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Följ med Emil Friis upp på
Sydamerikas högsta topp

För åsikter i artiklar i denna tidning
svarar skribenten allena

Nödvändiga
förändringar
Förr hade människor i sina
relationer moraliska spärrar
som man inte överskred. Efterhand som tiden gått har en
moralisk uppluckring på något konstigt sett accepterats.
Normerna vi hade som rättesnöre tidigare rycker folk på
axlarna åt.
Förr sa de vuxna ifrån när
barn och unga gjorde olämpliga sakar. Oavsett de var
egna barn eller andras. Det
fanns ett gemensamt ansvar
för den uppväxande generationen. Var ser vi det idag?
Ingriper en vuxen kan det
leda till åtal. Det är inte den
felande som får bära skulden
för sina handlingar. Det är
den vuxne som tar på sig att
slå vakt om normer och vanligt hyfs, som får försvara
sina handlingar.

Tyvärr har hela den här utvecklingen en politisk bakgrund. Rötterna finner man
minst 50 år tillbaka i tiden.
Ingen beslutsfattare törs göra
något åt saken. Det skulle anses som politiskt självmord
att ens föra på tal. Det finns
alltid en liten men mycket
högljudd skara som låter
förslagsställaren knäa under
oförskämda påståenden och
personliga påhopp. Tror ni
att någon ställer upp till försvar?
Just det, det är helt tyst. Ingen vågar. Ingen har modet.
Så till en helt annan obegriplig företeelse. Även den
accepterad. Höga chefer får
rena fantasilöner. Om de
missköter sig får de gå med
bibehållen lön ofta i åratal

och tillsammans med en
”fallskärm” som faktiskt gör
att de har resten av sitt ”på
det torra”. - Detta för att de
missköter sig!

Vidar Jansson

lilla tidningen

En chef bör naturligtvis ha
en anständig lön. Men för att
få bonus för sin prestation så
måste prestationen verkligen
ha tillfört verksamheten värden. Åtskilliga är exemplen
på miljontals kronor i bonus,
utbetalda av helt andra anledningar. Ja, t o m anledningar som långsiktigt urholkat företagens möjligheter
till framgång. Är det konstigt
att folk reagerar? Det borde
naturligtvis vara så att bonus

(om den nu anses behövd)
bara betalas ut om resultatet
av chefens arbete förtjänat
det. Och det vet man inte förrän efter bokslut. Var finns
människor som kan säga
ifrån?
Tyvärr är det nog sedan länge
så, att bolagsstyrelsernas
inre krets ger varandra styrelseplatser i många bolag.
Ledamöterna ger varandra
generösa förmåner och de
förväntar sig att få tillbaka av
andra ledamöter eller chefer.

ställda - inget företag. Alla
behövs. Framtida företag
måste genomsyras av delaktighet. Inte av konfrontation.
Som jag kan förstå, är enda
möjligheten till förändring
att göra medarbetare i ett företag till delägare. Då först
kan människor i verksamheter mötas på samma villkor och stora, byråkratiska fackföreningar avskaffas.
Vägen dit är lång. Men troligen oundviklig.

Det här är något som de anställda upplever som ett hån.
Ändå är det så, att utan an-

Vidar Jansson
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När jag var 63 år startade jag lilla tidningen. Det var år 2000.
Sedan dess har tidningen utkommit regelbundet 4 gånger per år
gratis till alla läsare i ett allt större område i östra Östergötland.
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Det har varit en glädje att få ge ut tidningen. Tiden har emellertid gått, så inne på 17:de året har det blivit tid att leta efter någon
som kan axla ansvaret med tidningen i fortsättningen. Så här
officiellt söker jag en efterträdare med lokalkännedom och ett
brinnande intresse för vår älskade bygd.
Är du intresserad, kontakta redaktionen
0121-42135, 070-3108370
info@lillatidningen.com eller vidar.jansson@telia.com
Hemsida: www.lillatidningen.com
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Peter Jansson 070-755 95 60

Professionell hjälp när det behövs

Söderköping
– det blågröna samhället?
av Mattias Ravander
Kommunstyrelsens ordförande

Den som följer med i den
samhällspolitiska debatten,
och kanske inte minst den
som gäller samhällsplanering och bostadsbyggande,
kan inte ha undgått att stöta
på begreppet förtätning. Du
kanske till och med har hört
det så mycket att du är lite
less på det. Det är onekligen
så att förtätningen blivit lite
av mode, i allfall en tydlig
trend i samhällsplaneringen. En del drivs det av den
ökade urbaniseringen, men
inte minst av den uppenbara
bostadsbristen. Ska det byggas 350 000 nya bostäder
i Sverige fram till 2020, till
en rimlig ekonomisk kostnad
– så måste befintliga investeringar i vägar och annan
infrastruktur nyttjas till max.
Vägar och rör är dyrt.
Så ser också vår politik för
Söderköpings kommun ut.
Fler bostäder måste byggas.
Ska det inte bli onödigt dyrt
för Söderköpings skattebetalare så måste redan nedlagda
pengar i vägar och infrastruktur nyttjas så mycket
som det går. Men ska den
förtätningen ske till vilket

pris som helst – var går gränsen för tätheten? Och kanske
en minst lika viktig fråga –
var ska det inte byggas? Det
är en oerhört viktig fråga för
oss politiker att diskutera,
inte minst med er som redan
bor i Söderköpings kommun, i staden och mindre
orter kanske framförallt.
Under 2016 så startar arbetet
med en ny fördjupad översiktsplan för Söderköpings
stad. Arbetet kommer att
drivas under cirka ett och
halvt år framåt och landa i ett
beslut i kommunfullmäktige
under hösten/vintern 2017,
med sikte på att lägga kartan
för Söderköpings utveckling
åtminstone det närmaste
decenniet. I det arbetet och
dokumentet så är just frågan
om var det ska byggas, och
var det inte ska byggas en
central fråga. Vilka är Söderköpings stads kärnvärden
och på vilket sätt kan vi ta
tillvara dem?
Några sådana kärnvärden
och fantastiska tillgångar är
stadens blågröna struktur.

Lite förenklat kan man säga
att den gröna strukturen startar med Ramunderberget och
går sedan söderut via Brunnsparken, Vikingavallen och
upp mot Albogaskogen. Den
blå strukturen går i två ”parallella” stråk, Storån och
Kanalen. Dessa korsar sedan i Brunnsparken och i det
som, när E22 flyttat utanför
staden, kan bli en riktigt fin
stadspark vid Klosterkvarn/
Kvarndammen.
Det blå och det gröna är viktiga värden för Söderköpings
stad och garanterar det som
är kanske det viktigaste för
en stad som Söderköping,
och där vi är lite unika. Söderköping är en stad av variation. Här finns något för
alla. Storåstråket, affärsgatorna (vår egen ”galleria”),
industriområden, radhusområden, villaområden, idrottsplatser och hyreshusområden. I olika stil och i olika
utformning. Var och en ska
känna sig hemma på något
sätt.

förtätas. På rätt ställe, och
i rätt omfattning. Tillsammans med förtätningen så
kan också kommunen och
de kringboende tillsammans
hitta sätt att förbättra och förädla de ytor som finns kvar.
Lekplatser kan förbättras och
utvecklas, gräsmattor blir
planteringar och odlingar,
den biologiska mångfalden
kan förbättras. Resurser till
det skapas genom att fler bostäder kommer till, och genom att den befintliga infrastrukturen kan nyttjas på ett
sådant sätt som frigör kapital
till satsningar på det grönblå.
Ta chansen att vara med och
tyck till om hur ditt Söderköping ska utvecklas under
arbetet med den fördjupade
översiktsplanen, dina åsikter
behövs!

Tanke-spån!
av Hans Fredriksson

Hennes barn var kvar i misär och svält
Deras hus var väl att betrakta som tält
Hon hade en dröm en bättre värld
Med livets nödtorft vid hemmets härd
Från byn där hon bodde hon for till ett land
Att resa så längt lämna hemmets band
Ryktet sa där finns allt du kan tänkas behöva
Hennes skuldkänsla var nog svår att bedöva
Resan mot norr till vilken hon lånat
För den som har allt hennes handling förvånat
Ett ovisst och chansartat äventyr
Och visst var den resan orimligt dyr
Nu satt hon påpälsad utanför dörren och log
Genom dörren en ström av människor drog
Fast bakom hennes leende väl syntes sorgen
Några slänger en slant i den framställda korgen
En allmosa skänkt att döva samvetets röst
Gåvan kanske kunde bli till nån tröst
En gåva som gnager givaren långt in i märgen
Kanske ger den åt själen den rätta färgen
Vi går där och handlar väljer och vrakar
I stort är det väl inget vi gärna försakar
För en hundring vi köper en säck fågelfrö
I tiggarens korg vi en tia motvilligt strö
Fåglarna finner nog säkert i naturen sin mat
Utan att alltid den bjudes på fat
Det rimmar så illa mot en ensam och fattig mor
I vårt eget val ingen rimlighet bor

Men för att kunna åstadkomma detta, så måste det

Det finns ingen rättvisa här i livet
Vi tar vår standard allt för givet
För den som har mycket och inget ser
Vill alltid för egen del ha mycket mer

lilla tidningens spridningsområde

Alla hushåll i det gula området får lilla tidningen gratis
Norrköping

Arkösund

Söderköping
Linköping

Åtvidaberg

BEHÖVER DU
NY BOSTAD I
SÖDERKÖPING?

Valdemarsvik

Vi har nybyggda lägenheter.
Läs mer på ramunderstaden.se

Gryt
0121–19 6 0 0

w w w.ramunder staden.se
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En släktforskning som heter duga
För en tid sedan skrev
Time Magazine om stora
vetenskapsmän och på
framsidan kunde man läsa
”GREAT
SCIENTISTS
The Geniuses, Eccentrics
and Visionaries Who transformed our world” (Stora
vetenskapsmän genierna,
excentrikerna och visionärerna som förändrade
vår värld.) En av dessa
vetenskapsmän var Professor Donald Johanson
och han var i gott sällskap
med storheter som Albert
Einstein, Marie Curie, Sigmund Freud, Isac Newton,
Pythagoras med flera.
Vad har nu detta med Söderköping att göra? Jo,
Donald Johanson är bördig
från Söderköping. Hans far
Thorsten Johansson växte
upp tillsammans med brodern och brottarlegenden
Ivar Johansson i ”Johanssons hus” i Söderköping,
det höga huset mellan Lottagården och Rydebergsstugan. Donalds far och
mor emigrerade till USA
och Donald föddes i Chicago 1943. Donald blev forskare och hans ämne är paleoantropologi, det vill säga
läran om utdöda människoarter och människoliknande fossil. Han har forskat
om människans ursprung
och 1974 under en expedition till den fossilrika provinsen Afar i Etiopien fann
Donald ett 3,2 miljoner år
gammalt förmänskligt fossil, som fick namnet Lucy.
Det vetenskapliga namnet
är Australopithecus afarensis, men en forskarstudent i Donalds forskarteam
döpte henne till Lucy efter
Beatles ”Lucy in the sky
with diamonds”, som flitigt

spelades på teamets kassettbandspelare. Lucy, som
var upprättgående på två
ben men fortfarande med
en relativt liten hjärna, har
blivit känd som evolutionsforskningens
viktigaste
fynd. Donald Johansons
forskning har haft avgörande betydelse för att forskarvärlden idag är överens
om att arten Homo Sapiens
utvecklades i Afrika för
cirka 200 000 år sedan och
att vi alla, oberoende av
hudfärg, etnicitet eller var
på jorden vi bor, är Afrikaner. För 60-80 000 år sedan
lämnade människan Afrika
och befolkade hela planeten. Flera nu utdöda människoarter, den mest kända
Neandertalaren, lämnade
Afrika långt före Homo
Sapiens och levde i Europa
och Asien men vi, den moderna människan, är inte en
utveckling av dessa arter.
Genom sina upptäckter och
sin forskning har professor
Donald Johanson säkrat en
plats i vetenskapens historia. Det vill jag kalla släktforskning, som heter duga.
Donald är fortfarande aktiv
vid Arizona State University och han är en flitig föreläsare världen över. Han
har också skrivit ett antal
böcker och gjort filmer i
ämnet.

Johanssons hus (det röda)

Professor Donald Johansson
...gästar och föreläser i Söderköping i sommar

Till sommaren 2016 har
professor Donald Johanson
planer att besöka Sverige.
Han har lovat komma till
Söderköping och berätta
om sin forskning om människans ursprung och om
sin egen Lucy, en 3,2 miljoner år gammal charmerande dam.
Christer Eklund

Till salu

Lucy

Komplett

Sverigedräkt

(med samtliga tillbehör)
dam strl 38-40
Använd endast 1 gång

Pris 4,500:(nypris 13.500:-)

Ramunder Spel& Dansgille
Tel 070-513 36 22.
Margareta Gustavsson
Silverspänne

Sörby Gästgivargård

Väska

Gårdsbutik & Café

VÅRMARKNAD
lördagen den 2 april kl 10 - 16

John Hennings

- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
- SuperSole™ -skoinlägg
www.hennings fysio.se
Tel. 0121-148 49
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Prästgatan 4, 614 30 Söderköping

Vi inbjuder till Vårmarknad med nyheter som: friggebodar, lekstugor, jord, sättlök, sättpotatis och fröer.
Lokala hantverkare erbjuder bl a: fisk, bröd, blommor,
grillat, rökt kött/fisk.
Gårdsbutiken är öppen som vanligt 10 - 18
Välkomna!
Elvy & Hasse med personal
Telefon till Elvy 0730-310510

Skapa Full Sysselsättning!
Att krampaktigt hålla fast vid det gamla resulterar i långsam drunkning. Vi lever
inte längre i ett isolerat skyddat samhälle där vi kan bestämma själva.
För att kunna upprätthålla den höga levnadsstandarden tvingas vi att anpassa
oss till omvärlden – eller tänka nytt och bli föregångare. Djärva radikala politiker
måste träda fram. Finns de?

Anställningsregler		
				

Skatteväxling

Arbeten
Utbildningssystem
			
					

Kortare arbetstid

Statsinvesteringar
1- Anställningsregler
Tiden är förbi för en trygg garanterad sysselsättning 40 h/v
med samma arbetsgivare under årtionden till en ersättning
som förhandlades fram av en tredje part. De nuvarande
anställningsreglerna hämmar inträdet på arbetsmarknaden
och gör arbetsgivaren ovillig att öka personalen. Ingångslönerna bör vara fria (minimilön?) och förhandlas individuellt. Dessutom ska motiverade avskedanden inte vara
förbunden med kompensation från arbetsgivaren. Tyvärr
kan den tryggheten inte fortgå om vi ska kunna konkurrera med omvärlden.
De nya jobben finns inte längre i industrin, utan i en allt
större tjänstesektor. I USA förväntas 40 % av arbetskraften 2020 bestå av frilansare i olika konstellationer – trenden kommer att följas här. Då blir det säkert färre bestämda arbetstider mellan 8 – 16 . Har du ett uppdrag ska du
dessutom helst kunna nås 24-7. Samtidigt som det skapar
en mycket stor frihet för individen, ställs det också stora
krav på självdisciplin, eget sparande och ständigt kompetenshöjande åtgärder. Samhället och fackföreningen tar
inte längre ansvar – det får individen själv göra i allt högre
grad.

2- Skatteväxling
Beskatta konsumtion i stället för arbete. Job skapas genom
att det blir lägre kostnader per anställd och tillsammans
med enklare anställningsregler kommer arbetsgivarna att
vara mer villiga att ta in full bemanning i stället för att
överutnyttja personalen med stress och ohälsa som följd.
Nya mer arbetsintensiva projekt kan komma att löna sig
att genomföra.
Om naturresurser kostar betydligt mer, används mindre
vilket sparar värdefulla naturresurser. Samtidigt stimuleras återanvändning och återvinning, vilket i sin tur kommer att skapa nya arbetstillfällen inom reparations- och
renoveringsbranschen. Inget slit och släng.

3- Utbildningssystem
Det högre utbildningssystemet präglas av konservatism,
saknar innovativt nytänkande och är allt för omständligt.
Det skulle vara naturligt att kunna komponera sina kurser
efter eget nuvarande och nära framtida behov, samt tillgodoräkna sig tidigare kunskaper, inte minst för de 100
000-tals flyktingar som strömmat in i landet. De behöver
utbildning nu för att kunna bidra med en arbetsinsats om

2 – 5 år. Det är bråttom med en reform. Betydligt fler
människor skulle kunna erbjudas att få hämta kunskaper
om inte onödiga akademiska trösklar begränsar.
Den digitala tekniken skulle kunna utnyttjas mer, både
till föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Det skulle
spara både tid, resor och skona miljön. Det är också väsentligt med ett intimt samarbete mellan organisationer
och företag. För en examen eller kursintyg skulle erfordras en praktisk erfarenhet inom kursområdet. Till denna
stora samhällsomställning fordras vidareutbildning i vuxen åder och en mycket flexibel skola.

4- Kortare arbetstid
Som jag i en tidigare artikel framhållit, måste vi dela på de
arbetsuppgifter som finns om vi inte ska få ett A-lag och
ett B-lag där A håller liv i B-laget. Detta är inte enbart
ett ekonomiskt jämställdhetsproblem utan i hög grad ett
kostsamt hälsoproblem som bör minimeras. Arbetstiden
bör också användas för att modulera konjunktursvängningarna i samhället.

