Vi passerar Eriksvik som
byggdes på 50-talet. När vi
går igenom Brunnsparken
finner von Blocks väg och
Dr Böttigers väg, båda kända
intendenter På Brunnen under 1800-talet.
På vår vandring följer vi
Åpromenaden, som vimlar av gränder. Sammanlagt
med Drothemsområdet finns
det inte mindre än 13 gränder i staden alla dessa har sin
egen historia, som vi får titta
närmare på en annan gång.
Vi fortsätter Ågatan fram och
hamnar snart på Dockgärdet
. Området byggdes ut i mitten av 60-talet och består av
85 villor och radhus De två
gatorna heter Hammarvägen och Sågvägen, namnen
har säkert anknytning till en
gammal såg som fanns här
en gång i tiden
Det blev en riktig långpromenad det här, alla som känner sig trötta kan bara följa
kanalbanken och sitta ner på

Farmors kafé en stund, själv
hastar jag vidare till kommunhuset för att få en pratstund med P-O Andersson
”det är han som har hand om
det” dvs namngivningen.
Hos P-O Andersson får jag
veta en del om hur det går
till att namnge nya gator och
kvarter.

Auktoriserat
VVS-företag

Vår Badrumsutställning växer vidare

Han tittar på omgivningarna,
vad som finns och vad somhar funnits där. Historiska
kartor ger en del ex. namn
på gamla torp eller gårdar.
Han använder sig också av
boken: ”Ortnamn, namngivning och namnskick i kommunerna, där det finns råd
och riktlinjer för namngivning ex. lätta att skriva, uttala
och uppfatta, inte löjliga eller frånstötande. När P-O.A
har tagit fram ett förslag med
motivering lämnas det till
Samhällsbyggnadsnämnden,
som tar det formella.
Det känns som att P-O Andersson, som haft uppdraget
i 20 år, gjort ett riktigt bra
jobb, alla gatunamn låter bra
och passar in.
Om han kör fast nå´n gång
kanske han kan ta hjälp av
oss innevånare det finns ofta
många bra idéer bland vanligt folk!
Slutligen tackar Lilla tidningen P-O.Andersson på
samhällsbyggnadskontoret
för hans vänliga hjälpsamhet.
Bodil Kärnfelt

Vi har kompletterat vår utställning med Hafa
badrum - nya kampanjerbjudanden varje månad.
Kom gärna in till oss och jämför priser. Funderar ni
på att renovera ert badrum hjälper vi till med hela
projektet. Ett Badrum - En Kontakt!

Nyttja

ROraT
get!
avd

abatt
50% r llation-

ta
på ins aden.
skostn .000:ill 50
Upp t

ÖPPETTIDER
7:30 - 11:30

HAFA | WESTERBERGS | SWEDBERGS | BALLINGSLÖV
MACRO | MORA | FMM | DAMIXA

Eller enligt
överenskommelse
på telefon.

Vi utför även:

070-812 6107
Virkesgatan 6
614 31 Söderk.
rorservice.se

Montering av vattenfilter, vattenpumpar,
varmvattenberedare, golvvärmeanläggningar,
värmepumpar, vedanlägningar, badrum,
avsaltningsanläggningar m.m.

0121 - 10 100

(även till vår filial i Valdemarsvik)
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några enorma skor med jättespännen. Han kunde inte
ens stå normalt, knäade, blev
orolig ett tag att han kissat på
sig.

Fullt med folk i alla storlekar, de äter en massa mat
och verkar ha roligt. Sedan
händer något jag inte riktigt
förstår. Helt plötsligt får de
syn på mig, försynt som jag
är, ligger jag i Mattes päls
som hon lagt på golvet. Där
har jag stenkoll. Ja, när de får
syn på mig, skall jag bjudas
på tårta. Det är så gott så gott,
så jag måste få en bit. Om det
nu är så gott kan de väl äta
upp det själva. Tycker det är
otäckt, en massa jox. Sylt,
choklad eller vaniljkräm,
marsipan, rosor och blader,
toppat med grädde.

När han gick såg det ut som
han gjort något ännu värre.
Sedan skall vi inte prata om
kläderna.

Inte gott, jo grädden, det andra kan de som sagt peta i sig
själva. Eller är det så att de
inte heller gillar joxet?

Husse som alltid är så välklädd, Matte säger det, jag
begriper inte sådant, ni skulle
sett.

Till sista festen vi åkte hade
Matte skaffat sig en gps.
Det sitter en tant i en liten
”sak” och säger om det skall
svängas till höger, vänster
eller rakt fram. Jag var tacksam för ”saken” när vi skulle
ta oss genom hela huvudstaden och ut på andra sidan.
Vi hade aldrig hittat själva.
Samma sak på tillbakavägen, jag låg lugnt i min bur,
det här gick som en dans.

Vikbo landet
”Skriver om livet, mitt i
livet. Allt som händer, stort
och smått.
Ser till att hitta glädjen och
skrattet i allt som sker, även
det obegripliga.”

Lena Grip Börjesson - och Sune

Hallå gott folk!
Har det varit någon vinter?
Tycker mest det varit blött
och skitigt, har väl aldrig haft
så mycket lera mellan tårna
som detta år. Aldrig haft så
många besök i duschen, verkar som om Matte gillar att
plåga mig. Jag vet att det är
nyttigt med lerinpackningar,
det vet till och med hästarna
här ute, så jag har svårt att
förstå uppståndelsen.
Ja, vintern har varit lugn,
inga större stormar, inte så
kallt att det förhatliga täcket
kom fram, Matte har inte varit i något dike, inte jag heller. Däremot har Matte sin
vana trogen slagit omkull X
antal gånger. Hon borde ha
stödben. Snyggaste vurpan
gjorde hon på Gotland. Vi
skulle till något slags kaffekalas. Tradition på södra
Gotland varje nyårsdag, kalas med 27!! sorters kakor.
Jag fick inte följa med in,
skulle bli så smutsig om tassarna om jag gick ut, köper
det, det var väldigt lerigt, och
eftersom jag var rädd för att
det fanns dusch där också, så
stannade jag utan protester
kvar i bilen.
Döm om min förvåning när
jag tittar ut genom bakrutan.
Matte raklåg på rygg i leran.
Hela hon, absolut hela människan. Armar och ben försökte få fäste att ta sig upp,
så hon hade i alla fall inte
slagit ihjäl sig. Folk rusade
till för att få henne på fötter.
Då började något som såg ut
som Svansjön, den där baletten ni vet. Det var is under
leran. Mycket is. Föreställningen skulle ha filmats. Om
en liten hund kan gapskratta,
så gjorde jag det nu. Sedan
kan vi ju prata om smutsig,
skitig, lerig, vad ni vill.
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Julen var ganska lugn, det
kom hem en massa småmattar och hussar. I bagaget hade
de underliga saker, små barn,
katter och så Tjockmoppen. Fast han är inte så tjock
längre, han har blivit bantad.
Låter otäckt.
Efter julen drog vi till Gotland. Gammelfolket där
skämmer bort mig, de tycker
jag är mager, så jag får allt
möjligt gott som jag inte får
hemma. Det värsta med Gotland är kattfan.
Utan förvarning flyger han
bara på en, får nästan hjärtsnörp av förskräckelse.
Han vill bara leka säger de,
har ni hört något så dumt? Vi
var där så länge hos gammelfolket, att Matte påstod sig
vara färdig för Antikrundan
när vi kom hem. Undrar vad
man kan få för henne?
Så skulle det ju resas igen,
begrep på ett tidigt stadium
att det inte inkluderade mig.
Var riktigt tjurig. Vill ju vara
med och uppleva världen.
Kan det vara så svårt att förstå?
Hur som, det planerades och
beställdes biljetter. Det skulle åkas skidor. Vad var nu det
för något?
Jo det blev jag varse en
kväll, Husse skulle kolla utrustningen. Tänk att de alltid
måste ha en massa saker för
att kunna göra något. Jag går
bara ut på trappan, sedan är
jag klar för avfärd.
Utrustning för skidåkning,
vet ni vad det är? Två brädor
med något skrot på mitten,
allt i glada färger. På fötterna