5- Statsinvesteringar
Långsiktiga, uthålliga, riskfyllda satsningar i nya okända
områden är nödvändiga för en framtida arbetsmarknad.
Statens roll i den nationella ekonomin har alltid varit som
facilitator, administratör, regulator, investerare i infrastruktur och institutioner mm. Men också som ekonomisk livräddare. Dessutom som långsiktig bidragsgivare
till universitet och andra forskningsinstitutioner, framförallt för grundforskning, nu senast en stor summa till
medicinsk forskning. Det är bra, men det kan inte vara
riktigt att staten är en passiv långsiktig högrisktagare utan
större möjligheter att få ta del av den framtida vinsten förutom möjligen genom blygsamma skatteintäkter (om inte
vinsten av riskkapitalbolag redan har förts över till annat
land). Det skulle vara naivt att tro att privata riskkapitalbolag skulle leda de tidiga och mest riskfyllda stadierna av
någon ekonomisk sektor som ger en potentiell avkastning
om 15 – 20 år. Några exempel på i dag kända områden
är medicin, bioteknologi, nanoteknologi, IT, energi, artificiell intelligens, kommunikation m.fl.
Den privata sektorn är framförallt fokuserad på investeringar som ger resultat i närtid. Dess kapital är alltmer
mobilt och missbrukat – flyttas utomlands för att undvika
svenska skatter, köper tillbaka egna aktier för att höja
aktiekursen, aktieoptioner och höga chefslöner. Förhål-

Jan Clewestam
Politiskt oberoende statsvetare
jan.clewestam.sids@telia.com
Jan avlade en Fil Dr i Internationell Utveckling.
Därefter mer uppdrag för FN, Världsbanken med
flera internationella organ. Även som svensk diplomat. Fick förmånen att bo i olika kulturer och lära
känna dess människor och deras värderingar. Flyttade till Söderköping 2004. Gillar kritisk analys
och kreativitet av många slag.

landevis lite spenderas på mänsklig kompetens, långsiktig
forskning och utveckling på helt nya mycket riskfyllda
områden. Avsikten är inte att förespråka ett Marxistiskt
samhälle, utan att staten med sina stora resurser ska vara
både mer aktiv investerare och samtidigt vara med och
dela kakan. Staten behöver inte inneha aktiemajoriteten i
ett statligt-privat företag, men ska stanna kvar och ta del
av avkastningen, inte bara finansiera forskningen utan
även utvecklingen och marknadsintroduktionen för att
uppnå en varaktig och stabil arbetsmarknad.
För ett sådant statligt agerande erfordras mer än byråkrater i organisationen. Personal med hög spetskompetens,
ledarskap, innovativt, visionärt långsiktigt tänkande för
att strategiskt kunna utvärdera och genomföra möjliga
långsiktiga investeringar inom nya okända områden.

Det erfordras stort riskvilligt kapital inom helt
nya områden som i dag inte ens kan skönjas
och möjligen ge vinst om 20-30 år.
De länder som utbildar sina medborgare till framtida behov inom ett brett segment, omhuldar fri forskning och
samtidigt är villig att leda satsningen av riskkapital inom
okända områden, är vinnare på en framtida dynamisk arbetsmarknad. Motsatsen är att stödja gammal teknologi
och företag som för en allt mer tinande tillvaro för att
”rädda jobben”. Exemplen på länder av båda kategorier
är många t.o.m. inom EU – se er omkring!
							
		
Jan Clewestam
Referenser: Freeman (1995), Lundvall (1992), Nelson,
(1993), Mazzucato (2014), Keynes (1926, Polanyi (1944),
Piketty (2014)

TVÅ TEATERINTRESSERADE
POJKAR
i 9 - 13 årsåldern till
”Rasmus på luffen”
i Söderköping
rasmus@teatersythercopie
070-576 98 31
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Mattias Ravander (S) och
Yvonne Persson (M)
Svarar Oppositionen

Satsning i Söderköpings
östra kommundelar
Förslag från den borgerliga alliansen i Söderköping
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

Som boende på landsbygden
ingår vi i olika sammanflätade nätverk. Det kan vara
släkt, vänner, byalag, föreningar, skola, grannar och familjer. Många väljer att bo i
en bygd de känner till och i
många fall vuxit upp i, vilket
ger tillhörighet och hemmahörande i ett sammanhang.
Det här skapar trygghet.

ses. Syftet med projektgruppen är att utreda och föreslå
de satsningar som behöver
göras för att nå följande målbilder. Arbetet ska ske i samklang med boende, företag
och föreningar. Projektgruppen får i uppdrag att arbeta
under tiden april – september
2016 med en delredovisning
till kommunstyrelsen i juni.

reslägenheter. Efterfrågan
avgör vilken storlek lägenheterna får.
• I samband med planläggning av dessa satsningar görs
en studie av möjligheter till
5–10 nya tomter för åretruntboende i friliggande villor.
• Kommunen ska snarast ta
fram planprogram för Tyrislöt.

Att leva, bo och livnära sig
på landsbygden handlar ofta
om att stå på flera ben. Förr
levde man på vad jorden
gav genom djur, växtodling,
skog och i en del fall fiske.
Detta räcker inte alltid längre
utan det behövs ytterligare
inkomster och där utgör
samhällsservicen i närmiljön
en stor del av arbetstillfällena. Näringsgrenen turism
växer och utgör ofta ytterligare inkomstkällor.

Sankt Anna skola

Mogata

• Skolan inklusive förskolan blir kvar i sin nuvarande
form och organisation.
• En utökad satsning görs på
Natur- och Friskvårdsprofil.
Detta för att locka nya elever,
genom aktiva val till Sankt
Anna skola.
• Skolans lokaler och omgivningar ska användas mera
frekvent i lägerverksamhet
för alla Söderköpings elever
samt kunna nyttjas av andra
kommuner och föreningar.

• Bygg en ny förskola.
• Satsa på nybyggnation
av flerfamiljshus. Lämplig
mark finns.
• Rusta upp badplatsen i
Husbyvik.
•
Arbeta för en förbättrad kollektivtrafik samt en
gång-/cykelväg till Söderköping.

Vi tycker att det då är viktigt
att slå fast vissa grundprinciper:
Vi ska ha en landsbygd som
fungerar och är befolkad året
om.
Det är viktigt för alla med
”öppna landskap” - betande
djur, brukade jordar, skötta
skogar och vatten som fungerar för både yrkes- och fritidsfiske.
Turisten, den fritidsboende
och de bofasta ska tillsammans i förståelse ge varandra
möjlighet till service och rekreation.
Förslagen i den politiska majoritetens ”Sankt Anna paketet” går stick i stäv med de
här viktiga faktorerna som
behövs för att uppnå en ”levande landsbygd”.
Den borgerliga alliansen
i Söderköping (Centern,
Liberalerna och Kristdemokraterna) föreslår att en
projektgrupp bestående av
representanter för Kommunstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen och Barn och
Utbildningsförvaltningen ut6

Stenbrinkens äldrecentrum
• Ett nytt särskilt boende
byggs i Sankt Anna kyrkby.
Där ska finnas plats för cirka
20 personer samt träffpunkt
för alla med stödbehov.
• Nuvarande Nilsgården
med 5 lägenheter renoveras,
framförallt ytskikt och teknik.
• Ytterligare 5 lägenheter
för trygghetsboende byggs
i nära anslutning till de tidigare.
• Hemtjänstcentralen flyttar
tillbaka in i bottenvåningen
på Stenbrinken.
• Lagen om valfrihet (LOV)
öppnar upp för lokal verksamhet samt ger den enskilde rätt att välja vem som ska
utföra hemtjänsten.
• Utred om matproduktionen
kan drivas som en egen kommunal resultatenhet.

Nya bostäder i
Sankt Anna
• Nuvarande Stenbrinken
byggs om till 10 – 15 hy-

Oppositionspartierna Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna slår i sin
artikel fast ”Vi ska ha en
landsbygd som fungerar och
är befolkad året om”. Det
håller vi i majoriteten - Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet – med
om, men vi vill tillägga att
all utveckling ska ske med
beaktande av hållbar utveckling och i balans med övriga
delar av vår kommun.
De satsningar som oppositionspartierna föreslår är en
diger önskelista och saknar
som helhet betraktat, realism
och genomförbarhet. Oppositionen lägger dessutom till
fler områden till Sankt Anna-paketet. Politik handlar
om att välja och framförallt
att våga välja bort. Allt kan
inte göras på en gång! För
att kunna ta ansvar för den

kommunala verksamheten
och ekonomin krävs att förslagen är realistiska och genomförbara annars förblir de
just bara en önskelista.
Om vi tror att önskelistor är
detsamma som ett löfte om
vad som ska ske är det stor
risk att det blir som när den
kissnödige löser det genom
att kissa i byxorna – det är
skönt för stunden men blir
snabbt obehaglig, vått och
kallt. Därför är majoriteten
angelägen om att de förslag
som vi går vidare med är
realistiska, genomföra och
förankrade.
De synpunkter och idéer vi
har fått på Sankt Anna-paketet från 30-talet enskilda personer och grupper av personer kommer nu att bearbetas.
I den budget för 2017-2020

som vi lägger fram för beslut i kommunfullmäktige
kommer realistiska och genomförbara åtgärder i Sankt
Anna att ingå vilket också
innebär att hållbar utveckling
och balans med övriga delar
av kommunen är beaktat.
Vi välkomnar oppositionens idéer tillsammans med
övriga förslag och hoppas
att samtliga politiker i kommunen kan hjälpas åt att
konkretisera och prioritera
mellan dessa för att skapa en
sammanhållen och genomförbar handlingsplan för de
närmaste åren.
Söderköping 2016-03-10
Mattias Ravander (S)		
Yvonne Persson (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande

Södra Finnödelen
Ett utvecklingsarbete mellan
kommunen, de boende och
föreningarna måste påbörjas.

Besöks- och turistnäring
• Den livaktiga besöks- och
turistnäringen, som grundar
sig på höga kultur- och naturvärden, utvecklas vidare
i aktivt samarbete mellan
kommunen, föreningslivet
och det lokala näringslivet.
• Kommunen ska hjälpa till
med den marknadsföring
som är nödvändig.
Infrastruktur
• Väg 210 får ökad standard,
framförallt delen Lagnö
vändplan till Tyrislöt.
• Kommunen säkerställer genom avtal eller egna arbeten
att möjlighet till bredband
säkras för hela landsbygden.
Den borgerliga alliansen i
Söderköping
Centerpartiet, Liberalerna
och Kristdemokraterna

Efterlängtade vårtecken
www.serander.se

Bodagen 2016

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,
lördagen
den 19
mars Spanien?
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
föredrag,
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

Här på baslägret övernattar
vi i våra små tält, som står
på sten och grus. När vi äter
så har vi dock ett stort expeditionstält, som vi får låna
under tiden vi är här. Maten
vi äter består ofta av pasta
eller egenbakad pizza med
tillbehör.

Sydamerikas högsta berg
Aconcagua 6962 meter över havet

Året efter jag var i Himalaya och tog mig upp för ett
6000- metersberg siktade jag
mot högre höjd. Denna gång
i Argentina och det högsta
berget på kontinenten Aconcagua, som berget heter, är
inte bara det högsta berget i
sydamerika, det är även det
högsta berget i världen utanför Himalaya med sina 6962
höjdmeter.
- Resan till Argentina startade från Söderköping även
den. Flygplanet avgick från
Arlanda mitt på dagen men
blev såklart försenat lång
tid. Flygplanet lämnade Arlanda och mellanlandade
i Spanien. Väl där stod ett
flygplan som jag precis hann
med efter att ha sprungit som
en sork för att komma i tid
innan avgång. Jag checkade
in och klev på planet precis
som om jag inte vore anfådd.
- Ytterligare en mellanlandning skedde i Chile innan
jag till slut kom fram till
Mendoza i Argentina. Där
var nästa överraskning; Min
stora ryggsäck med all utrustning var borta! Jaha, då
var det bara att anmäla den
försvunnen till personalen. I
min ryggsäck hade jag inte
bara utrustning, utan namn
och adress till det hotell jag
skulle till. Och där stod jag
på andra sidan jorden utan att
veta vart jag skulle ta vägen.
nu. Utanför flygplatsen dök
det upp taxibilar då och då
men det gjorde mig inte gladare eftersom jag inte hade
en adress att åka till i denna
jättestora stad. Så kom jag på
att jag hade en mobiltelefon
på, ringde ett samtal till Sverige, fick adressen och så var
den saken löst!
Under tre dagar åkte jag taxi
fram och tillbaka till flyg-

platsen för att hämta min
ryggsäck men utan resultat.
Till sist fick jag höra att min
ryggsäck nog hade hamnat
i Norge och att det skulle ta
flera dagar innan den var på
plats. Hur lyckas man skicka
bagage till Norge när det ska
till Argentina??!
Resan till bergskedjan Anderna ska snart börja och det
finns inte tid att vänta på mitt
bagage. Som tur är får jag
tips av min gruppledare om
en äventyrsbutik som hyr ut
utrustning. Där hyr jag precis
allt.
- Nu bär det av från ett väldigt varmt Mendoza till
landsbygden intill Anderna.
Kerry från Skottland, Wiktor
från Canada, vår gruppledare
Ryan från USA och jag är det

som sitter i bilen.
Bilresan tar flera timmar på
en slingrig väg mot bergmassiven. Vi åker så långt vi kan.
Innan vi börjar vandra så
övernattar vi i en stuga.

Att ta sig till baslägret, som
hör till Aconcagua, tar två tre dagar. På vägen dit växer
det inte så mycket träd eller
liknande, utan omgivningen
är öppen och karg, men ändå
mäktig. Att bedömma avstånd härifrån är svårt. Något
som ser ut att bara ta en timme att gå till kan mycket väl
ta 3-4 timmar istället. Det för
att alla berg och öppna ytor
är så otroligt stora och svåra
att få grepp om.
Första lägret vi kommer till
ligger precis bredvid en liten flod. Här övernattar vi
för att sedan fortsätta dagen
efter. När den nya dagen väl
kommer rör vi oss mot bas-

Emil Friis
emil_friis@hotmail.com

lägret. Påväg dit måste vi ta
oss över floden. Det gör vi
genom att låna ett par mulor.
Dessa hästliknande djur är
riktigt dukiga att ta sig fram
i terräng.
Baslägret närmar sig och det
är beläget på cirka 4000 meters höjd.
Här är det ännu mera kargt
och sterilt. Sten, grus, berg,
ja kalla det vad du vill, men
det är ett härligt stället att
vara på i allafall!
Jag kan inte komma med något brett utlägg om varför jag
ger mig iväg på sådana här
resor, när allt bara är ”kargt
och stenigt”. Kort sagt vill
jag bara säga; en kul grej,
helt enkelt.

Dagarna tickar på och vi når
det sista lägret innan toppbestigningen. Samma dag som
vi ska ge oss upp på toppen
går vi upp klockan 02 på natten och det är svinkallt. Våra
pannlampor gör att vi ser lite
grann iallafall när vi tar på
utrustningen. Ett annat lag är
cirka 20 minuter framför oss
och vi följer dem i mörkret.
När solen börjar gå upp och
vi har kommit till en höjt
strax över 6000 höjdmeter
bildas en storm. Dels ser jag
på den typiska formationen
av moln över själva bergstoppen att det blåser en hel
del, men framförallt känner
jag vinden omkring mig. Vi
beslutar oss för att avbryta
toppbestigningen och gör ett
nytt försök om ett par dagar.
Dagen då vi gör ett nytt
toppförsök ser allt myket
bättre ut. Det blåset inget och
när solen går upp syns bara
enstaka moln. Det enda vi
”möts” av är en farlig passage, där lavinrisken är stor.
Några mexikanare längre
fram ropar i radion att vi
måste vända och ta en annan
väg upp. Mitt i den heta zonen går jag försiktigt steg för
steg tillbaka för att inte själv
starta en lavin.
Utöver detta är det såklart extremt påfrestande med tunn
luft och allt vad det innebär.
Men upp ska vi. En person i
vårt lag väljer dock att vända
tillbaka till lägret på grund av
att det blev för jobbigt. Trots
att han har hela 60 marathonlopp bakom sig orkade han
inte det här.
Under tiden vi närmar oss
toppen, kommer vi även ifatt
ett räddningsteam som är här
för att hämta flera personer
som nyligen dog på toppen
någon dag tidigare. Dessa
människor stod på toppen
och plötsligt drog en storm
över hela berget och de hittade inte ner. Det kostade dem
livet. En sak är säker och det
är att de kom i alla fall till
himmelen....för nu börjar det
nämligen dyka upp lite mer
moln runt om, men vädret
är fortfarande väldigt bra för
oss.
Till toppen har jag bara några
enstaka steg kvar. När jag väl
kommer upp - mäktigt! Nu
står jag på 6962 meter ovanför havet och det är högt upp.
Ungefär samma höjd som
de stora flygplanen ligger på
uppe i luften. Nu när jag är
på så hög höjd ser jag bortom
horisonten att jordklotet nästan kröker sig.
Ett par hundra meter under
mig har det nu skapats ett
täcke av moln. Alla moln ser
nästan ut som när man tittar
ner i en stor skål med popcorn, vita och fluffiga! Vilken känsla!
/ Emil Friis
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Evenemangskalender
MARS
20 mars -9 april
Söderköping i mitt hjärta
Bildbatik av Ragni Wåtz
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Måndag 21 mars
Spotlight
Kl 13:00 - 15:00
Drama baserat på den sanna
historien om några journalister på tidningen Boston
Globe som avslöjade en omfattande pedofilhärva inom
den Katolska kyrkan.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Måndag 21 mars
Hemliga sällskapet
Kl 15:00 - 16:30
Hemliga sällskapet bjuder
in till åtta sammankomster i
stearinljusens sken. För dig
som är 10-12 år. Ingen föranmälan eller avgift. Nya medlemmar välkomnas löpande.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
20 Mars- 10 juni
utställning - AKTION T4
Aktion T4 - om människosyn i Nazityskland
S:t Laurentii kyrka
29.2 - 3.4
Nyströmska skolan
6.4 - 9.5
Ramunderskolan
12.5 - 10.6
Onsdag 23 mars
Nyfiken på Agneta Pleijel
18:30-19:30
Onsdag 23 mars
En man som heter Ove
kl 19:00 – 21
59-årige Ove är kvarterets
vresige ordningsman som
flera år tidigare avsattes som
ordförande i bostadsrättsföreningen, men det ger han
blanka fan i och ser med
järnhand över kvarteret.
Fredag 25 mars
Batman v Superman: Dawn
of Justice
Kl 19:00 - 22:00
Av rädsla för vad en gudalik
superhjältes ohämmade krafter kan leda till tar sig Gothams egen brottsbekämpare
an Metropolis högaktade
hjälte i denna actionfilm med
Ben Affleck.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Lördag 26 Mar
Batman v Superman: Dawn
of Justice
Kl 19:00 - 22:00
Av rädsla för vad en gudalik
superhjältes ohämmade krafter kan leda till tar sig Gothams egen brottsbekämpare
an Metropolis högaktade
hjälte i denna actionfilm med
Ben Affleck.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Söndag 27 mars
Brunch med musik
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Kl 12:15-14:00
Plats S:t Laurentii församlingshem
Söndag 27 mars
Batman v Superman: Dawn
of Justice
Kl 19:00 - 22:00
Av rädsla för vad en gudalik
superhjältes ohämmade krafter kan leda till tar sig Gothams egen brottsbekämpare
an Metropolis högaktade
hjälte i denna actionfilm med
Ben Affleck.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Måndag 28 mars
Afternoon tea på Thorstorps
Gård
Kl 13:00 - 17:00
Njut av goda bakverk, nybakade scones, pajer och snittar
i avkopplande 1700-talsmiljö på Thorstorps Gård.
Plats: Thorstorps gård
Måndag 28 mars
Batman v Superman: Dawn
of Justice
Kl 19:00 - 22:00
Av rädsla för vad en gudalik
superhjältes ohämmade krafter kan leda till tar sig Gothams egen brottsbekämpare
an Metropolis högaktade
hjälte i denna actionfilm med
Ben Affleck.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Onsdag 30 mars
Batman v Superman: Dawn
of Justice
Kl 19:00 - 22:00
Av rädsla för vad en gudalik
superhjältes ohämmade krafter kan leda till tar sig Gothams egen brottsbekämpare
an Metropolis högaktade
hjälte i denna actionfilm med
Ben Affleck.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Torsdag 31 mars
Sagoläsning med Sofia Nerman
Kl: 13:30
Välkomna till Mogata och
lyssna på sagor lästa av Sofia
Nerman! Fritt inträde.
Plats Varstensvägen Mogata

APRIL
Fredag 1 april
Eddie the Eagle
Kl 19:00 - 21:00
Michael “Eddie” Edwards
var en osannolik men modig
brittisk backhoppare som
aldrig slutade tro på sig själv
i detta drama med Taron
Egerton.
Fredag 1 April
Seans på Slottet
Kl 18:30
Rosie Bengtsson kommer
till Husby Säteri, Seans och
Ticket reading
Plats: Husby Säteri
Lördag 2 april
Barnsliga lördagar – Bilderboksbio
Kl 14

Följ med in i bilderböckernas spännande värld, där allt
kan hända.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Söndag 3 april
Storseans
kl 14:00 - 16:30
Vi inbjuder till storseans med
medium Mats Andersson.
Mats har lång erfarenhet och
god utbildning
Plats: Cafe Jägmästargården
Söndag 3 april
Eddie the Eagle
Kl 19:00 - 21:00
Michael “Eddie” Edwards
var en osannolik men modig
brittisk backhoppare som
aldrig slutade tro på sig själv
i detta drama med Taron
Egerton.
Måndag 4 april
Brooklyn
13-15
Lockad av det lovande Amerika lämnar Eilis Irland, och
tryggheten i hennes mammas hem, för New Yorks
kustremsa i detta drama.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Måndag 4 april,
Hemliga sällskapet
Kl 15:00 - 16:30
Hemliga sällskapet bjuder
in till åtta sammankomster i
stearinljusens sken. För dig
som är 10-12 år. Ingen föranmälan eller avgift. Nya medlemmar välkomnas löpande.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
6 april
Retro - Ola Lönnqvist
Kl 18:30 - 19:30
Söderköpings högre skolas
bibliotek och dess böcker.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Onsdag 6 april
Eddie the Eagle
Kl 19:00 - 21:00
Michael “Eddie” Edwards
var en osannolik men modig
brittisk backhoppare som
aldrig slutade tro på sig själv
i detta drama med Taron
Egerton.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A
Torsdag 7 april
Nyfiken på - Stewe Claeson
Nyfiken på är samtal kring
radikala och spännande kultur- och samhällsteman. Författare, som 2015 fick Selma
Lagerlöfpriset för sitt författarskap och för översättningar av amerikansk litteratur.
Kl 18:30 - 19:30
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 9 april
Barnsliga Lördagar - Skapande verkstad
Kl: 14:00
Skapande verkstad med Anna-Lena Rydberg.
Plats: Stinsen, Margaretaga-

tan 19
Lördag 9 april
Musikunderhållning
med
Mikael Leonardsson på Jägmästargården
kl 14:00 - 15:00
Mikael Leonardsson är en
underhållare med stort utbud
av musikstilar.
Plats: Jagmästargården
Lördag 9 april
Barnsliga lördagar - Skapande verkstad
kl 14:00
Skapande verkstad med Anna-Lena Rydberg.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 9 april
Förklädd Gud
Konsert med Söderköpings
Kammarorkester och körerna Halsbandet, S:t Anna och
S:t Johannes vokalensembler
Kl 18:00
Plats. S:t Laurentii kyrka,
Prästgatan 9C
Måndag 11 april
Hemliga sällskapet
Kl 15:00 - 16:30
Hemliga sällskapet bjuder
in till åtta sammankomster i
stearinljusens sken. För dig
som är 10-12 år. Ingen föranmälan eller avgift. Nya medlemmar välkomnas löpande.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Tisdag 12 april
MusikkåserierWIENKLASSICISMEN
kl 17:30 - 19:00
Musikkåserier med Stig Jacobsson. Temat är wienklassicismen
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Onsdag 13 april
Quiz
kl 18:30 - 20:00
Frågesport i böckernas värld.
Tävla själv eller i lag om 2-3
pers.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 16 april
Loppmarknad
kl 10:00 - 14:00
Kostnad 200 kr/3-metersplats, eget bord medtages.
Säljare har tillgång till platsen från klockan 08.00 För
anmälan och information
vänligen ring Idrott och Fritid 0121-186 25 eller mejla
till
idrott.fritid@soderkoping.se Välkomna!
Plats: Sporthallen Vikingen

Lördag 16 april
Söderköpings stadsbibliotek
firar 100 år!
kl 10:00 - 16:00
Kom och fira med oss! Barnteater, tårta, bokhjul med
läsvärda vinster, workshop,
utställning, författarbesök:
Jonas Hassen Khemiri och

Katarina Genar och mycket
mer.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 16 april
Barnsliga lördagar - Bockarna Bruse
kl 11:00
Det var en gång tre bockar
och alla hette Bruse. entré 40
kr
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 16 april
Författarbesök Jonas Hassen
Khemiri
Kl 14:00 - 15:00
Jonas Hassen Khemiri är
en av våra mest hyllade och
lästa unga författare och
dramatiker. Nu aktuell med
boken ”Allt jag inte minns”,
som är en mycket vacker berättelse om kärlek, ekonomi,
främlingar och minnen. Författarbesöket arrangeras med
anledning av bibliotekets
100-årsfirande!
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Måndag 18 april
Mitt stora feta grekiska bröllop 2
kl 13:00 - 15:00
En familjehemlighet samlar
än en gång den älskvärda familjen – nu för ett ännu större, och ännu mer grekiskt,
bröllop i denna komedi.
Plats: Söderköpings Bio,
Ringvägen 45 A

kultur- och samhällsteman.
Mika Liffner är konstnär,
krönikör och självhushållare.
Entré 100 kr, 60 kr medlemspris
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördagen 23 april
Musikunderhållning
med
Björn och Robert Carlsson
kl 14.00–15.00
Björn och Robert Carlsson
underhåller med nyckelharpa och gitarr. Bokning kan
göras på tel 0761-383156.
Begränsat antal platser.
Plats: Lund, Jägmästargården 1 Söderköping
Måndag 25 april
Hemliga sällskapet
Kl 15:00 - 16:30
Hemliga sällskapet bjuder
in till åtta sammankomster i
stearinljusens sken. För dig
som är 10-12 år. Ingen föranmälan eller avgift. Nya medlemmar välkomnas löpande.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Lördag 30 april
Gammaldags kafferep på
Thorstorps Gård
Kl 12:00 - 17:00
Välkommen till oss på
Thorstorps Gård i Söderköping, för att lära dig mer
om det svenskaste som finns
– kafferepet. I stora salen
dukar vi upp till ett gammaldags kafferep, så som
det kunnat gå till i början av
förra seklet på en större gård
och berättar om kafferepets
historia och betydelse.
Plats: Thorstorps gård

MAJ
Måndag 18 april
Hemliga sällskapet
Kl 15:00 - 16:30
Hemliga sällskapet bjuder
in till åtta sammankomster i
stearinljusens sken. För dig
som är 10-12 år. Ingen föranmälan eller avgift. Nya medlemmar välkomnas löpande.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19
Måndag 18 april
Deklarationshjälp
Kl. 16-18
Skatteverkets representanter
finns på plats för hjälp med
din deklaration.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Söndag 1 maj
Firande på Café Jägmästargården
kl 10:00 - 16:00
Vi firar in våren med erbjudanden för er på motorcykel.
Ni som kommer på motorcykel blir bjudna på korv med
bröd. Vi har även laddat vår
monter med kakor, tårta och
smörgåsar.
Plats: Lund, Jägmästargården 1 Söderköping

Onsdag 20 april
Deklarationshjälp
Kl. 10-12
Skatteverkets representanter
finns på plats för hjälp med
din deklaration.
Plats: Stinsen, Margaretagatan 19

Söndag 1 maj
Delikatesser på Vänneberga
gård
Kl 16-19
Välkommen att provsmaka
delikatesser från lokala leverantörer tillsammans med
våra egna produkter. Vi berättar, när ni mumsar, om råvarorna och de producenter
vi arbetar med, vad som är
unikt med dem och varför vi
älskar att bjuda på just deras
godsaker. Lite östgötsk mathistoria ingår som bonus!
Plats: Vänneberga gård, Söderköping

Onsdag 20 april
Nyfiken på - Mika Liffner
Kl 18:30 - 19:30
Nyfiken på är samtal kring
radikala och spännande

Söndag 8 maj
Ramundermarken
kl 10 - 17
Marknad, karuseller, lotterier, artister, å-race, ponny-

ridning mm i centrala Söderköping.
Plats: Centrala Söderköping
Söndag 8 maj
Äta Själv” teater med MolièreEnsemblen
kl 14:00
Barn 2-6 år. Ett hejdlöst
måltidsäventyr för liten och
stor!
Plats: Varstensvägen, Mogata
Lördag 14 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. Föranmälan
senast 13/5 till turistbyrån,
0121 181 60 turistbyran@
soderkoping.se
Plats: Båten avgår från Mon,
Norra Finnö.
Söndag 15 maj
Delikatesser på Vänneberga
gård
Kl 16-19
Välkommen att provsmaka
delikatesser från lokala leverantörer tillsammans med
våra egna produkter. Vi berättar ,när ni mumsar, om råvarorna och de producenter
vi arbetar med, vad som är
unikt med dem och varför vi
älskar att bjuda på just deras
godsaker. Lite östgötsk mathistoria ingår som bonus!
Plats: Vänneberga gård Söderköping

Lördag 21 maj
En dag för barnen
Välkommen på en oförglömlig dag i Söderköping - En
dag för barnen!
Här bjuds det på gratis aktiviteter för ALLA barn, hoppborg, ansiktsmålning, skattjakt och mycket mer. Årets
tema är ”För medmänsklighet”
Kl 10:00 - 16:00
Plats: centrala Söderköping
Söndag 29 maj
Gammaldags kafferep på
Thorstorps Gård
Kl 12:00 - 17:00
Välkommen till oss på
Thorstorps Gård i Söderköping, för att lära dig mer
om det svenskaste som finns
– kafferepet. I stora salen
dukar vi upp till ett gammaldags kafferep, så som
det kunnat gå till i början av
förra seklet på en större gård
och berättar om kafferepets
historia och betydelse. Plats:
Thorstorps gård
Söndag 29 maj
Delikatesser på Vänneberga
gård
Kl 16-19
Välkommen att provsmaka
delikatesser från lokala leverantörer tillsammans med
våra egna produkter. Vi berättar, när ni mumsar, om råvarorna och de producenter
vi arbetar med, vad som är
unikt med dem och varför vi
älskar att bjuda på just deras
godsaker. Lite östgötsk mathistoria ingår som bonus!

Plats: Vänneberga gård, Söderköping
Söndag 29 Maj
Brunch med musik
Kl 12:15 - 14:00
Plats: S:t Laurentii församlingshem, S:t Larsgatan Söderköping

Vårtecken

Söndag 29 maj
Delikatesser på Vänneberga
gård
Kl: 16:00 - 19:00
Provsmaka delikatesser från
lokala leverantörer tillsammans med våra egna produkter. Vi berättar, när ni mumsar, om råvarorna och de
producenter vi arbetar med,
vad som är unikt med dem
och varför vi älskar att bjuda
på just deras godsaker. Lite
östgötsk mathistoria ingår
som bonus!
Plats: Vänneberga gård, Söderköping

JUNI
Lördag 4 juni
Safari i skärgårdens barnkammare
kl 10:00 - 15:00
I gränslandet mellan ytteroch mellanskärgård möter
vi häckande fåglar, betande
djur och deras ungar. Föranmälan senast fre 3/6 till
turistbyrån, 0121 181 60 turistbyran@soderkoping.se
Plats: Utgår från Mon

Foto Inger Jansson

Karolina Nilsson
- vikarierande kultursekreterare
under Linda Staafs
föräldraledighet
Under ett år framöver kommer Söderköpings kultursekreterare Linda Staaf att vara
föräldraledig. Sedan ungefär
två veckor har Karolina Nilsson varit på plats på kulturkontoret som vikarie, och
hittas under ett år framöver
på Stinsens övervåning.
Karolina är inne på sitt 27e
år och bor tillsammans med
sambo, dotter och katt i
Norrköping. När hon inte
håller till på Stinsen läser
hon gärna och mycket, umgås med vänner och familj
och ägnar tiden som blir över
åt att se film och handarbeta.
En och annan resa blir det
också förhoppningsvis tid
till; nu senast ett nyårsfirande
i Budapest med lilla familjen
och ett stort gäng vänner.
Sin studietid spenderade hon
i Linköping där hon, likt

Linda, läste kulturvetarprogrammet och gick ut med en
kandidatexamen med inriktning mot konstvetenskap.
Sedan dess är det framförallt
konsten hon har sysselsatt
sig med.
Karolina arbetade mellan
2011-2015 som verksamhetsledare och gallerist på
konstnärsdrivna Galleri Kronan i Norrköping. Arbetet
där var minst sagt mångfacetterat – det arrangerades
utställningar, samtalskvällar,
performance, bildverkstäder
och temaveckor i samband
med Norrköping Pride.
Vid sidan av dagsverket har
hon även sedan sin examen
2011 arbetat som gästlärare
vid Linköpings Universitet.
Där har hon undervisat alla
möjliga studenter, alltifrån
konstvetare till grafiska de-

Karolina Nilsson

signers och utbytesstudenter
vid ekonomifakulteten. Det
har handlat om konsthistoria,
bildkommunikation och filosofiska tankar kring bilder.
Eftersom hon är något av
en mångsysslare, vilket ju
kulturbranchen oftast kräver, har hon även ett förflutet
som konst och filmskribent
i Norrköpings Tidningar
och på Kultursidan.nu, som
ägare till den lilla firman På
Kanten och som guide på renässanspalatset i Vadstena
Inför året som vikarierande
kultursekreterare känner hon
sig hoppfull och en smula
nervös, men har hittills känt
sig mycket väl mottagen och
ser framemot allt roligt som
kommer hända under året.

Fira Påsk på Husby Säteri!
Njut av vår härliga Påskmiddag
med musikunderhållning
Påskafton kl 18, 595 kr/person
Påskdagen kl 14, Påsk-buffé 395 kr/person
Kombinera gärna med våra weekend-paket!
Bokning : Tel. 0121-34700
E-post: info@husbysateri.se
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Söderköpings bibliotek
- en aktiv 100-åring
Författare Jonas Hassen Khemiri
Under de 100 år som biblioteket har funnits i Söderköping har oändligt många
böcker och annan media
lånats ut, för nöje men
också för information och
förkovran. Lokalen har använts till alla möjliga slags
arrangemang och livaktiga
föreningar har bidragit med
intressanta
föreläsningar,
möten och diskussioner.
Otaliga är de barn som under åren har besökt oss för
bokprat och andra läsfrämjande aktiviteter. Tack vare
alla goda samarbeten med
Kulturkontoret och de andra
verksamheterna i Stinsen har
vi genom åren lyckats hålla
huset levande som en öppen
mötesplats.