Sparkdräkt. Husse hade
sparkdräkt. Precis likadan
som små barn har. Byxorna
gick långt upp på ryggen, sedan var det hängslen på det.
Rekorderlig jacka översållad med fickor. På huvudet
hade han en toppluva, allt
i knallrött. Bra, han skulle i
alla fall synas där han drog
fram. I ansiktet hade han ett
par enorma glasögon. Kände
nästan inte igen honom. Men
Matte pussade på honom, så
det var väl rätt Husse.
Matte skulle inte åka skidor,
hon skulle sitta på en Alptopp och dricka varmt rödvin. Är det gott?
I hennes väska åkte det också
ner ordentliga kläder, måste
vara kallt i det där landet
tänkte jag. Evigt tacksam
för att inte jag skulle med.
Hur tjockt skulle inte det
täcket vara? Vill för allt i livet inte ha sådana där skor
heller. Funderade på det där
med topp. Hade nu fattat att
de skulle till ett land med en
massa berg, det var nedför
dessa som Husse i sin utstyrsel skulle ta sig. Men hur
i hela friden skulle de ta sig
upp? Vi blir ju svettiga både
Matte och jag av att klättra
upp för vårat berg vi har här
hemma.
De försvann med sin packning, och jag var utackorderad, eller om det var inackorderad?
Fick ge mig iväg med en liten väska jag också.
Svaret på mina funderingar
fick jag när de kom hem. Nu
vet jag hur man kommer upp
till toppen. Man tar en lift.
Frivilligt sätter man sig i en
stol och åker rakt upp i himlen för att så småningom landa på en topp. Jag såg korten.
Det där får de hålla på med
själva. Jag tänker hålla mig
kvar på jordens yta. Utsätter
mig inte för vad som helst,
inte ens för deras skull.
Har varit på en massa fester
också, Mattes alla bekanta
tycks fylla jämt, vad nu det
betyder?
Trodde att alla fyller år en
gång om året, det blir väl
jämt, jämt fördelat genom
livet?

Sista gången vi hörde något
från tanten var när vi skulle
svänga vid Jönåker. Sedan
föll ”saken” i glömska. Vi
sitter i färjekön, lugn och
skönt. Vår i luften, fåglarna
sjunger, vattnet är stilla,
vackert i största allmänhet.
Färjan kommer, en bil kör
av. Sedan kom rösten KÖR
OMBORD!!
Vi är väl inte dumma heller,
trodde hon vi skulle stå där
och glo?
När vi kommit över till Skenäs kommenderar hon KÖR
AV
Om möjligt ännu dummare.
Sedan skulle hon ha oss att
köra konstiga vägar genom
Östra Husby, hade vi följt
de råden hade vi inte varit
hemma än.
Nu väntar jag på våren. Vill
ligga på trappan och sola,
studera livet och omgivningarna. Vill se Ruben med sina
monstermaskiner ta sig över
vår gård och ut på åkrarna,
även om det innebär varningsväst för mig. Ni vet den
där med handtag, så han kan
flytta bort mig, om jag inte
orkar gå själv. Längtar efter
att Husse skall ta fram Motorcykeln. Han har lovat att
jag skall få åka med. Vilket
förmodligen innebär en massa utrusning där också, hört
något om att det finns hjälm,
glasögon och väst för hundar
som gillar MC. Skall jag åka
med, får han nog spänna fast
mig på tanken på något sätt.
Annars vågar jag nog inte,
eller så får han stoppa mig
innanför jackan.
Det blir nog bra när det blir
färdigt.
Gott folk, gör er en bra vår,
klä inte av er för tidigt, lätt att
bli förkyld då.
På återhörande

Sune

2015 års
Kulturarvspris
kommer att tilldelas
Klas Johansson
i Boxholm

Östergötlands
Arkivförbund har beslutat att utdela
2015 års Kulturarvspris till
Klas Johansson i Boxholm.
Genom sitt hängivna lokalhistoriska arbete har han
på ett förtjänstfullt sätt lyft
Boxholms historia. Han
beskrivs som en fantastisk
kraft som bl.a. digitaliserat
och tillgängliggjort bilder
genom webbplatsen www.
krafttaget.com som han tog
initiativet till 2007. Utöver
sin lokalhistoriska forskning
beskrivs han om en sann naturälskare och han är också
sysselsatt med andra kulturella aktiviteter. Sedan 14 år
ordnar han på vinterhalvåren
s.k. söndagsturer som samlar
folk på vandringar till olika
platser i Boxholmstrakten
där berättelser och historier
förmedlas.
Östergötlands
Arkivförbunds kulturarvspris består
av en glasklocka och delas ut
under vårens Kulturarvsdag
i Östergötland. I år äger den
rum den 9 april på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa.