Händer mer än
någonsin
Det här året utgör inget undantag, tvärtom så händer
mer än någonsin för såväl
barn som vuxna. Nästan varje lördag är en barnslig lördag då vi prövar olika aktiviteter, alltifrån bilderboksbio,
yoga, skapande verkstad till
teaterföreställningar. De lite
äldre barnen är under våren
varmt välkomna till Hemliga
sällskapet, sammankallande
är Anna-Lena från Kulturskolan och Sanna från biblioteket. Hemliga sällskapet
är ett mycket mystiskt sällskap för 10-12-åringar med
totalt åtta sammankomster i
stearinljusens sken. Hemliga
gäster blandas med berättelser från mörka hålor och
djupa skogar. Betydelsefulla
alster tillverkas och tesorter
från när och fjärran provsmakas.
På biblioteken i Mogata och
Östra Ryd erbjuds under våren barnteaterföreställningar
och dramatiserad sagoläsning.
Under många års tid har barn
i kommunen kunnat delta i
Sommarboken. Det betyder
att man lånar och läser sex
böcker och sedan får en sjunde. Nytt för i år är att vi också
kommer att erbjuda en läsaktivitet för vuxna, vi återkommer med mer information
när det närmar sig. Sommaren betyder också Bondens
bokhylla där vi tillsammans
med Teaterföreningen, Bokhandeln,
Studieförbundet
10

vuxenskolan, Kulturkontoret
samt Bondens Crêperie och
lanthandel erbjuder åtta författarbesök.
Under alla år har vi som jobbar på biblioteket haft stor
glädje av alla boktips vi får
av våra besökare. För att
sprida tipsen väcktes idén
om fredagstipset på Facebook; varje fredag publicerar
vi ett tips. Gilla oss på Facebook för att ta del av dessa
och kontakta gärna oss om
du har ett tips som du vill
delge andra!

Foto Martin Stenmark

Särskilt mycket
100-årsfirande
Lördagen den 16 april sker
det stora firandet då vi bland
annat får besök av författaren
Jonas Hassen Khemiri, just
nu aktuell med boken ”Allt
jag inte minns” som är en
mycket vacker berättelse om
kärlek, ekonomi, främlingar
och minnen. För de mindre
barnen ger Teater Tummeliten ”Bockarna Bruse” och
grundskolan har vernissage
för utställningen i läsprojektet ”Boken i fokus”. Barnboksförfattaren Katarina Genar berättar om sina böcker
och sitt skrivande samt drar
vinnare i en skrivartävling
för årskurs 4. Utöver det
har man chans att vinna fina
bokpriser i Bokhjulet, titta
på utställningen ”Biblioteket
100 år” samt pyssla och skapa konst av gamla böcker. Vi
startar också nomineringen
till ”Bästa barnboken sedan
1916”.

Fira med oss!
Söderköpings stadsbibliotek fyller
100 år lördagen den 16 april

Håll utkik
Håll utkik på bibliotekets
hemsida och i evenemangskalendern så att du inte missar något av alla program.
Förutom det som redan har
nämnts så bjuder nämligen
Föreläsningsföreningen på
intressanta och mycket aktuella föreläsningar i serien
”Nyfiken på”, ”Språkcafé”
hålls varje onsdag för den
som vill öva sin svenska,
Medeltidscentrum och S:t
Ragnhilds Gille arrangerar
föreläsningsserien ”Retro”.
”LitteraturQuiz”, internetkurserna ”Nyfiken på nätet”,
”Musikkåserier med Stig
Jacobsson” och ”Filosofiskt
forum” är andra exempel.
Varmt välkommen!

10-16

Hela dagen: Bokhjul med läsvärda vinster, nominering till Bästa barnboken sedan
1916, utställning Biblioteket 100 år, bokvikning för alla åldrar (kl. 11-15), tårta så länge
det räcker! Café Stinsen håller öppet med fina erbjudanden.

10:30

Invigning: Christina Nilsson Fritids- och kulturchef, Gunilla Carlsson (S) ordförande i
Riksdagens kulturutskott, Mattias Ravander (S) ordförande i Kommunstyrelsen

11:00

Teater Tummeliten ger Bockarna Bruse, från 3 år

12:00

Vernissage för utställning, läsprojekt i grundskolan

12:30

Författarbesök Katarina Genar, för barn i bokslukaråldern. Dragning skrivartävling åk
4 med bokutlottning

14:00

Författarbesök Jonas Hassen Khemiri, aktuell med boken ”Allt jag inte minns”
Söderköpings stadsbibliotek
Stinsen
0121-18296
www.soderkoping.se/bibliotek
www.facebook.com/soderkopingsstadsbibliotek

Tullan Willén
skriver hur som helst

KörDags
säkert!för
Kontrollera dina däck
och
hjulinställning
sommardäck!
innan semesterresan.

Innanför
ögonlocken

Johans Däckservice AB |0121-721730
0121-10586 | www.dackia.se

With one foot on the platform, the other foot on the
train…
Det är där hon befinner sig,
Tora. Hon ska med tåget,
men det är inte vilket tåg som
helst. Det är sömntåget.
”Bäst att hoppa på när det
kommer”, tänker Tora. ”Om
jag missar det vet jag inte när
det kommer nästa gång”.
Rena lakan, lagom svalt i
rummet - det är bara att lägga
huvudet på kudden och följa
med.
”Nu gäller det bara att låta
bli att tänka”, tänker Tora
och inser i samma stund att
det var tänkte hon just gjorde, och korrigerar sig. ”Nej,
det gäller att tömma hjärnan.
Nej förresten, ingenting gäller - det ska inte vara några
krav alls. Alldeles tomt ska
det vara.”
Och Tora slappnar av. Men
än en liten stund fortsätter
reflektionerna:
”Fascinerande hur till och
med ögonen stänger ner.
Eller om det är kopplingen

mellan ögonen och hjärnan.
Jag ser varken svart eller vitt.
Förresten ska jag passa på att
titta innanför ögonlocken.
För det är just i det här stadiet som bilderna finns.”
Tora kopplar in ögonen igen
och tittar med slutna ögonlock. Med blicken riktad lite
snett upp mot höger kommer
bilderna, som på en bioduk.
De växlar snabbt och glider
från bild till bild. Ibland följer de varann med samma
färg eller struktur, men lika
ofta flyter de över i en helt
annorlunda form.
Det rör sig i Toras medvetna:
”Om jag bara kunde memorera bilderna och sekvenserna, men jag hinner ju inte.
Om jag bara hann så kunde
jag använda dem till något.
Jag kunde berätta om dem
för någon.”
Faktum är att Tora redan talat om för några vänner att
hon ser bilder när hon ska
somna. Hon fick intrycket
att det nog inte är så vanligt.
Någon började prata om van
Gogh och epilepsi.

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

Håkan 0705-777546
www.lbmbygg.se

”Kanske om jag försöker
minnas varannan bild.”
Där visade sig ett tredimensionellt mjukt format nätverk
som såg grönt ut i kanterna
när det belystes. Där kom en
gipsbyst av en man i skägg
med djupa svarta skuggor.
Där ett halvgenomskinligt
draperi som skiftade i rött,
rosa och orange, som norrsken i ovanliga färger. Där
virvlade en spiral av miljontals små stjärnor, på väg uppåt som en uppochnervänd
cyklon.
”Om jag minns det här i morgon ska jag försöka måla det.
Kanske en del konstverk faktiskt har kommit till på det
viset. Målaren kanske inte
har menat något särskilt utan
bara målat av det som visade
sig innanför ögonlocken.
Som Salvador Dalis smälta
klockor. Som Miró.”
Det roar Tora att jämföra sig
med dessa konstnärer. Hon
som aldrig någonsin målat
en tavla!

blir den bakochfram.”

Avant R28 uthyres

Tora vänder på sig.
”Sen kan jag göra musik till
bilden. Jag kan föreställa mig
hur den ska låta. Den börjar
med pizzicato, fem fjärdedelstakt är det visst. Dramatiskt tar en altsax och en tenorsax över medan stråkarna
fortsätter som en matta, lite
mönstrad under den entoniga
melodin. Nästan omärkbart
går saxarna över till människoröster… det hela låter
fantastiskt i huvudet. Hoppas
kompositionen är lätt att få ut
också.”
”Till musiken hör förstås
också en ny balett!”
Men nu öppnar Tora ögonen.
Dans var väl ändå det mest
verklighetsfrämmande hon
kunde komma på, med sin
totala brist på elegans!
Och så åker sömntåget iväg
utan Tora.
Tullan Willén

”Sen kan jag använda tavlan
till att väva en bild. Fast då

Stark och smidig. Bra vid
mindre och trånga jobb
Redskap: skopor, grävarm,
gripklo, pallgafflar

Med eller utan förare!

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

Välkomna till

rden
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ä
Café J
Söderköping
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

Nu drar vi igång vår tionde sommar
med många evenemang

3/4 Storseans
9/4 Musik med Mikael Leonardsson
23/4 Musik med Björn o Robert Carlsson
1/5 MC åkare bjuder vi på korv
15/5 Tårtbuffé o musik med Eric och Katarina Hammarström
21/5 Grillbuffé och musik med Mikael Leonardsson
Mer info och anmälan på vår hemsida
www.cafejagmastargarden.se
eller på tel 0761-383156
Öppettider finns på hemsidan, specialtider under april!
Välkomna!
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Kommunalrådens svek
mot Sankt Anna bygden
För några månader sedan
damp det ner ett utskick från
Söderköpings kommunstyrelse i brevlådorna i Sankt
Annabygden. En handlingsplan för en levande Sankt
Annabygd
Men redan en snabb läsning visar att det inte är utveckling kommunalråden,
Mattias Ravander, Yvonne
Persson och MP:s Åsa DiazMägi, tänker satsa på.
Med försåtliga formuleringar är målet istället att bereda
mark för nedläggning av
Stenbrinken, äldreboendet i
Sankt Anna. Argumenten är
att Stenbrinken inte har modern boendestandard och att
gästerna där hellre vill flytta
till Birkagården. Sanningen
är istället att de trivs, ingen
vill flytta och Socialstyrelsens inspektion visade inga
klagomål.
Stenbrinkens kök som lagar
mat till äldreomsorgen, förskolan och skolan ska läggas
ut på lokal entreprenör, som
också förväntas hålla åretrunt öppen restaurant i huset.
Men problemet är , att kommunens förfrågningar hos
lokala näringsidkare gett noll
resultat. Det går nämligen
inte att uppnå lönsamhet i
ett sådant projekt, konstaterar de tillfrågade. Då återstår
bara uppvärmd portionsmat
hitfraktad från kommunens
storkök. En lösning som
ingen vill ha. Med nedläggningen försvinner tio tjänster
från Stenbrinken. Det är ett
hårt slag mot de anställda
och bygdens svaga arbetsmarknad
Genom en sammanslagning av skolorna i Sankt
Anna och Mogata till en enhet ska eleverna kunna flyttas mellan skolorna, bussas
de tre milen mellan skolorna
förutom resorna hemifrån
till skolan. Allt för att kommunen vill undvika en utbyggnad av den sprängfyllda
Mogataskolan. Trots den
trängda lokalsituationen där,
tänker kommunalråden bussa förskolan och lågstadiet i
Sankt Anna dit. Mellanstadieelever från Mogata ska
istället resa till Sankt Anna.
En helt huvudlös plan som
slår hårt mot barnen genom
alltför långa och tröttande arbetsdagar och förlorad trygghet
Men det här är bara en temporär lösning eftersom målet
är att Sankt Anna skärgårdsskola på sikt ska läggas ner
enligt planen. Kommunalråden har bestämt sig för
att elevantalet minskar och
rekrytering av kompetent
personal blir ett problem.
Sanningen är att elevantalet
ökar rejält med många barn
i förskolan och elever från
stan som pendlar ut till Sankt
Anna. Skärgårdsskolan har
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en ständig kö av lärarpraktikanter som inte sällan uttrycker önskan om fortsätta
där som lärare.
För bara ett år sedan var
det andra tongångar från
kommunalråden. Då bedyrade både Ravander och
Persson hur starkt de värnade om skärgårdsskolan.
Hur kan de vilja lägga ner
den enda skola i kommunen
där alla elever uppnår studiemålen, och där elever med
särskilda behov får allt stöd
de behöver?
Där eleverna upplever skolmiljön som varm och välkomnande. Man kan undra
om den styrande trion ens
hört talas om barnperspektivet som grund i offentligt
beslutsfattande?
Förskolan i Sankt Anna
ska läggas ner och flyttas till
Mogata. Som anförts från
föräldrahåll är det huvudlöst. Förskolan i Mogata är
överfull och vistas i vanliga
klassrum utan hygienutrymmen och rätt utformning för
verksamheten. Den har nyligen expanderats till Tingshuset, något som beskriver den
akuta situationen.
Hade det funnit någon analys bakom planen, så hade
reseavstånd på över åtta mil
för förskole- och lågstadiebarn sett som en omöjlighet.
Tanken är nog att föräldrarna
i stor utsträckning själva ska
svara resorna. Det kan bara
leda till utflyttning från bygden eftersom förvärvsarbete
och hämtning av barnen blir
ett omöjligt pussel.
Turistservicen i Lagnö
och ansvaret för fastigheten,
kallad Edgars, vill kommunledningen dra sig ur. Också
här väntar man sig att en entreprenör tar över. Men de lokala krafter som hittills skött
verksamheten, mestadels på
idéell basis, vet att det under
några korta sommarmånader
är ekonomiskt omöjligt att
bedriva servicen. Likaså räknar kommunledningen med
att privata intressen ska ta
över Tyrislöts fritidsområde,
trots att det enligt kommunens utvecklingsplaner ska
utvecklas till lokalt besökscentrum. Beskedet är klart
– det blir bara försämringar
med kommunalrådens plan.
Brist på analys, konsekvenstänkande och hänsyn. Vid ”dialogmötet” i
Sankt Anna skulle enligt
Ravander frågor och diskussion förekomma – bara
”grupparbete” i smågrupper.
Men under tryck fick han
snabbt ändra sig. I fullsatta
Sankt Annakyrka - liksom
i Mogata- framförde talare
efter talare svidande kritik
mot handlingsplanen. Allt
medan Ravander och Pers-

son undvek att gå i svaromål.
De sade sig vara på plats bara
för att lyssna! Det kan man
tvivla på, eftersom handlingsplanen ska behandlas i
kommunstyrelsen i april och
tas i fullmäktige i juni. Trots
kompaktmotstånd från både
Sankt Anna och Mogata ska
planen bankas igenom.
En egendomlighet är att
handlingsplanen inte utarbetats tillsammans med berörda tjänstemän och facknämnder. Istället har de tre
makthavarna, enögt och med
sikte på snabba neddragningar, yxat till planen med
egna felaktiga faktauppgifter
angående äldrevården och
skolan. Budskapet är tydligt – vi har bestämt oss.
Det ställer frågor som:
§ Är det rimligt att den omvittnat välfungerande äldrevården på Stenbrinken läggs
ner?
§ Är centralisering av äldrevården ett rimligt skäl till att
de boende miltals bort från
släkt och vänner?
§ Är det rimligt att utsätta
småbarn för orimligt långa
skolresor och arbetsdagar?
Enligt lag ska sådana beslut
tas med barnens bästa för
ögonen. Hit ska kopplas den
otrygghet och de säkerhetsrisker som den otrygghet och
de säkerhetsrisker ett omfattande bussande utsätter barnen för.
§ Avsikten att lägga ner
extremt duktiga Skärgårdsskolan strider mot alla målsättningar för pedagogisk utveckling. Hur försvaras det?
§ Får bara ett år sedan bedyrade Ravander och Persson hur varmt de månade om
Skärgårdsskolan. Var tanken
redan då att föra oss bakom
ljuset? Har de idag någon
trovärdighet kvar?
§ Avskedandet av fd. kommunchefen Susanne Sandlund och skärgårdssamordnaren Pia Liedholm som
hängivet arbetade med Sankt
Annabygdens utveckling.
Kan det tolkas som annat än
maktspråk?
Slutsatsen är att kommunledningen vill skära ner den
kommunala verksamheten
i Sankt Annabygden till ett
minimum – inom förskola,
skola, äldreomsorgen och
besöksnäringen.
Mycket
mer finns sedan inte kvar att
skära i!
En sådan utveckling söker vi Sankt Annabygden
att med alla demokratiska
medel förhindra.
Gm Dag Södling

Yvonne Persson (M)
svarar Dag Södling
Det finns inga tvivel att Dag
Södling är upprörd över det
Diskussionsunderlag, Sankt
Anna-paketet, som Söderköpings majoritetspartier,
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, presenterade i december 2015, och
där möjlighet att lämna synpunkter och idéer gavs dels i
de möten som under januari
hölls i Sankt Anna och Mogata och via mejl eller brev
till och med 29 februari.

Sankt Anna-paketet är just
detta, ett diskussionsunderlag om de satsningar vi i
majoriteten funderat på för
Sankt Annas utveckling.
Detta underlag ville vi dela
med er och få synpunkter
och andra idéer innan vi går
vidare. Ett diskussionsunderlag är aldrig ett underlag för
beslut. Södlings slutsats att
vi vill avveckla är helt felaktig och saknar grund.

I artikeln drar Södling slutsatsen att ”..kommunledningen vill skära ner den
kommunala verksamheten
i Sankt Annabygden till ett
minimum – inom förskola,
skola, äldreomsorgen och
besöksnäringen.”

Nästan 30 personer eller
grupper av personer har delgivit oss sina synpunkter och
idéer skriftligt. Dessa har
sammanställts och finns på
kommunens hemsida.

Detta bevisar för mig hur
svårt det är med kommunikation och hur ett budskap
kan misstolkas och det gör
mig bedrövad.
Kännetecknen för samverkan mellan partierna i majoriteten är respekt, lyhördhet
och tillit. Detta präglar allt
vi gör både internt och i vår
kontakt med medborgare och
näringsidkare. Det innebär
att vi är angelägna att få dela
våra tankar och idéer med er
medborgare och få ta del av
era synpunkter. Det innebär
dock inte alltid att alla kan få
som var och en själv vill. Det
är politikens uppgift att samordna olika viljor, prioritera
och alltid se till det bästa för
hela Söderköping.

Vad händer nu?

Den politiska utvärderingen
av inkomna synpunkter/idéer görs av de politiska partierna inom majoriteten. Innan
några beslut tas ska även
underlag från tjänstemännen
vägas in. Förslagen ska vara
realistiska och genomförbara. De förslag som majoriteten väljer att gå vidare med
kommer sedan att ingå i den
budget för 2017-2020 som
kommunfullmäktige antar i
juni.
Turistservicen i Lagnö – förhandlingar pågår med privata entreprenörer som vill
driva och utveckla verksamheten i Lagnö. Det innebär
inte att kommunen kommer
att dra sig ur sitt ansvar för
fastigheten.

Tyrislöt – det finns en överenskommelse mellan kustkommunerna Norrköping,
Söderköping,
Valdemarsvik, Västervik och region
Östergötland – Gemensamt
utvecklingsprogram
för
kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030
där Lagnö/Tyrislöt tillsammans med Arkösund, Gryt/
Fyrudden, Loftahammar och
Blankaholm är angivna som
utvecklingsorter. I Söderköpings Översiktsplan 2030 är
också Tyrislöt en punkt där
utveckling av besöksnäringen ska ske. Detta håller vi
fast vid. Arbetet att tillsammans med lokala intressenter
i Tyrislöt för att forma en gemensam vision för Tyrislöt.
Sedan följer en normal process för att ta fram, förankra
och anta detaljplaner innan
genomförandet kan ske.
Någon färdig handlingsplan
finns inte varken för skolan,
Stenbrinken, Tyrislöt, Lagnö,
matproduktionen i Stenbrinken. Det är nu arbetet att
samordna olika synpunkter
och idéer för att få fram realistiska och genomförbara åtgärder för ett levande Sankt
Anna startats.
Söderköping 10 mars 2016
Yvonne Persson (M),
vice ordförande kommunstyrelsen

Dag Södling kommenterar
Yvonne Perssons svar
Yvonne Persson är bedrövad över hur svårt det är
med kommunikation. Hon
och Mattias Ravander har
grundligt trampat i klaveret
med sin kommunikation om
Sankt Annapaketet. De har
farit med osanna faktauppgifter och försåtligt framställt nedläggningar som utvecklingssatsningar.
Vid
”diskussionsmötena”
valde de att sitta och tiga istället för att kommunicera.
Vi är överens om att det är
bedrövligt.

De skriftliga synpunkterna
på förslaget redovisas bara
genom vissa utdrag på kommunens hemsida. Det reviderade förslaget får allmänheten inte ta del av innan det
spikas i kommunstyrelsen.
Så var det med den kommunikationen.
Yvonne Persson gör en stor
poäng av att Söderköping
deltar i kustkommunernas
utvecklingsplan för skärgårdarna. Om det finns någon
substans i kommunens deltagande, borde det inte ha

nämnts i Sankt Annapaketet?
Respekt, lyhördhet och tillit,
kännetecknar enligt Yvonne
Persson majoritetens samverkan med medborgare och
näringsidkare. Jag tror det
blir svårt att hitta en enda röst
i vår bygd som skriver under
på att det utmärker kommunalrådens agerande i den här
vitala frågan.
Dag Södling

Helens
Trafikskola
Helens Trafikskola har funnits många år nu - i Norrköping. Men 2014 startade
trafikskolan verksamhet i
Söderköping också. Kais
Trafikskola blev Helens. Kai
var mån om att verksamheten skulle övertas av seriöst
företag. Så blev det.
Ägare till Helens Trafikskola
är Helen Melchersson, med
”rötter” i Söderköping. Helens farfar var Söderköpings
egen, siste polis.

I Norrköping arbetar12 personer varav 9 trafiklärare.

lära sig. T o m helt muntlig
undervisning via dator.

I Söderköping:
Unni Melchersson, platsansvarig och lärare,
Maggan Karlsson svarar för
det administrativa arbetet,
Erik lärare bil och moped
samt Anders moped.

- Vi är duktiga på att ta hand
om och hjälpa personer med
läs- och skrivsvårigheter, säger Unni.

För inlärning har trafikskolan
ett unikt dataprogram från
Elevcentralen, där eleven
kan välja flera olika sätt att

Visst är det härligt med en
lokal trafikskola.

”Helens för körkort” är ett
ambitiöst företag.

Vidar Jansson

Unni
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Sista flytten
Bengt Axmacher
bengtax@telia.com

Vi har bytt bostad. Nionde
gången på 26 år. Man skulle
kunna tro att vi gör det för
nöjes skull. I varje fall denna
gång är det allt annat än sant.
Snart två år har gått sedan vi
insåg att det var nödvän-digt.
Idag avrundar vi sista fasen;
att slicka såren. Att kalla flytten för en pärs vore ett understatement.
Min första helt egna bostad
var ett studentrum i Lund,
Nygatan 15 för att vara exakt. Som nybakad hyrde jag
ett rum en smal brant trappa
upp. Det var på 11 kvadratmeter med ett fönster mot
en inner-gård. En minimal
snedgarderob ingick liksom
en säng. En rejäl gjutjärnsradiator höll mig varm vintertid. Själv bidrog jag med en
bokhylla, ett mindre skrivbord med sprucken skiva,
en ranglig stol, en liten röd
skinnfåtölj, som jag fått av
min mor; som själv fått den
av morfar, när hon tog studenten. En god vän fick en
hundring för en radiogrammofon som klarade såväl
stenkakor som LP och EP.
En vecka in på tredje terminen ärvde jag av mors gamla
moster ett viktorianskt piano
av märket Rönisch i valnöt
och med snirkliga lampetter. En solig höstdag stod det
ensamt på trottoaren utanför
entrén och såg övergivet ut.
Pianot var för stort och tungt
för den branta trappan, men
en hjälpsam pianostämmare
plockade isär klunsen i tillräckligt små delar för att de
skulle kunna baxas upp med
hjälp av två stadiga stadsbud.
Pianokillen återkom efter ett
par veckor, stämde pianot,

spelade en stund (Ett Schubertim-promptu och väldigt
bra spelat) och sade att det
var ett riktigt fint instrument.
Utanför rummet fanns en avsats med ytterligare tre dörrar. Två ledde in till var sin
student, och den tredje till en
toalett med ett litet handfat
försett med en kran, ur vilken
det kom kallt vatten om man
vred den några varv. Toaletten delade vi tre inhysingar
på. Hyran var 80 kronor i
månaden. Standarden var
faktisk lägre än mitt pojkrum
hemma – där fanns varmvatten – men jag var nöjd och
Lunds varm-badhus låg bara
ett par hundra meter bort
nere i stadsparken. Värden
och värdinnan var snälla
och tålmodiga med mitt i
perioder ganska efterhängsna klinkande på pianot. Jag
mådde som en prins i fyra år.
1955-58. Så var livet i full
gång och jag har sedan länge
tappat räkningen på alla flyttar.
År 2006, ett halvsekel senare, flyttade vi till Lotsgården
i Mem. Jämfört med Nygatan 15 i Lund var det som ett
slott. Jämfört med alla andra ställen vi bott på var det
fortfarande nästan ett slott.
Över 200 kvadratmeter bostad ursprungligen ett timrat
hus färdigt till Göta Kanals
invigning 1852, men senare
tillbyggt i omgångar och ny-

ligen till stor del renoverat
inomhus. Fantastisk utsikt
mot öster innersta delen av
Slätbaken och mot söder första slusskammaren, hamnen
ovanför och de första 2-300
meterna av Kanalen. Ett stort
antal trevliga grannar i åldrar
mellan nyfödd och jämnåriga kunde inte vara bättre.
Vi började med att fira våra
sjuttioårsdagar, den sista födelsedagen som egentligen
är något att fira. Om man
skulle fråga mig i alla fall. Vi
fortsatte med att plantera en
flaggstång, bygga om entrén,
ord-na parkeringsplats för bilen, snygga upp framför huset och gjuta om den grundligt sönderfrusna trap-pan till
Bagarstugan, vårt lilla annex
från 1750. Vi byggde till en
altan, planterade avenbokshäckar runtom och terrasserade den branta tomten. Så
gjorde vi om en hel del inne,
satte i två takfönster, må-lade
en del väggar ännu ljusare
än de redan var och skapade
ett litet galleri under altanen
vilket blev hem för känsliga
växter vintertid. Som kronan
på verket byggde vi en liten
pool med plasttak som möjliggjorde simturer i 27-gradigt vatten från April till första dagarna i November.
Efter sex år tyckte vi att vårt
paradis var färdigt och dög
gott. Vi njöt i tre år innan vi
märkte att skötseln: ogräs-

rensandet, mördarsniglarna,
häcktrimmandet, gräsmatteklippning, bär- och fruktskörd med tillhörande safttillverkning och kånkande på
trädgårdsmöbler vår och höst
inte längre gick direkt som en
dans. Våra två trappor inne i
huset – en uppåt och en ner
till källaren – började kännas
mödo-samma. Ett tilltagande
dåligt minne hos mig, som i
och för sig varit disträ ända
sedan tidiga barnaår, gjorde
trappgåendet etter värre. Tjugo till trettio gånger dagligen
frågade jag mig själv varför
jag gått upp, - eller ner för
den delen. Enda sättet att avhjälpa situationen var att gå
ner igen - eller upp.
Vi kunde leta i timmar efter
förkomna glasögon, bilnycklar, kammar, saxar, kvitton,
dagens tid-ningar, boken
som man för tillfället läste,
en tröja, ett påbörjat korsord,
mobilen eller inköpslistan
man nyss fick i handen. Vi
skrev lappar till hjälp med
koder, datum eller telefonnummer på, men hittade
sedan inte lapparna när vi
behövde dem. Goda vänner i vår egen ålder nickade
vänligt igenkännande när vi
kvirrade. Några hade redan
tagit skeden i vacker hand
och flyttat till mindre omständigheter.
Vi insåg så småningom att
vi måste skaffa oss något

mindre, till och med mycket
mindre, gärna trapplöst och
kanske närmre barnen, eller
kanske närmre staden. Vi
läste annonser, pratade med
bar-nen och med goda vänner. Vi tittade på hus, gick
på visningar och funderade
även på att bygga men blev
energiskt avrådda. Vi inspekterade alla våra många
gömslen fyllda till väggar
och tak med sådant, som
kunde vara bra att ha någon
gång, eller kanske barnen
ville ha. Men det ville de sällan visade det sig. Då får de
stå på lut för barnbarnen som
i förskräcklig fart närmar sig
den ålder när de vill flyga ut.
De verkar dock inte heller så
angelägna. En liten del försvann med hjälp av Blocket.
En större gick till återvinning
och en ännu lite större gick
till deponi, som skräporna
numera kallas. Till bilen har
vi en liten släpkärra, som
fick bekänna färg. I flera månader sorterade vi och fraktade bort. Vartefter kunde vi
se väggarna i bagarstugan
eller till och med golvet och
hade hittat åtskilligt som vi
tidigare letat efter i timtal eller rentav dagar. Det värkte
i ryggar och knän på kvällarna.
Först fann vi en mäklare
som inte verkade förstå att
vi tyckte vi hade ett paradis,
som egentligen inte kunde
vara till salu. För honom var
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det bara en affär. Han gick
knappt runt ens en gång och
tittade utan skulle skicka en
duktig kameraförsedd flicka
som inte kom utan istället
skickade en grabb (mäklarens dräng hade också en
dräng!) han var väl snäll,
men korten var sämre än de
vi själva hade tagit. Mäklaren fick lova att skicka den
duktiga flickan istället och
hon avtalade en tid. Likafullt
dök hennes dräng upp igen.
Då bytte vi mäklare och fick
en som verkligen var bra och
gjorde en fantastisk broschyr
åt oss. Huset var sålt snabbt
och effektivt och vi fick vad
vi begärt. Och ganska snart
dök det upp ett hus i Söderköping, som vi båda kunde
godkänna. Det blev en spännande budgivning men vi
fick det till slut och jag var
mycket nöjd. Hustrun var väl
rätt så nöjd men fick svår separationsångest under de dagar som följde och särskilt
efter själva den stora flytten
då starka killar med en jättelik skåpbil dök upp och bar
iväg allt som varit för tungt
för oss själva. Och hu så tomt
vårt älskade hus i Mem såg
ut.
Det har gått ett halvt år snart
sedan den dagen. Första tiden
bar vi omkring grejer, vi fick
ommålat en del och ändrat
en del med hjälp av proffs.
Än är det inte färdigt men
vi börjar känna oss aningen
inbodda. Det mesta finns på
plats, men det händer ofta
att vi letar efter något som vi
vet att vi sett men inte minns
var det funnit sin plats. Men
jag är nöjd med att inte behöver leta i vare sig källare,
övervå-ning eller vind . Allt
ligger på första planet, kvadratmetrarna är bara 103. Till
brevlådan är det fyra meter,
till Hemköp några hundra. Vi
behöver minst ett halvår till
innan det känns som ett riktigt hem, där allt har sin plats
och vi lärt oss platserna.
Ännu händer det att jag, när
TV-programmen fram emot
natten börjar övergå till amerikanska lång-filmer, säger
till min hustru, som redan
halvsover.
− Nu går jag upp och lägger
mig.
−Vadå UPP??
				
Bengt Axmacher

Att använda örter och vilda växter

Björk

(Betula spp)

Rose-Marie Wilkinson
r.wilkinson@telia.com

Våra vackra björkar med sina vita stammar och ljusa lövverk är synonymt med svensk sommar: skolavslutning,
midsommar, soliga dagar och ljusa nätter. Björkar är så vanliga hos oss att man lätt glömmer hur häpnadsväckande
användbara de är. Träd, liksom örter, har dessutom läkande egenskaper och just den här tiden på året skänker björken
oss något extra värdefullt.

Björk

Andra användningsområden

I Sverige växer tre arter björk vilt – Glasbjörk (B. pubescens),
Vårtbjörk (B. pendula), och Dvärgbjörk (B. nana). Varianter
kan nämnas som Orsnäsbjörk (B. dalecarlica) och Fjällbjörk
(B. czerepanovii).

Generellt: Björkbarken, så kallad näver, har en korkliknande
konsistens och nävern har använts till mycket. Korgar,
förvaringskärl, redskap, rep, skor, takbeläggning, björktjära,
skrivmaterial och båt/kanotbygge och numera som slöjdmaterial.

En björk kan normalt bli upp till 25 meter hög och 100 år
gammal. Dvärgbjörken är dock mer en buske. Björken var en
av de första växter som etablerade sig här efter inlandsisen.

Näver är även toppenbra och gratis braständare! Samla bark
från nedhuggna träd på ett kalhygge eller fallna träd (ej levande träd!) och torka.

Alla björkar kan användas och då tänker man kanske på virke,
ved och pappersmassa, men de är ytterst värdefulla till mycket mer.

Några andra exempel är att kvistar brukas till kvastar/borstar,
rötterna till rotslöjd, blad/bark vid växtfärgning och björkaska
till att göra björklut till vittvätt.

Matlagning

Blad: späda, färska är fulla av C-vitamin och används hela
eller hackade som salladsingrediens, smörgåspålägg, te, saft,
sorbet och mixade i smoothies och pesto eller som utfyllnad i
pajer och soppor.

Hygien: Då björken innehåller saponiner kan man göra
duschtvål, schampo och tvättmedel av bara blad och ljummet
vatten. Skaka det tillsammans i en plastflaska tills det löddrar.
Sila bort löven innan anvädning. Den renande effekten är kanske orsaken till ’piskning’ med björkris i bastun.

Plocka bladen på våren då är de milda och
goda, därefter smakar de lite beskt.

Visste ni att…

Björksav: kan ersätta vatten för att späda ut eller göra saft,
soppor, i brödbaket för näringens – mer än smakens skull, eller servera ett glas nytappad sav som en nyttig drink med ett
björkblad som dekoration. Man kan också köpa vin, mousserande vin och snaps gjord på björksav.
Knopp: kan ätas på vintern färska eller tillagade. Prova de
fiberrika knopparna för skojs skull, men annars mer lämpade
i en överlevnadssituation.

Hälsa och örtmedicin

Blad: innehåller bland annat följande aktiva ämnen: saponiner, flavonglykosider, garvämnen, C-vitamin och eteriska
oljor.
Ämnena i björkblad är milt njurstödjande med utrensande, urindrivande och antiinflammatorisk verkan. Det
hjälper kroppen att bli av med slaggämnen, som urinsyrekristaller, som kan orsaka ledvärk, muskelvärk och hudproblem.

Björkblad kan hjälpa vid en rad olika besvär
som urinvägsproblem, reumatism, gikt, eksem, hudklåda, fibromyalgi, ödem (svullnad pga. vätskeansamling) och PMSsvullnad.
Bladen kan användas till detox (utrensnings- eller avgiftningskur) och då det underlättar bortforslandet av slaggämnen
i bindväven kan de samtidigt bidra till att reducera celluliter.
Plocka björkblad innan midsommar då de innehåller mest
aktiva ämnen. Använd färska eller torka dem för framtida
bruk. Gör sedan örtte som jag beskrev i min förra artikel (november). Om ni gjort en kur och inte fått lindring efter 14 dagar så kan det vara värt att kontakta en örtterapeut för en mer
ingående bedömning.
Björksav: innehåller bl a magnesium, kalcium, kalium,
björksocker (xylitol), organiska syror och C-vitamin.

Saven är mycket stärkande
och passar att inta efter vintern t ex vid vintertrötthet eller vid
konvalescens, samt kan provas för att mildra pollenallergi, vid
förkylning, hosta, njursten och lungsjukdomar. Jag rekommenderar att dricka 2 dl sav om dagen.
Lite övrigt: Det forskas om ämnen i björken som kan ha en
hämmande effekt på cancer. Vid försurning i kroppen har
björkaska använts. Det diskuteras om xylitol motverkar karies. Man kan prova en salva som innehåller björkvedstjära

utvärtes för hudproblem som eksem och psoriasis.