Fakta

Priset delas ut sedan 1991
till ideellt arbetande eldsjälar
som verkar för det östgötska
kulturarvet. Ursprungligen
var namnet ÖLFA-priset, vilket var en förkortning av vårt
tidigare namn Östergötlands
Läns Föreningsarkiv. 2003
ändrades prisets namnet
ÖLFA- och kulturarvspriset
och utdelningen sker vanligtvis på Kulturarv Östergötlands kulturarvsdag under
våren. Under 2014 ändrades
namnet på nytt till Östergötlands Arkivförbunds kulturarvspris.
Kontakt
Albin Lindqvist
0709- 90 1221
albin.lindqvist@ostergotlandsarkivforbund.se
http://www.ostergotlandsarkivforbund.se/verksamhet/
olfa-och-kulturarvspriset/

Den charmiga Gårdsbutiken på Stora Grönhög, Vikbolandet

ÖPPNAR FÖR SÄSONGEN
Torsdagen den 26 mars kl 14

Vi hälsar våren välkommen med en butik fylld av nyheter.
Våra lokala hantverkare och konstnärer är naturligtvis
tillbaka tillsammans med flera nya.

Våra öppettider är:

Torsdag och fredag
Lördag

Skärtorsdag
Långfredag, påskafton
och påskdagen
Varmt Välkomna!
Marie & Ninni

14-18
10-14
14-18

10-14

0706-838620 – www.detlillahonshuset.se

Bennys Språklåda
”Jag blir så arg på tidningarnas
dåliga språk!”
Att språk förändras vet de flesta. Vissa tycker att det är spännande och kul med språkförändringar, andra vill bromsa och tycker att ”nuförtiden kan journalisterna inte skriva”, ”det står så mycket fel i tidningarna”. Det man kan fråga sig är hur mycket förändringar man vill tillåta och hur man kan styra upp språket så att förändringarna inte går
för snabbt. Dessa frågor tas upp i ”Språklådan” i detta nummer.

• ”Fördraget kommer skrivas under nästa vecka” (=
kommer att skrivas under).
Uteblivet att upprör många.
Orsaken till felet är att detta
att för många känns onödigt.

Nästa nummer av lilla tidningen
utkommer den 22 maj 2015

www.lillatidningen.com

- med bl a alla tidningar sedan starten våren 2000

Benny Möller

Benny Möller

Även yngre personer är
mycket intresserade av
språkfrågor. Det märks i
språkprogram på radio och
språkfrågespalter i dagstidningarn. Och det finns mer
än en grupp ”språkpoliser”
på internet. I praktiken har
svensklärare,
journalister
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Slutligen ett litet bottennapp
av Söderköpings kommun:
Man fäller träd i Ramunderskogen och ber allmänheten
respektera avspärrningarna.
Avverkningen av rumänsk
svarttall skall ”förbättra för
den inhemska faunan”. En
kort biologilektion vore kanske på sin plats!

M

”Storpack” och ”Kulörtvätt” fungerar tydligen inte
längre
LO

Huvudregeln från Svenska
Språknämnden är annars att
inlånade ord skall stavas och
böjas på svenskt vis, om det
inte är fråga om varumärken.
Corn Flakes accepteras därför eftersom det är en speciell sorts majsflingor – men
egentligen borde enbart
Kellogg’s majsflingor få heta
Corn Flakes. Stadium – ja,
eftersom det är ett företagsnamn, men sale – nej. Det
bör följa samma regler som
dejt och mejl, alltså sejl, men
i så fall tycker nog reklammänniskorna att ordet är helt
värdelöst! Och i Tyskland
står det Ausverkauf på rutan,
vad de än säger här!

eller direkt till mig på

wit_oleander@hotmail.com

IU

På Stadium (uttal stejdjum)
skall man ”join the movement”. Jag hörde talas om
en kvinna i 50-årsåldern
som frågade vad ”sale” var
för något … och så var det
fransmannen som undrade
varför det står ”smuts” med
jättebokstäver, för det är vad
”sale” betyder på franska!

Sänd dem med e-post till

info@lillatidningen.com

K

• ”Dominica flyr landet med
nye kärleken Fredrik Rheinfeld” – denna mening känns
fel trots att den egentligen
är rätt. Kärleken är maskulinum. Men språkbruket under
de senaste 200 åren har valt
–a i maskulinum om substantivet inte är en person.
Här är substantivet kärleken – alltså ändelse –a! För
övrigt är det väl i huvudsak
enbart värmlänningar som
kan skilja mellan maskulina
och feminina substantiv nuförtiden …

På Stadium försvarar man
sig med att de är ett multinationellt företag som har
samma skyltar och reklam i
alla länder. Billagare så.

Sport tycks vara ett område
där engelskan är speciellt
stark, liksom inom reklamvärlden och nöjesbranchen,
eftersom ungdomar uppfattar dessa ord som trendiga
och ”inne”. Din sko är ju
ingen sportaffär, men när de
vill göra reklam för sportoch motionsskor görs hela
kampanjen på engelska. Och
på musikens område har en
spelning blivit ett gig. Men
även olika sorters matvaror
och t.o.m. tvättmedel har
delvis engelsk text.

bland annat hos professor Jan Anvward och professor Jan Paul Strid vid
Linköpings universitet.
För närvarande arbetar
han som lärare i spanska
på Katedralskolan i Linköping.