Björksav - Hur tappar man?

Sav ger liv och näring åt alla träd efter vintern. Just björken
savar extra mycket så vi kan tappa den när tjälen gått ur jorden, normalt i mars/april. Efter lövsprickningen är det slut
för i år så passa på nu! Den nyttiga saven ser ut som vatten
och smakar milt sött/nötaktigt och olika från olika träd.
1. Du behöver en flaska (grön glasflaska för mindre ljusinsläpp eller alternativt PET-flaska), tjockt gummiband, hushållsplast, snöre och sax eller sekatör.
2. Välj ut din björk och en ringfingertjock gren. Klipp av änden på grenen.
3. Trä på ett tvinnat, tjockt gummiband lite längre upp på den
avklippta grenen, led grenen ner i flaskan, vira tunn plast runt
flasköppningen (så inte regn kommer in). Flytta sen gummibandet så att det både håller fast flasktoppen och grenen
samtidigt.
4. Flaskan kan bindas till en gren eller stam (se bilden).
5. Töm en gång om dagen och förvara saven i kylen. Den håller sig i ca 3 dagar. Jag fryser också in som isbitar som sen
placeras i plastpåse och tinas vid behov.
6. Vill du ha mer sav så ha fler träd på gång samtidigt. Får du
ingen sav så prova ett annat träd, kanske i solen (om det är
tidigt på våren) eller skuggan (i slutet av sav perioden).
Man kan ibland läsa om att man tappar sav genom att borra
ett litet hål i trädstammen. Jag undviker det för att trädet kan
”förblöda” om man glömmer att plugga igen hålet. Dessutom räcker det för mig att få några deciliter sav/dygnet vid
grenklipp, i stället för 20-30 liter/dygn som vid borrning. En
annan orsak till att jag inte vill ha så mycket på en gång är
förvaringen i kyl/frys – det tar stor plats. Nu får jag färsk sav
varje dag i stället under en längre period.
OBS! Savtappning ingår inte i Allemansrätten så du måste
fråga markägaren om lov.

• Ungefär 12 % av träden i Sverige är björkar.
• Björken klassas som en av de växter som är viktigast vid
behov av överlevnad i naturen.
• Masurbjörk är en typ av Vårtbjörk som har ett eftertraktat
mönstrat virke.
• Björken beskärs säkrast på hösten pga risken för ’förblöd
ning’ på våren..
• Xylitol är sött som vanligt socker men innehåller 1/3 av
kalorierna (det framställs nu även från bl a majs).
• Träd har 50 % samma DNA som människan!

Slutligen…
Björkar bidrar också till varje andetag vi tar genom att
de ’andas in’ koldioxid och ’andas ut’ livsviktigt syre. Låt de
ljumma vindarna som susar genom björkarnas trädkronor påminna oss om hur lyckligt lottade vi är som har dessa generösa och fantastiska träd växandes hos oss.

Mer information

Mina tidigare artiklar i lilla tidningen i serien Örtkorgen finns
på: http://lillatidningen.com/tidningar/. Se utgåvorna under
’2015’.
Några litteraturförslag:
Hallqvist, Janne, Örtapoteket, Norstedts 2010
Holmberg, Pelle, Eklöf, Marie-Louise, Svenska träd, Norstedts 2007
Huikari, Olavi, The Miracle of Trees, Wooden Books 2012
Var alltid helt säker på att ni identifierat växten korrekt. Om
ni är osäkra på om, hur eller när en ört kan används bör ni
konsultera en örtkännare.

Rose-Marie Wilkinson

Rose-Marie är utbildad Örtpedagog och Örtterapeut.
Hennes specialinriktning är på nordeuropeiska läkeväxter (fytomedicin), läketräd, ätbara vilda växter och
ogräs. Växter som vi har här i vår natur eller i trädgården och som alla kan plocka själva.
Hon behandlar olika besvär med örtterapi som komplementärmedicin, håller föreläsningar, örtvandringar och
kurser i bl a örtmedicin och matlagning med vilda växter
och ogräs. Rose-Marie bor sedan ett antal år strax
utanför Söderköping.
Kontakt: Email: r.wilkinson@telia.com
Tel: 0730 224570.
Mars 2016
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Påskshoppa i Söderköping!
Text Lina Skandevall, Bilder Jan Nilsson

Påsken är här, ett av de absolut säkraste vårtecknen! Målade ägg, godis, fjädrar
i massor. Och förhoppningsvis värmande sol.
Vi gick till några av Söderköpings alla butiker för att få inspiration till vad vi ska
lägga i påskägget

Bettifix

Öppet
Mån-fre 8-18
Lör 9-14

0121-13960
Figurtårtor
Smörgåstårtor
Färskt bröd
Smörgåsar
Konditorivaror

Köper & säljer
beg. cyklar
Cykel- & nyckelservice
0121-14765, 0705-169369
Vard 120-18 Lörd 10-13

Bettan har fått in mängder av vårnyheter till butiken på Fixområdet
Hos Bettifix kan du bli påskfin! Lagom till högtiden
har mängder av vårnyheter
kommit in i butiken ute på
Fixområdet. Förutom kläder
finns påskpynt, inredning
och tvålar.
– Jag tycker man ska klä sig i
färg till påsk, säger Elisabeth
Hallman-Johansson,
som

driver butiken sedan sex år
tillbaka.
Hon visar upp stickade tröjor
i rött, marinblått, aprikos.
Hit kommer både stamkunder från Söderköping till
Stockholmare.
– De kampar på Korskullen
och så kommer de in hit till

”Bettan”. Det är fantastiskt
roligt att de kommer hit år
efter år.
Nu under våren kommer
Bettifix kläder synas på flera
ställen. Dels kommer Bettifix bjuda in till stormingel
och dels kommer Bettan att
anordna Lions modevisning

i Drothems församlingshem.
– Vi kommer inte bara att
visa upp damkläder, utan
även barn- och herrkläder.
Det ska bli fantastiskt roligt!

Lekdax

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

0121-15555 0739-624646

Bli medlem
Hinner du inte träna?
Vi har lösningen!

för 299kr mån!

Bli medlem nu så får du en
Nordic Cooker som lagar
maten åt dig när du tränar.
Nu kan
du
tre aktiviteter
Dessutom
ingår
detvälja
2 timmar
personlig
träning.
på vårt
förmånliga flexavtal
Allt till ett
värde av
2835 krper
värde
160:månad
Erbjudandet
gäller t.o m 31 maj 2014

Välkomna!
Erbjudandet

Se mer på www.NordicCooker.se
gäller tom 31 mars.
Välkommen!
Eller http://www.youtube.com/watch?v=OtH5cO7zwrE
För mer info eller boka din medlemsrådgivning
traningsverket@telia.com
eller ring 0121-142 61
www.traningsverket.com
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Godsaker som räcker längre. Blanda upp godiset med leksaker!
Varför bara stoppa godis i
påskägget? På Fix-området
finns mängder av alternativ
– eller i alla fall komplement
till godiset i påskägget.
– Jag har stoppat i såpbubblor, Lego-minifigurer, studslera som ser ut som ett ägg,

Pokemonkort, fotbollskort,
Frost-smycke och Minions
bland annat, säger Nathalie
Bodin på Lekfix.
I Lekfix stora lokaler finns
ett imponerande stort utbud
kvalitetsleksaker av flera

kända märken. Dessutom
finns det massor av lego,
nästan en hel vägg är fylld av
de populära plastbitarna.
– De är verkligen en storsäljare. De passar många åldrar
och både tjejer och killar.
Annars är det mycket pyssel,

spel, och böcker vi säljer här.
Utbudet sträcker sig ända
upp till de som är i tonåren,
säger Nathalie.

Garnboden Smycken & Annat
Garnboden har flyttat från
Söderköpings citykärna och
ut till Fixområdet. En lyckad
satsning, visade det sig. Här
finns flera tygbutiker som
gör att kunderna attraheras
till området. På Garnboden säljs givetvis garn, men
även smycken och servetter.
Kunderna varierar i åldrar.
Ägarinnan Stefanie Danielsson är glad över att intresset
börjar ta sig längre ner i åld-

rarna.
– Även ungdomar kommer
hit och köper garn. Det är
väldigt roligt!
Att sticka till sina barnbarn
är vanligt, men även sjalar är
populärt, liksom ponchos.
I påskägget vill Stefanie lägga tvättvantar att använda till
spasessioner hemma.
– Antingen kan man ge bort
som kit, eller så stickar man

dem själv innan man ger bort
dem. Det går på en kväll!
En annan populär trend just
nu är att virka eller sticka
disktrasor i bomull- och
bambugarn eller med lingarn.
– Det går snabbt och är enkelt att ge sig på som nybörjare. Dessutom får man med
sig gratis mönster om man
köper garnet till disktrasorna

här!
Till sist vill vi givetvis veta
varför man ska sticka, och
varför trenden håller i sig.
– Man ska sticka för att det är
så rofyllt och avkopplande!
Man tänker inte på så mycket
annat när man stickar. Det är
som balsam för själen – det
är till och med bevisat! Dessutom är det roligt att skapa.

NYHET
KAREM Livsmedel
nu på Fifområdet

Frukt Grönsaker
Kryddor Konserver
Nötter mm...
076-2044566 073-9315638

Bandymål 2-pack
199 kr
ord.pris 249 kr.
Gäller t.om 2/4-16

Skrubbhandskar till ditt
hemmaspa – en perfekt pysselpresent i påskägget!

Nästa nummer av lilla tidningen
utkommer preliminärt 21 maj 2016

Ny ägare

Braskens
Pizzeria & Restaurang
0121-15048
Ringv 44 Söderköping

Lunch Månd - Fred 11-14
Öppet
Måndag - Fredag 11-22
Lördag - Söndag 12-22

Den här annonsen är en
biljettt till en trevlig kväll
hos Bettifix.
Kom och prova kläder,
bli inspirerad
och få råd och tips.
Vi bjuder på vin, cider
och snacks.

Mingelkväll
30/3 kl 18

Klipp ut annonsen och
lämna den i butiken
senast 26/3

Fixpunktens köpcentrum

Hoppas vi ses!

Välkomna önskar Bettifixtjejerna
Mån-Fre 10-18 Lör 10-14

Fabriksförsäljning
Stödstrumpor
Välkomna �ll vår bu�kt
Comfort - Trend - Oﬃce Hiking - Travel - Sport
Stöd-/kompressionsstrumpor
�ll fabrikspriserS
Öppe�der
Mån-fredag 8-18
Lördag
10-14
0121-159 40

www.medisox.se
Medisox AB
Ringvägen 44
Fixpunkten
614 31 Söderköping
tel 0121-159 40
fax 0121-15941

10b mot uppvi-

sande av denna
kupong.
KAN kombineras
med andra
erbjudandent

0121-21404
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Vi
på
Skön
Skönber

Privat
hemtjänst
enligt LOV (lagen om valfrihet i vården)

Finland har världens bästa skola. Men
har landet fortfarande världens bästa
försvarsmakt?
av Lars Gyllenhal

Gyllenhaal studerade franska vid Université de Savoie och
ryska på ett språkinstitut i Moskva. Han började skriva som
frilansjournalist för militärhistoriska tidskrifter och tidningar.
Åren 1992–1994 var han anställd av de lokala myndigheterna
i staden Apatity på Kolahalvön i nordvästra Ryssland..

Frågan är fel ställd. Den
bästa försvarsmakten (krigsmakten) är rimligtvis den
mest respektingivande – något som bara nukleära stormakter kan tävla om att vara.
Men om man istället skulle
söka efter den mest kostnadseffektiva finns det en del
som talar för Finland.

När lilla tidningen träffade Inspirera var det i första hand möte med hemtjänstpersonalen. Som sagt 9 till antalet nu,
varav de 5 på bilden var närvarande. Från vänster:
Carin Rahm, Emma Azolas, Angelica Bogdanova, Jane Andersson och Kaija Andersson
Inspirera Assistans har lilla
tidningen skrivit om tidigare.
Då var deras verksamhet
inriktad just på personlig assistans.
Nu har Inspirera tillstånd att
bedriva hemtjänst, både omvårdnads- och servicetjänster.
För att klara detta har Inspirera utökats med 9 nya medarbetare.
Grundläggande i arbetet är

att ge enskilda, som erhållitbiståndsbeslut, den omvårdnad och service som behövs
för att tryggt kunna leva kvar
i eget hem. Kort sagt - underlätta och förenkla vardagen.
Att möta kunden med respekt är självklart. Tillsammans med kund planeras och
genomförs de uppgifter som
möjliggörs inom stödet.
Inspirera strävar efter att
kunden ska möta ett begränsat antal personer inom omsorgen. En personlig relation

ger trygghet, säger verksamhetsansvariga
sjuksköterskan Angelica Bogdanova.
Omvårdnaden handlar t ex
om: på- och avklädning, hygien, social samvaro, tillsyn
och egenvård mellan 07-22.
Förutom omvårdnad tillhandahåller också Inspirera
servicetjänster så som städning, tvätt och inköp mellan
07-19.
Att välja Inspirera kostar

Så här informerade
kommunen i maj 2014
LOV- nytt verksamhetsområde för
företagare
Från och med december införs Lagen om valfrihet, eller LOV som den förkortas,
i Söderköping. Kort innebär
det att de som beviljats hemtjänst av kommunen själva
får välja vem som ska utföra
tjänsterna. Man kan välja
kommun eller en privat firma, som förstås då skall vara
godkänd av kommunen. Det
är samma kostnad för den
som får omsorg och service
oberoende av vem som utför
den.

Hemtjänst, men
kanske också
snöskottning och
fönsterputs
Den som har beviljats hemtjänst skall, oberoende av om
det är kommunen eller ett
privat företag som är utförare, erbjudas samma mått av
omvårdnad och service, t ex
hjälp med hygien och vård
som delegerats från primärvården eller hjälp med att
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städa, tvätta och olika inköp.
Skillnaden är att en privat
entreprenör också kan erbjuda andra tjänster som t ex
gräsklippning, fönsterputs,
snöskottning eller att gå ut
med hunden. Det utbudet be-

stäms av vilken kompetens
företaget har och kostar extra
utöver avgiften för omvårdnad och service. Kostnaden
för extratjänsterna betalas av
den enskilde enligt överenskommelse med leverantören.

inget extra. Avgiften är densamma som med kommunen som utförare. Det spelar
ingen roll var du bor i kommunen. Inspirera hjälper dig.
Personalen består av undersköterskor och vårdbiträden.
Inspirera Hemtjänst har även
tilläggstjänster med rutavdrag som: gräsklippning,
snöskottning, julpyntning,
byta gardiner, fönsterputs,
städning, mm.
Andra kan också få hjälp t ex
vid flytt då flyttstädning kan
utföras.
Att personalen på Inspirera
är besjälad av kvalitetstänkande är inte att ta fel på.
Kundens behov står i centrum.
Vidar Jansson

personlig assistans
hemtjänst
lokalvård
- med fokus på omsorg
Skönbergagatan 8 61430 Söderköping 070-618 02 35 070-270 27 78

Sverige och Finland hade
under flera decennier efter
andra världskriget snarlika
försvarslösningar, men på
senare år har skillnaderna
länderna emellan ökat drastiskt. Detta framgår av basfakta. År 2002 kunde den
finska försvarsmaktens mobilsera en halv miljon män
och kvinnor. Nu har man
minskat och är sedan 2013
nere på 230 000. Relativt sett
är det fortfarande en enorm
numerär och särskilt om man
jämför med dagens svenska
militära försvar på 40 000
inklusive hemvärn, som kanske kommer att vara ”uppe” i
50 000 om några år (2014?).
Jämför förresten 50 000 med
vad Sverige på 1980-taletkunde mobilisera: 850 000
personer. Visst, det är drygt
tjugo årsen Sovjetunionen
försvann och därmed är försvarsbehoven inte samma
som då. Men låt oss inte här
tala om hur dagens försvarsbehov ser ut, det är en annan
diskussion.
Låt oss återvända till kostnadseffektiviteten och till att
börja med jämföra försvarsutgifter. Kalla fakta är att
Finland fortfarande spenderar under tre miljarder Euro
årligen på sitt försvar, att
jämföra med Sveriges över
fem miljarder Euro. Men vi
i Sverige har väl en betydligt
större utlandsverksamhet –
Finland kan väl inte ha samma utlandsfokusering som
Sverige? Nja, jämför man
enbart svensk respektive finländsk närvaro i Afghanistan
så stämmer detta. Den finska
närvaron har varit något mindre än hälften av den svenska, som i mitten av 2011 låg
på 500 personer. Men, tittar
man på alla militära utlandsinsatser under de senaste
åren kan man konstatera att
Sverige (med 9,4 miljoner
invånare) och Finland (med
bara 5,4 miljoner) de senaste
åren faktiskt har skickat ut
ungefär lika många militärer
på utlandsuppdrag, kring tusen om året.
Om du tyckte det var oväntat, vad sägs då om följande
faktauppgift:
Sverige hade vid flera tillfällen under kalla kriget mer
folk utomlands än vad vi haft

under senare år. Vad sägs om
1964, då vi vid en tidpunkt
hade över 1700 personer ute
i olika FN-insatser. Detta rekord slogs 1994, under krigen på Balkan, då två tusen
svenska soldater samtidigt
var ute i fält utomlands.
Under
värnpliktsepoken
kunde vi alltså ha dubbelt så
många utomlands som idag.
Men hur är det med Finlands
vapen? Lever man inte kvar
i det förgångna och har en
massa föråldrade vapensystem?
Det är delvis sant, men å
andra sidan kan artilleri
och granatkastare av andra
världskrigsmodell trots allt
fortfarande
åstadkommmycket, ammunitionen kan
ju dessutom vara av nytt
snitt. Men märkligast av allt,
Finlands ”gammalmodiga”
värnpliktsförsvar har lyckats
integrera högteknologiska
vapensystem som det amerikanska jaktflygplanet F-18,
svenska stridsfordon 90 och
den tyska stridsvagnen Leopard 2.
Jo, Finlands 64 F-18 var få
jämfört med de 204 stycken
JAS 39 som levererades till
svenska flygvapnet. Men
inom kort är skillnaden inte
stor eftersom Sverige lär gå
ner till 100 egna JAS 39.
Hur Finlands försvarsutgifter kan vara så låga som de
är framstår som ännu märkligare när man beaktar hur
många som ännu gör värnplikten. Från att nära 90 procent av alla vapenföra unga
män, är man nu ”nere” i 80
procent.
Utbildningsnivån då? Man
kan ju undra hur värnpliktiga, alltså amatörer, ska
kunna mäta sig med en helprofessionell styrka?
General Ari Puheloinen, Finlands ÖB sedan 2009, bemöter sådana funderingar med
att poängtera att de finska
krigsförbandens kärna inte
är 20-åriga nybakade soldater utan 25–27-åringar som
genomfört både värnplikt
krigsförbandsövningar och,
för att direkt citera generalen: ”Yrkesarméer kan inte
räkna med att kunna rekrytera alla de bästa talangerna
inom varje årsklass.”
När man i Sverige införde
värnpliktens avskaffande,
diskuterades utländska exempel. Förvånansvärt lite
som sades om den finska
modellen.

gagatan

Familjen Huddén tillbaka
med ”ny” komedi i höst!
Pjäsen spelas i oktober på Brunnssalongen.
Premiär 1/10

Två herrars tjänare
av Carlo Goldoni
Handlingen utspelas i Venedig

Bodagen
på Söderköpings Brunn

För åttonde året i rad arrangerar Serander Fastighetsförmedling tillsammans med
Handelsbanken Bodagen på
Söderköpings Brunn.
Mässan har vuxit för varje år
och blivit en familjefest med
allt fler utställare och besökare. Förra året kom upp till
1 000 besökare.
I år kan Bodagen presentera
två mycket intressanta och
spännande föredrag. Kommunens nya stadsarkitekt

Rein Martinsson ska informera om aktuella projekt
och utvecklingsplaner. Det
är mycket intressant på gång
som omläggning av E22 och
flera nya bostadsområden.
Vi kan också se fram mot
att möta Roger Björk, känd
snickare från TV. Roger
kommer att lägga ett socialt
perspektiv på byggandet.
Själv tar han nu i vår ett stort
steg från Stockholm till vår
trevliga småstad Söderköping.

Som vanligt bjuder Johan på
ICA Supermarket på fritt fika
och bröd. Det blir också tipstävling med fina priser och
teckningstävling för barnen.
Det är förberett för en inspirerande och trevlig dag för
hela familjen!
Mässan pågår mellan kl
11:00-14:00 lördagen den 19
mars.
Med vänliga hälsningar
Åke Serander

Truffaldino har fått jobb hos en ny
mystisk herre. Han är inte så nöjd med
tjänsten så han tar jobb hos en till.
I hemlighet.
Det blir stora komplikationer....
Humor. Kärlek. Spänning. Dramatik.
Allt man kan önska!
Skådespelare: Mattias Schönbeck, Josefin Schönbeck,
Lieze Broeders, Carolin Albrecht, Bo Höglund, Mats Huddén,
Fredrik Pettersson, Klas Johansson, Johan Ivarson, John Hedman

Vi bygger för
framtidens kundmöten
Öppet måndagar & torsdagar 9 - 17

Vi på Swedbank i Söderköping satsar på framtiden och bygger därför om
våra lokaler på Skönbergagatan. Vi hoppas att kontoret blir en plats där vi
kommer närmare dig som kund, i en bekväm och trevlig miljö.
Varmt välkommen in till oss. Här växer livet.
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Mitt i
Hagatorget,

Funderar du på
ny bostad?

Påskshoppa i Söderköping!
OCAY!

Att köpa ny bostad är ett stort beslut.
Vi vill hjälpa dig i den processen.
Välkommen in till oss och berätta om
dina bostadsplaner. Tillsammans räknar
vi på din framtida boendekostnad och
hittar rätt finansiering för dig.

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

Kontorsbutiken OCAY! har ett brett utbud – som även inkluderar godis.
Ett utmärkt påskägg, till exempel!
Robert Johansson på OCAY!
inleder med att säga att det
här inte bara är en butik för
företag, även om det är den
främsta kundgruppen.
– Många tvekar att kliva in
just därför. Men vi har mängder av saker som passar alla!
Från pennor till rengörings-

medel och godis. Självklart
är privatpersoner varmt välkomna in!
På disken står stora, vackra
ägg uppradade, fyllda med
nästan ett kilo choklad.
– Det är självklart de äggen
jag vill tipsa om som påsk-

present, säger Robert.
Tack vare alla de företag
som finns i och omkring Söderköping fungerar butiken
utmärkt. Förutom kontorsmaterial är butiken inriktad
på tryck och profil.
– Vi har ju exempelvis både

HTC och Glitter här. Dessutom finns mängder av småföretag. Det är glädjande och
det gynnar oss alla!

Ängens Blommor

Etabl 1876

Bli vårfin
hos oss!

Emilia erbjuder
25% rabatt
på behandlingar
Drop in i mån av tid
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Elin och Malin Wastesson tipsar om färgglada primulor till påsken
Ett givet påskpynt är självklart blommorna. Påskliljor i
all ära, men det finns mycket
mer att smycka påskbordet
med. Elin och Malin Wastesson som driver Ängens
blommor tycker att primula
är en perfekt blomma i påsktider.
– Primulor är färgglada, och
det är påsken med! Därför

passar de utmärkt att pynta
med. Men de är svåra att
hålla vid liv, så se dem som
ett alternativ till en vanlig
påskbukett, säger Malin.
Penséer är däremot betydligt
mer stryktåliga, och klarar
till och med några minusgrader.
– De kan se lite ledsna ut på

morgonen i kylan, men de
kvicknar till när solen kommer, tipsar Elin.
Att duka påskbordet med
lökväxter som till exempel
pärlhyacinter är ett annat
tips. Dessutom är det bara att
stoppa ner dem i rabatten när
de blommat över – då kommer de att ge glädje länge.

– Speciellt i påsk, eftersom
våren är så tidig. Det är utmärkt att plantera dem utomhus den är tiden på året.
Tulpaner är och förblir ett
säkert kort – med en säsong
som sträcker sig längre och
längre. Numer börjar säsongen redan vid jul och slutar någonstans efter påsk.

Staden
& Rådhustorget

Påskshoppa i Söderköping!
Kaffe med kladdkaka

Skomagasinet

45:-

070-2079502

UR & KLOCKTJÄNST
Service
&
Försäljning

Stellan Borg visar några av alla de skor som finns att botanisera bland på Skomagasinet
Ända sedan 1935 har Söderköpingsborna kommit hit för
att köpa fotriktiga skor. Då
fanns butiken på Skönbergagatan, numer hittar vi den vid
torget där den funnits sedan
1970.
– Visst har vi många stamkunder som följt oss genom

åren, säger delägaren MarieLouise Strömfors.
Hit går man för att köpa bra,
vanliga skor. Bruksskor, som
Marie-Louise säger. Men
visst finns lite festligare alternativ också. Men framförallt är det tidlösa skor som

finns här.
– Mitt främsta tips är att alltid sköta om skorna. Impregnera dem, rengör och smörj
in dem, inte minst nu under
de kallare månaderna när det
är mycket salt på gatorna.
Och ha gärna flera par skor
att byta mellan. Då håller de

ännu längre, tipsar hon.
Därför tipsar hon om att lägga i ett kit med skovårdsprodukter i påskägget.
– Eller varför inte ett presentkort? Ett par herrskor i storlek 46 kan ju bli lite otympligt, skrattar hon.

0121-770088

Vi köper välhållna böcker
inom alla ämnesområden
Särskilt intresse för historia, lokalhistoria, fotografi,
slöjd och hantverk, djur och natur
samt skärgårdsskildringar

Galleri Hassel

Följ oss på facebook
www.soderkopingsbokhandel.se
info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98
070/2227110
Storgatan Söderköping

Varmt välkomna hälsar
Anders & Louise

Riita tipsar om Olga Semenova, en av alla de konstnärer vars tavlor går att köpa på Galleri Hassel

Varför inte överraska med en
tavla till påsk?
– En vägg utan konst är lika
tom som ett rum utan möbler. Konsten behövs för att
skapa harmoni, balans och
hemtrevnad, säger Riita
Hassel, som driver Galleri
Hassel tillsammans med sin
man.

Hon har jobbat med att rama
in tavlor i över 30 år, de senaste 17 åren har galleriet
funnits i Söderköping. Här
kan man köpa konstnärsmaterial, konst och framförallt
få sina tavlor inramade. Kunderna kommer Söderköping,
Norrköping men även från

hela Stockholmsregionen.
Flera konstnärer finns representerade i den ljusa lokalen
vid torget, som med sina
stora glasfönster bjuder in till
besök.
Riita tipsar om konstnären
Olga Semenova, som är en

av alla de konstnärer som
säljs här. Född i Ryssland
och bor numer i Stockholm.
– Hon målar främst i akvarell. Säkerligen en uppskattad present i påskägget!

Köp valfri parfym och få
handkräm på köpet
Måndag-fredag 10-18 lördag 10-14
Tel 0121-10043 www.kroonshalsa.se
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker dock längst till 31/3
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A&O Geria utökar
vårdcentralen
Den 3 februari tog Region
Östergötland ett formellt
beslut om att lägga ned den
regiondrivna vårdcentralen
i Söderköping. A&O Geria
blir därmed den enda kvarvarande vårdcentralen i Söderköping från och med mitten av april 2016.
För att möta det behov som
uppstår i samband med
att regionen avvecklar sin
vårdcentral har A&O Geria
arbetat med att förbereda en
utökning av verksamheten.
De har haft dialog med Region Östergötland och med
Söderköpings kommun för
at hitta en långsiktigt hållbar
lösning för invånarna i Söderköping.
- Vi vill att invånarna i Söderköping ska vara trygga
med att vi kommer att kunna
tillgodose det behov som
uppstår när Regionen avvecklar sin vårdcentral, säger Sakarias Mårdh, VD på
A&O.

Mer personal
A&O Geria har under vintern rekryterat mer personal
för att kunna ta emot fler
patienter. Från och med månadsskiftet mars/april har
vårdcentralen bland annat 3
nya läkare, 5 nya sjuksköterskor samt undersköterska
och vårdadministratör. Utöver detta tillkommer fler ATläkare.

Normala väntetider
Under en period har vårdcentralen haft något längre

väntetider än vad A&O Geria normalt har haft. Ambitionen är att vara tillgängliga
och att väntetiderna succesivt ska minska allt eftersom
fler läkare börjar.
- Vi erbjuder en god vård som
prioriteras utifrån medicinska behov. Vi har haft något
längre väntetider än normalt
för oss men väntetiderna är
fortfarande normala jämfört
med övriga vårdcentraler i
Östergötland, säger Petra
Bernin, verksamhetschef på
A&O Geria.

Bevarad BVC och
familjecentral
BVC kommer att finnas kvar
i lokalerna bredvid familjecentralen där Söderköpings
vårdcentral har funnits men
nu i A&O Gerias regi. Två
av BVC sjuksköterskorna
från Söderköpings vårdcentral stannar kvar och A&O
Geria flyttar även upp sin
nuvarande BVC mottagning
dit.
- BVC och familjecentralen
är ett unikt koncept som vi
vill bevara i Söderköping så
det har varit en viktig del i
vår planering, säger Petra
Bernin.

Anpassning av
lokaler
Lokalerna på vårdcentralen
har anpassats för att kunna
bereda plats för fler patienter.
Dels flyttar BVC upp till lokalerna vid familjecentralen

Arbetar på uppdrag
av Region
Östergötland
A&O Geria är auktoriserade
och arbetar på uppdrag av
Region Östergötland. Detta
betyder att samma villkor
och förutsättningar gäller
hos A&O Geria som på regiondrivna vårdcentraler för
bland annat att kostnader och
högkostnadsskydd, remisser
och journalsystem.
- Det är ingen skillnad att
gå till oss eller till regionens
vårdcentraler. Det är samma
kostnader, samma journalsystem och samma förutsättningar som gäller, säger
Sakarias Mårdh.
Region Östergötland kommer att skicka ut informationsbrev där de beskriver
hur omlistning kommer att
ske för de som idag är listade
på Söderköpings vårdcentral.
- Vi välkomnar alla som listar sig hos oss, alla kommer
att få plats och vi kommer att
göra allt för att upprätthålla
denna viktiga samhällsfunktion i Söderköping, avslutar
Sakarias Mårdh.

Arkeologiska undersökningar
av Skällviks Borg
Kanske undersökningarna av Skällviks Borg börjar redan
i sommar. I så fall blir det av arkeologistudenter under
ledning av arkeologen Martin Rundkvist
vid Umeå Universitet.
- Vi ska gräva i östgötaborgar för tredje sommaren i rad och
det kan hända att vi kommer till Skällvik med våra
redskap, säger Martin.
Markägaren har givit sitt tillstånd.
Mer om detta i sommarnumret.
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Kanalhamnen

och dels flyttar viss administration utanför huset. Labbet,
som bemannas av samma
företag som bemannade
Söderköpings vårdcentral,
kommer även att utökas på
sikt för att kunna ta emot fler
patienter och ta fler prover.

SOMMARFÖRETAGARE 2016
I SÖDERKÖPING

Ta chansen och driv ett
eget företag!
Har du ett hemligt glassrecept som kommer
ta världen med storm? Kanske du haft en idé
du inte vågat testa än? Har du funderingar
på hur det är att vara egen företagare?
Då ska du definitivt passa på att söka till
Sommarföretagare 2016!
I sommar har du som går i
årskurs 9 i grundskolan upp
till årskurs 3 på gymnasiet,
möjligheten att driva ett
sommarföretag från slutet av
juni till början av augusti.
Feriejobbgarantin innebär
att du som är ungdom i Söderköping är garanterad
ett sommarjobb i 3 veckor.
Sommarföretagare 2016 är
en del i feriejobbgarantin,
och det innebär att du också
kan välja att starta och driva
ett eget företag, enskilt eller
tillsammans med kompisar.
Om du redan har fixat ett
annat sommarjobb själv kan
du driva sommarföretaget
parallellt med ditt sommar-

jobb, bara det inte ingår i feriejobbsatsningen.
Du presenterar din företagsidé för NyföretagarCentrum
i början av maj. Tycker vi att
den håller kan du gå vidare
och starta företaget.
Vi inleder direkt efter midsommar med 4 dagars ”startup” med inspirationsföreläsning och övergripande
utbildning om marknadsföring, försäljning och enklare juridik. Då träffas alla ni
sommarföretagare.

Vi avslutar i augusti med utvärdering och prisutdelning
till bästa företaget!
Sommarföretagare2016 arrangeras av NyföretagarCentrum i Söderköping och
projektleds av Young Capital. Vårt gemensamma mål
är att du som ungdom ska
våga testa nya vägar att tjäna
pengar, men även utvecklas
som person då du breddar
ditt nätverk, får nya kompisar och erfarenheter som
räcker livet ut.

Under sommaren kommer
du ha kontinuerlig kontakt
och stöd från Young Capital
och NyföretagarCentrum.

För att anmäla dig, eller om du har frågor, skicka ett mail 15 april till:
alexander.zahari@youngcapital.se
eller
ingela. gullstrand@nyforetagarcentrum.se

För trettio år sedan fanns
det fortfarande rökkupéer
på en del tåg. Jag var på
väg från Göteborg till Norrköping och eftersom jag då
var en inbiten piprökare
hade jag bokat min biljett
som rökare. Mitt emot mig
på andra sidan gången satt
två damer.