Till nästa nummer hoppas jag på många nya intressanta språkfrågor från er i läsekretsen!

IN

• ”Den kände ishockeystjärnan Foppa …” – En följd av
närmandet mellan tal- och
skriftspråk är att adjektivändelsen –e i maskulinum
har blivit allt vanligare. Problemet just här är att det är
ordet ishockeystjärnan som
är huvudord och därför bestämmer adjektivböjningen.
Ordet stjärna är femininum
och därför måste adjektivändelsen vara –a, trots att attributet Foppa är maskulinum.

Riktad reklam på engelska

Benny Möller är språkvetare med inriktning på
språkhistoria. Han har
under mer än tio år undervisat i svenska vid Nyströmska skolan i Söderköping, och har utbildat
sig inom språkhistoria

M

• ”Männen hade deras vapen
i bilens baklucka” (= sina
vapen, om det är de aktuella
männens vapen). Problemet
här kan vara engelskan som
har samma ord för sin resp.
hans, hennes, deras. Allvarlig risk för missförstånd!

I fråga om ordförrådet kan
man ondgöra sig över engelskans allt starkare grepp. Här
ett par nytagna bilder (2 mars
2015) från Spiralen på Drottninggatan i Norrköping samt
hemma i köket:

och författare stor makt, eftersom det är de som i hög
grad påverkar de ungas
språk. Svenska Akademien
och Svenska Språknämnden
är de auktoriteter som finns,
men deras makt är begränsad. Formella förändringar
som har ägt rum under de
senaste drygt 100 åren är
stavningsreformen 1905 och
verbböjningsreformen 1946.
Man kan jämföra med Norge
som har haft två reformer,
1917 och 1938. Båda har
haft som avsikt att stärka dialekterna och det rent norska,
och att närma bokmål och
nynorsk till varandra. Bland
annat har man skickat ut direktiv på att feminina substantiv skall ha –a i bestämd
form singular – t.ex. boka,
brua, øya. I Sverige hade
ett sådant direktiv knappast
blivit åtlytt, men det blir det
i Norge! På sajten offentlegrom.sprakradet.no, som har
norska folket som målgrupp,
kan man i snabbläst och lättfattlig form få grepp om det
nynorska språket. Där finns
också ett kartläggningstest
och en övningssida: ”lag di
eige övingsrekkje – lett, medium eller vanskeleg”. Detta
vore ju något för Svenska
Akademien eller Svenska
Språknämnden att ta efter!
Och naturligtvis som tips för
journalistutbildningen!

LU

• ”Hos de som inte snusade
var siffran bara tre procent
….” ( = dem som) (Aftonbladet 25 feb. 2015, s. 11). Detta
fel är just nu det absolut vanligaste i dagstidningarna. Det
kan synas märkligt, eftersom
ingen skulle kunna tänka
sig att skriva ”Hos vi som
inte snusade …”. Och valet
av kasus måste naturligtvis vara lika oavsett vilken
person som är subjekt! De
journalister som skriver detta
skulle sannolikt inte göra fel
på engelska, där detta heter ”
Among those who …” – alltså inte ”Among they who”.

• ”De kommer att spendera
sin semester i Thailand” (=
tillbringa; spendera handlar
om pengar). Naturligtvis är
detta en påverkan från engelskan.

A

Oftast är det äldre människor
som hör av sig till mig och
frågar om man verkligen får
skriva si eller så. Och vad
är det då som upprör? Här
kommer några exempel,
plockade ur aktuella dagstidningar:

Benny Möller

Branschledande sedan 1994

Är du säker på vad du dricker?
Inte så konstigt om du är osäker.
Vattnet från en egen brunn kan innehålla
både det ena och det andra – en av fem
brunnar i Sverige har till och med
otjänligt vatten. Vår kostnadsfria vattenanalys ger svar på pH-värde, järnhalt,
hårdhetsgrad m m och är ett första steg
mot rent och friskt vatten.

Boka kostnadsfritt hembesök!
Norrköping: Importgatan 46, 602 28 Norrköping, tel. 011-12 70 30
www.jms-vattnrening.se
Linköping: Hackeforsvägen
1, 589 41 Linköping, tel 013-13 01 45

www.jms-vattenrening.se

29

Kommentar

Forts fr sid 7

Föreningen Skällviks borgs
vänner kommer att analysera
svaret.

Länsstyrelsens svar

Nedan återges endast den senare delen av svaret.
Inledningen omfattar bl a en redogörelse för gällande
fornminneslagstiftning och skäl för att låta
fornlämningen lämnas som den är.
Ni angav i ert brev förslag
eller jämförelser med andra
ruiner i Europa som restaurerats eller rekonstruerats.
En stor skillnad mellan dessa
och Skällviksborg är just bevarandegraden av respektive
ruins förfall samt naturligtvis
de olika ländernas respektive
lagstiftning när rekonstruktionsarbetena utfördes. Flera
av dessa platser ni nämner
kom att rekonstrueras/restaureras på 1800-och början av
1900-talet då forskningsläget
också var helt annorlunda än
idag.
Låt mig i stället ta ett annat
exempel, också det från Sydeuropa, på en mycket lyckad
rekonstruktion - Guédelon i
Frankrike. År 1997 startade
ett projekt att bygga ett medeltida slott från början genom
att enbart använda teknik
och material som användes under medeltiden. Man
valde en plats i närheten av
ett stenbrott med närliggande
vattendrag och skog. Projektet beräknas vara klart någon
gång på 2020-talet. Hittills
har totalt 55 arbetstillfällen
skapats och platsen besöks
årligen av cs 300.000 besökare. Guédelon är en plats
för vetenskap, utbildning och
besökare. Hela projektet är
självfinansierat och benämns
som det största arkeologiska
experimentet i världen.

Musikanten är Söderköpings
i dag enda föräldrakooperativ som, bedriver både
förskola och fritidshem under ett och samma tak. Det
innebär att våra barn vistas
på samma ställe från 1-12 år.

Då ni själva är inne på att
återuppbygd borgmiljö kan
leda till allt från utbildning av
medeltida hantverk, åskådliggörande av vår historia,
turism och den pedagogiska
aspekten, så vore det mer
realistiskt att återuppföra en
hypotetisk rekonstruktion,
som inte berör den lagskyddade fornlämningen Skällviksborg. Därmed behöver
inte en kostnadskrävande arkeologisk undersökning utföras då inte fornlämningen
kommer att beröras.

Markägaren är tillfrågad och
är positiv till att bereda alternativ plats.
Det är ett stort steg att gå
vidare med planering. De
grundläggande
förutsättningar måste vaskas fram
först.

Franska Guédelons uppbyggnadsfaser

Föreningen inväntar också
svar från Östgöta Länsmuseum och Riksantikvarieämbetet.

Besök: www.guedelon.fr
och
www.bbc.co.uk/programmes/p02blsqz

Bilderna intill visar pågående franska projektet Guédelon söder om Paris. Det är
en borg från 1200-talet som
återuppbyggs från marken.
Vidar Jansson

Länsstyrelsen rekommenderar istället att ni ser på
möjligheterna att utforma
en projektgrupp som utreder
förslag till rekonstruktion,
möjlighet till uppförande av
rekonstruktion,
alternativ
plats för en rekonstruktion
och finansiell planering av
projektet.
Det är ytterst tveksamt att
länsstyrelsen skulle ge tillstånd till en arkeologisk
totalundersökning av fornlämningen Skällviks borg
med en efterkommande rekonstruktion, även om det
finns total finansiering av
projektet.
Mattias Schönbeck
Antikvarie

Musikanten Föräldrakooperativ

Det är något som verkligen
uppskattas och ger en mycket större trygghet för både
barn och föräldrar.
Musikanten startades 1991
av en föräldragrupp på
MVC.
Vi är mycket stolta över att
ha professionellt engagerad
och utbildad personal på vårt
kooperativ. De sköter den
övergripande verksamheten
för våra barn. Tillsammans
med personalen jobbar vi
föräldrar sida vid sida för
att få ta del av våra barns utveckling och inte minst mer
tid tillsammans med dem.
Varför ska man välja oss???
Framförallt har vi en stabil
personalstyrka, som tillsammans med oss föräldrar gör
att barnen får fler vuxna omkring sig och vänjer sig vid
att det alltid finns tid för dem.
Bara det är en skön känsla
både för barnen och inte
minst oss föräldrar.
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Vi föräldrar är med och bestämmer hur verksamheten
ska se ut och sköter all ekonomi tillsammans.
Maten lagas av vår egen kokerska som lagar all mat från
grunden.
Vi jobbar hårt med allergifrågor och har barn med nötallergi mm, så vi är duktiga på
att se till att allergiska barn
tillgodoses på bästa sätt.
Barn som går på kooperativ får en annan respekt att
möta andra människor på ett
mycket bra sätt.

Vi har arbetande föräldrar
varje dag och de ser till att
våra barn, som går i skolan
får skjuts till och från skolan vilket och det uppskattas
mycket av våra familjer.

Där har vi bla. Gungor ,
sandlådor, rutschkana , stora
gräsytor, snickarbod, lekhus,
och inte minst en hockeyrink
med grus som vi kan lira boll
och landhockey på.

Olika aktiviteter arrangeras
av oss föräldrar, allt från gemensamma
familjedagar,
vuxentillställningar, och loppisar mm. Varje vår och höst
drar vi ihop fixardagar då vi
med gemensamma krafter
rustar upp vårt fina hus och
omgivning med allt från
måleri snickeri och lekanordningar som finns på vår
underbara gård.

Musikanten ligger mycket
strategiskt till då vi har
Björkhagaskolan bakom oss
och badet bara 50m från oss.
Dit går vi på sommaren och
svalkar oss. På vintern kan
vi gå rätt över vägen till Ramunderhallen och isbanan.
Simskola och idrott varje
vecka för förskolan och frita.
Vår personal är mycket mån
om att våra barn skall få vara
ute så mycket som möjligt.

Så en gång i veckan blir det
skogsutflykt med matsäck
och naturupplevelser.
I vår trädgård får barnen vara
med och plantera t ex örter,
bär och grönsaker.
Verksamheten inomhus består av skapande, som att
måla, snickra, fri lek, dansa
och musicera och sagostunder etc. Så mycket bättre kan
inte ett barn ha under sina
förskole-/”frita”år anser vi.
Vad är då kostnaden för allt
detta? Jo, enbart vårt eget engagemang. Det är fantastiskt
med tanke på att vi föräldrar

får vara en del av våra barns
skolutveckling och det i sin
tur medför att man får mer
underbara vänner på köpet.
och det är väl också riktigt
härligt.
Varmt välkomna att besöka
oss på musikanten.
Mikael Malmkvist

Du är betydelsefull!
Efter ännu en vinter börjar
vår lilla stad vakna till. Nu
kommer ljuset och därmed
verkar Söderköpingsborna
”vakna” till och besökarna
har redan blivit fler- eller är
det att de syns mer? Ja, tänk
vad ljuset kan spela stor roll i
stadslivet. Under vintern har
vår stad tidvis verkat ”död”
och man har lust att öppna
butikdörren och ”hoa lite”
och undra ”bor det någon
här?”
Men nu åker kvastarna fram
för att putsa på trottoaren
utanför butikerna och ut har
det kommit både ris och de
första små blommorna i kruka. Vi är duktiga på att pynta
och göra trivsamt här.
Påsken är en stor högtid och
det är många som kommer
och besöker Söderköping
under den veckan. ”Man hittar hem” igen och besöker
mor och far, släkt och vänner
med hela familjen. Men även
en hel del turister kommer
redan hit för rekreation och
naturupplevelser och vi har
det faktiskt väldigt trivsamt
här i Söderköping!

Idag sa kund och ny besökare
till vår butik - Det är otroligt
vad många fina butiker och
serviceföretag ni har här- det
måste vara unikt.- Ja, det är
det, men hur länge till, svarade jag. För visst känner vi av
att de stora handelsplatserna
drar iväg våra kunder och
många väljer också att handla det man vill ha på ”nätet”.
Både på gott och ont. Visst
är det bekvämt och lätt, men
vad kommer att hända med
alla våra städer och stadskärnor? Vill vi ha bara huskroppar med lägenheter och
tomma affärslokaler eller vill
vi ha levande städer? Det är
frågor som vi var och en bör
fundera över.
Det är du som kund som i
hög grad kan påverka, när du
bestämmer dig för att handla
lokalt. En aktiv handel i vår
lilla stad blir även attraktiv
för andra. Ett gammalt uttryck är att: ”folk drar folk”.
Så viktigt är att ”vimla” och
”mingla” ute på gator och
torg. Och tänk så trivsamt det
blir. Det märker vi ju tydligt
på sommaren. Då trivs folk
här. Nu är det snart Påsk och

det kommer att märkas. Nu
klär staden om i vårdräkt och
”allt vaknar till liv”- Solsken
betyder mycket men du som
Söderköpingsbo, kund och
gäst betyder mest!
Vi butiker, caféer och restauranger i Söderköping försöker i alla fall bidra så mycket
vi orkar till stadens attraktionskraft och mysfaktor. Ett
besök i Söderköping ger dig
troligen en annorlunda shoppingupplevelse. Hos oss hittar du butiker där kvalitet går
före kvantitet och sortimentet anpassats efter kundernas
önskemål. Stora matbutiker,
blandas med små och Söderköping har även en liten
Saluhall. Mängden serviceföretag är imponerade. Här
kan du få allt från ”topp till
tå” fixat och även ta en SPAdag om du vill. Behöver du
en present? Ja, då är du nog
på rätt plats. Urvalet av present- och klädbutiker är imponerande. Vi kan stoltsera
med landets äldsta Bokhandel. Vi har även ett mycket
stort urval av restauranger
och lunchställen – Tänk att
en sådan liten stad kan ha ett
så varierat utbud?

Här finns det moderna tillsammans med det gamla och
genuina i en härlig blandning.
Vi kan glädja oss åt att det
blivit fler butiker och under
vintern har också flera företag och butiker bytt ägare
och det kommer säker att
märkas med uppdaterat sortiment då varje företagare
sätter sin egen prägel på sin
verksamhet. Det som dock är
Söderköpings varumärke är
en handel med hög servicenivå och gott bemötande För
oss är det också viktigt med
en kunnig och serviceinriktad personal som kan svara
på frågor och hjälpa dig som
kund att hitta det du efterfrågar. Så välkommen till oss,
vi ska ta väl hand om dig
som kund – du är betydelsefull för oss, för staden och
viktig för hela vår kommuns
utveckling.
Anne-Louise Kroon
Föreningen Stadskärnan

Njut av vårt härliga
Påsk-bord
Påskafton mordgåta till maten
kl.18.00
Påskdagen påsk-buffé kl. 14.00

Boka bord tel. 0121-34700 eller
info@husbysateri.se
www.husbysateri.se
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Glädjande nyheter
från Indien
Yvonne Bäckstedt

År 2011 besökte vi Nationalparken
Bandhavgarh
som ligger i centrala Indien
i delstaten Madhya Pradesh.
Jag skrev då i min dagbok
”Området är hårt bevakat av
militärpolis och parkvakter.
Det är dyrt och krångligt att
åka in i parken. Man får inte
lämna jeepen en enda sekund
så det är mycket begränsat
och chansen att få bra bilder
på det stora kattdjuret är små.
Tur att det finns arbetselefanter att hyra så att man kan
ta sig ut i terrängen och på
så vis komma nära tigrarna.
Vi letade i femton dagar och
lyckades få tre bra scener
men å andra sidan fick vi ju
se hela området flera gånger
om”.
Då 2011 fanns det ca.1700
tigrar i hela Indien. Trenden
har nu vänt och antalet tigrar
växer stadigt. Det handlar
inte bara om tillväxt, man har
också upptäckt tigrar som
man inte känt till tidigare, i
skogsområden mellan nationalparkerna och reservaten.
Samarbete med lokalbefolkningen och en hårdare bevakning har gett resultat i en
miljö där tiger och människa
lever inom samma område.
I januari 2015 kom den glädjande rapporten från Indien
32

att tigern har ökat i antal!
Den Bengaliska Tigern i
Indien har på ca tre år ökat
med 30 % i antal. Idag finns
det 2226 individer enligt
den senaste inventeringen.
Myndigheten National Tiger
Conservation Authority har
lett projektet och samarbetat
med experter samt olika naturvårdsorganisationer. Med
gemensamma
ansträngningar har 300 000 kvadratkilometer över 18 delstater
i Indien ”finkammats” med
hjälp av kameror, fotspår och
spillning. Sedan förra seklet
har tigrarna i världen minskat från cirka 100 000 djur,
till mellan 3000 till 4000
djur; En minskning med 9697%. Orsakerna är illegal
jakt, krympande livsmiljöer
för vilda djur och handel
med tigerdelar som statussymbol och för orientalisk
medicin i framförallt Kina
och Taiwan.
Vi hoppas nu att ökningen
håller i sig och att projekt
”Save the Tiger” kommer att
lyckas och att det blir lättare
att få bra bilder på dessa imponerande kattdjur vid nästa
resa.
Text och foto
Yvonne Bäckstedt

Fotoservice Yvonne Bäckstedt

Reklambild Familjehögtider Naturfoto
Yvonne.backstedt@telia.com www.filmscan.se