Passiv rökning
Rein Westerbusch Norberg kåserar om möten mellan människor

De var vackra på ett sätt
som bara gamla damer kan
vara, håret silvervitt och
permanentat i stora lockar,
en aning rouge på de transparenta kinderna och lite
rött på läpparna. De satt
bredvid varandra med fötterna sedesamt ihop. Det
som slog mig var att de såg
så glada ut, ja nästan lyckliga. De här två utstrålade
en nyfikenhet och glädje
som två små flickor på sin
första skolresa.
De var klädda till fest i
plisserade kjolar och tunna
stickade koftor över de nystrukna blusarna. Den bar
båda halsband, den ena ett
av pärlor och den andra en
guldkedja. De bar båda släta vigselringar och jag väntade länge på att deras män
skulle komma och slå sig
ner på platserna mitt emot.
Tåget for vidare men de två
damerna förblev ensamma.
Sida vid sida med två tomma platser framför sig.
Varför satt de här? I rökkupén? De var definitivt inte
rökare.
Eller var det bara mina fördomar? Skulle de rent av
hiva upp ett paket Camel
utan filter, skaka ut en cigg
och slå eld med en zippotändare mot den plisserade kjolen, tända cigaret-

Rein Westerbusch Norberg

ten med ett djupt halsbloss
och blåsa ut några välformade rökringar. Nej jag
kunde inte föreställa mig
de två gracerna med en cigarett i mungipan.
Jag drog mig länge för att
tända pipan, när jag väl
gjorde det var jag noga
med att blåsa röken över
axeln ut mot fönsterväggen.
Efter Hallsberg kom den
första tjuvrökaren in i kupén. En av dem som egentligen har slutat röka eller åtminstone håller på och skär
ner sin cigarettkonsumtion

Glad Påsk
alla ”poolare”!

så mycket att de bokar biljett i ”icke-rökare”. När
sedan nikotinsuget gör sig
påmint smyger de in till oss
i rökkupén. Skamset urskuldande står de innanför
dörren med en nikotinsvag
cigarett i handen och letar
efter en plats att sätta sig.
Det är inte lätt, vi som reser i rökkupé är solidariska
som frimurare och reagerar
som grottmänniskor när vi
ser inkräktare på vårt revir;
vi breder ut oss och blänger
hotfullt.
Den här tjuvrökaren var en
yngre kvinna i snäv kjol

Den 23-29 april är det dags
för Dansens Vecka. Det är
en återkommande regional
satsning där olika kommuner
under en veckas tid i olika
utsträckningar ägnar särskild
uppmärksamhet åt dansen.
Syftet är att satsningen skall
bli en sorts manifestation för
dansen i alla dess former. I år
är i skrivande stund 10 kommuner med i programmet,
vilket är det högsta antalet
någonsin.
På flera platser runtom i länet kommer det anordnas
föreställningar, workshops,
filmvisning med mera. Målet
är att lyfta den lokala dansen
och att föra dansens närmare
samhället. Genom dansen
kan man skapa både fantastiska upplevelser och spännande möten.
Under förra året presenterades i Söderköping ett

och högklackade pumps.
Hon sneglade hastigt runt
i vagnen och den enda frizon hon upptäckte var hos
de två damerna. Tveksamt
närmade hon sig de tomma
sätena, med en flackande
blick satte hon sig med ena
skinkan på armstödet.- Ursäkta att jag sätter mig här
men jag har mina barn med
mig de sitter i en annan
kupé jag ska bara ta några
bloss…
Med ansiktet vänt ut mot
gången tände hon cigaretten och sög girigt i sig det
första blosset. Hon rökte

intensivt i snabba hetsiga
bloss och trummade hela
tiden med foten mot golvet. Ett sista bloss och med
handen kupad över cigaretten sträckte hon sig över
de tomma stolarna mot
askkoppen vid fönstret.
En tunn rökslinga steg upp
från den varmrökta cigaretten - Ursäkta mig, jag ska
bara släcka…
- Nej, släck inte än, sa hon
med guldhalsbandet.
- Vi tycker om doften av tobaksrök, infogade hon med
pärlhalsbandet. Det är därför vi åker rökkupé.

Tjuvrökaren hejdade sig
i sin rörelse mot askkoppen och såg förvånat på de
gamla damerna.
Tjuvrökaren gled ned från
armstödet, axlarna sänktes
och kroppen blev mjuk och
slapp när hon sjönk ner på
sätet.
- När våra män levde åkte
vi ofta tåg och alltid rökkupé. Då var det fint att
åka Rökare och då såg vi
alltid till att vi fick de här
platserna där vi kunde sitta
mitt emot varandra. Elof,
det var min man, förklarade guldhalsbandet, han satt
där vid fönstret och Gustav,
det var Lisas man han satt
där du sitter nu.
Tjuvrökaren log ett förvirrat leende och släckte cigaretten i askkoppen.
- Och Maja har själv försökt att röka en gång, sa
Lisa och pekade fnissande
på sin väninna.
- Det luktar godare än det
smakar, sa Maja urskuldande. Men doften av rök får
oss att minnas våra män.
Det är därför vi alltid åker
rökkupé när vi två är ute
och reser. Det är nästan så
vi kan föreställa oss att de
är med.
Tjuvrökaren tog långsamt
fram en cigarett till och
tände den och drog ett
djupt halsbloss.
Sakta lät hon röken välla ut
genom näsa och mun medan Lisa och Maja log emot
det tillfälliga ressällskapet
och mindes sina älskade
män.
Rein Westerbusch Norberg

program med bland annat
dans på en hästgård, dans
i samband med gudstjänst
samt specialinsatt friskisoch svettispass med dansant
tema.
Årets program är fortfarande
under planering, men man
kan bland annat den 24 april
se solodansen Blomman av
Elin Ö Morath. Den framförs
kl. 10 som del av gudstjänsten i Betania Östra Ryd till
musik av gruppen Jerusalem
med sångare Ulf Christiansson.
Om du själv är intresserad av
att engagera dig i att sprida
dansen och hitta på något
spännande under dansens
vecka går det utmärkt att
höra av sig till kulturkontoret@soderkoping.se eller
ringa vikarierande kultursekreterare Karolina Nilsson
på 0121-187 10.
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Norr
Dina företag
Välkomna hit och utforska
vårt stora tapetsortiment
Se vår hemsida
malarstudion.se

Påskshoppa i Söderköping!
Djurbergs

0121-15070

Bäst på Service!
Dela
upp kostnaden
Dela upp
kostnaden
med Mecocard
med Mekonomenkortet

Välkommen!

Norrköping 011-105080
Smedbygatan 3, (mitt emot Coop Kungsängen)
Söderköping 0121-21760
Ringvägen (vid Shell)
Även reparation & service av

AC

Norrköping
010-1229060

Söderköping
010-1229110

Valdemarsvik
010-1229100

KIRURGI - MEDICIN - FODERRÅDGIVNING
ID-MÄRKNING - ULTRALJUD - RÖNTGEN
VACCINERING - KASTRERING
Telefontid vard 8-9. Jour dygnet runt. Alla djurslag.
Drop in Norrköping och Söderköping onsdagar 16-18 för
vaccinering och enklare åtgärder. I övrigt mottagning efter
tidsbeställning.

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

Otymplig till påskägget, men säkerligen till stor glädje! Andreas slår ett slag
för de tidsbesparande robotgräsklipparna

Utbudet är imponerande stort
på Djurbergs. Här finns jakt,
trädgård, verktyg, köksmaskiner, lampor, tapeter – för
att nämna något. Djurbergs
har funnits i imponerande
145 år, berättar platschefen
Andreas Larsson.
– Vi har dessutom både bredd
och djup i varje sortiment,
det är ganska unikt för en butik i en stad av Söderköpings
storlek, säger Andreas.
Det innebär att deras främsta

kunder är proffs inom sitt
respektive yrke. Byggare,
fastighetsägare, bönder, målare…
Dessutom är de noga med
att ta sitt sociala ansvar i Söderköping. Lampsortimentet
tog de in först när lampbutiken hade lagt ner i stan, för
att behålla en sund konkurrens.
Till påsk tipsar Andreas om
en produkt som kanske inte

är helt enkel att få ner i ett
påskägg – en robotgräsklippare.
– Östgötarna är senare än
övriga landet på att upptäcka
fördelarna med den, så det är
dags att slå ett slag för den,
säger Anders. Framförallt är
det enkelheten som gör att
den är så bra. Och att den
sparar tid.
– Kanske är många rädda
för att den är krånglig att
installera, men vi kan hjälpa
till med allt där. Vi erbjuder

dessutom vinterboende åt
dem! Litiumbatterierna klarar inte kylan, och då trivs de
bättre här. Vi erbjuder även
service och uppgraderar programvaran så att de är redo
för ännu en vår när vi levererar dem, säger Anders innan
han visar upp den verkstad
som finns på Djurbergs. Inte
bara för robotgräsklippare
utan för en hel del andra maskiner.

Svaret blir:

Beckers så klart!
www.lillatidningen.com
Mellandagarna stängt!
Vi önskar alla
kunder och vänner
en riktigt God Jul
och ett i alla avseenden
Gott Nytt År!
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- här kan du bl a läsa alla tidningar
sedan starten våren 2000
och bekanta dig med tidningens medarbetare

port

Här kommer Myra
och Mathias

vid norra infarten

Bodil Kärnfeldt
bodilochrune@telia.com
nyfiket arbetet, kanske önskar man att få vara med.
Att använda hästar till detta
arbete är det bästa tänkbara,
kanalbanken är mycket känslig så tunga maskiner är uteslutet, det är också miljövänligt både beträffande utsläpp
och buller och det skonar de
populära promenadstråken.

MYRA: ålder 8 år, ras:
Nordsvensk brukshäst, arbete: dragare, hemmahörande:
i Vånga
MATHIAS: ålder 42 år, ras:
Östgöte, arbete: kusk, hemmahörande: i Vånga
De två kompisarna har bråda
dagar. På kanalbolagets uppdrag ska dom rensa och frakta alla stammar och grenar
som avverkas längs kanalen
från Mem till Vänern och det
ska vara klart till mitten av
maj. Nu har dom så mycket
arbete på gång så frun får
rycka in ibland.
Ekipaget väcker stort intresse bland folk i Söderköping,
det handlar nog om nostalgi
hos många äldre, man följer

Mathias driver Vånga Hästkraft och har flera hästar och
olika redskap och vagnar,
han driver också avel i liten
skala.
På våren och sommaren klipper man alla stora gräsytor åt
Linköpings kommun. Först
kommer hästen sedan klipparen och sist kusken, det
blir åtskilliga kilometer för
att inte säga mil att gå, där
skulle nog en stegräknare gå
varm.
Mathias och hans hästar åtar
sig också vagnskörning typ
bröllopskörning,
student,
marknader,
företagsjippo
m.m.
Mathias anser att allt! kan utföras med hästens hjälp och
att efterfrågan bara ökar.
Bodil Kärnfelt

Välkommen till

Dags att ta mopedkörkort?
Mer information och aktuella kursstarter hittar du på vår hemsida

www.helensforkorkort.se
Margaretagatan 1 Söderköping 0121-100 11
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Det här är SPF Seniorerna
SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder. SPF Seniorerna har i dag ca 270 000 medlemmar fördelade på 27 distrikt och över 830 föreningar.
SPF Seniorerna verkar för att Sverige har en bra äldrepolitik
och samverkar med Regeringens Pensionärskommitté och
samtalar med riksdagens utskott, de politiska partierna och de
olika statliga myndigheterna i äldrefrågor. SPF Seniorerna är
remissinstans för regeringens förslag som rör äldre i samhället.
På samma sätt verkar SPF Seniorernas i pensionärsråd i kommuner och regioner och bildar opinion i viktiga äldrefrågor.
Viktiga ledord är inflytande, valfrihet och livskvalitet.

Vår lokalföreing
i Söderköping
SPF Seniorerna
S:t Ragnhild

Namnet kommer givetvis
från Söderköpings skyddshelgon Sankta Ragnhild
hon föddes 1075. Sankta
Ragnhild är även Södertäljes
skyggshelgon.
SPF Seniorerna S:t Ragnhild
har i dag ca 486 medlemmar

SPF Seniorerna
S:t Ragnhild
en aktiv och framåtsträvande förening.
Alla våra aktiviteter försöker att positivt påverka vår livssituation. Vi gör det genom aktiviteter där vi som pensionärer utgör
en samhällerlig resurs både för oss själva och för samhället.
Vi accepterar inte stillatigande se hur tillvaron försämras för
oss äldre, ensamma har vi små möjligheter att göra vår röst
hörd, men gemensamt kan vi bli starka och verkligen påverka
beslutsfattarna. Att vid pensionering släppa arbete, invanda
rutiner, och den arbetssociala gemenskapen kan bli förödande
för den som inte redan är engagerad i föreningsliv eller andra
aktiviteter.
Här kan/vill SPF Seniorerna vara ett alternativ där man genom våra aktiviteter inom Folkhälsa, Kompetensutveckling
och Gemenskap kan bryta ensamhet eller känslan av att vara
”förbrukad”. I vår förening har du möjlighet att påverka genom att delta i våra aktiviteter

Folkhälsa
SPF ordnar Friskvårdsaktiviteter i form av Gymnastik på
Träningsverket. För närvarande jobbar 3 grupper så svetten
lackar.
För den som vill ta det lite lugnare finns Boule och Bowling
och när våren nalkas finns Cykelturer och Stavgång.

Kompetensutveckling
Här ordnas studiecirklar i Ekonomi på äldre dar, Trafik,
Data, Språk (just nu Spanska) , Bridge, Akvarellmålning, Körsång (S:t Ragnhildskören ett uppskattat inslag
vid våra möten men även vid andra framträdanden utanför
SPF).
Vi har även en Landskapscirkel där vi läser om ett landskap under vinterhalvåret, därefter gör vi en resa på ca 4 dagar till landskapet och besöker platser vi läst om. 2015 gick
resan till Bohuslän och årets resa kommer att gå till
Uppland.
Sist men inte minst!

Gemenskap
Föreningen har välbesökta Medlemsmöten varje månad
jan.-maj. och sept.-dec. där information från föreningen, distrikt och förbundet ges.
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Under dessa möten ordnas olika programpunkter/underhållning, korta föredrag, bildvisningar etc. i årets program kan
nämnas att vi får besök av vår landshövding Elisabeth Nilsson
den 14 mars och att Hjärt-och Lungfonden pratar om stroke
10 okt.
SPF Seniorerna S:t Ragnhild ordnar Café på Blå Porten
med underhållning och med kaffe och hembakat
bröd. Föreningen försöker därmed att motverka kommunens
åtstramningspolitik vad gäller aktiviteter för äldre inom kommunen.

Sparre” på Kinda kanal med besök i Rimforsa och
guidad tur i Bjärka Säby nya slott , Teaterresa till
Örebro och ”Hjalmars Drömrevy”. Känner jag våra
duktiga researrangörer i SPF Seniorerna S:t Ragnhild rätt,
kommer vi att få intressanta förslag på resmål även under
kommande år

Föreningen ordnar även Resor och teaterbesök ett alltid
lika uppskattat inslag i föreningens verksamhet. Under 2015
ordnades resor till Brel-Piaf-konsert i De Geerhallen,
Teaterresa till Kungens Rosor, Resa med ”Birgit

All information om föreningens aktiviteter finns på
vår hemsida:
www.spfpension.se/stragnhildsoderkoping

Inte minst genom våra träffar bryts ensamheten för många
medlemmar. Att träffa vänner t.ex. vid våra aktiviteter skapar
”ringar på vattnet” och ger vänner för livet.

Vad är orsak
och vad är verkan
i vår kaotiska värld?
Ingen kan ha undgått att det
blåser starka världsliga vindar just nu. Både från öst och
väst.
Världen åker berg och dalbana och många länder kommer i gungning. De mest fasansfullaoch gastkramande
bilder kablas ut i media.
Svältande och flyende människor har blivit en vana
Från andra sidan Atlanten får
vi ta del av en show där presumtiva presidentkandidater
beter sig som om de vore
med i The Muppet Show.
Snacka om kontraster.
Inte konstigt att en krypande
oro har börjat att infinna sig.
Åtminstone hos mig. Hur
ska världen kunna lösa denna massflykt och hur skulle

det kunna bli om en stormrik
pajas får trycka på den knapp
skulle kunna starta ett riktigt
världskrig. Hualigen, säger
jag!
Många tankar snurrar i mitt
huvud. Kommer samhället
att klara av det här och vad
kan vi göra? Vad gör vi åt
dessa samhällsklyftor som
skapas? Hur påverkar det
oss i det ”lilla” och hur ska
ledande personer ordna till
detta i det ”stora” ? Klyftorna i samhället har ju ökat
underen längre tid, vilket
bygger ett icke balanserat
samhällsklimat. De rikare
blir rikare och de fattigare
blir fattigare.
Rätta mig om jag har fel,
men ett ökat utanförskap och
större kriminalitet är enligt-

min åsikt ett problem som
ökar genom detta.
Tidigare i livet arbetade jag
på en kriminalvårdsanstalt.
När jag pratade med de intagna, så fick jag ta del av
deras bakgrund och historier. Jag kommer väl ihåg en
kille, som berättade att han
bott i ett flyktingläger från
det elva tills han fyllde sjutton. Efter det så kom han och
till Sverige och rakt in i välfärden och med allt vad det
innebar.
Han hade en kort förklaring
till varför han hade hamnat i
kriminalitet.” Jag ville spela i
samma liga som alla andra
som hade allt.”
Jag bemötte det hela med att
jag naturligtvis förstod vad

han menade. Dock har man
alltid möjligheten att välja
”den rätta vägen” eller hur?
Det kan väl kanske vara svårt
när man är inne i ett ” kriminellt tänk”, men det fria valet
finns ju i alla fall.
Hade även under denna tid
kontakt med socialarbetare
och en uttryckte sig så här:
”Killarna är som små hundvalpar efter dessa upplevelser”.

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

kicki-forsman@telia.com

satta för brott och stöldraider
av olika slag här i Söderköping. Jag, t ex kan inte längre
ha ytterdörren olåst.

Han menade att föräldrarna
var så psykiskt nedkörda i
sin egen situation så de orkade helt enkelt inte med att
uppfostra sina barn.

Jag kan inte låta bli att fundera över detta. Under min tid
inom kriminalvården, lärde
jag mig att tänka genom begreppet ”orsak och verkan”
och det finns fortfarande som
en stark tråd inom mig. Men
snart vet jag inte vad som är
orsak och verkan - vad som
hör ihop med vad...

Detta har slagit mig om och
om igen under de senaste två
månaderna då jag och flera
andra företagare har blivit ut-

Min tanke är att jag vill fortsätta att tänka humant, och
början är väl alltid att man
bemöter en människa med

vänlighet och ett leende.
Ambitionen är inte att lösa
problemen. Jag vill bara belysa dem från olika håll och
använda olika glasögon.
Så var det med det
Lev väl Christina Forsman
Nilsson

SPF-aktiviteterna är många

Söderköpings
CementgjuteriAB
Margaretagatan 37
0121-10241
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Läckerheter från
Mauritius

Om den underbara
värld som döljer sig
under det enkla
uttrycket ”mat & vin”
skriver
Mikael Malmkvist
i lilla tidningen
mikael@vibotec.se

Kära Läsare
Sitter i mitt torp i Sankt Annas skärgård och kommer
på mig själv med att svära åt
den förbannade vintern, som
aldrig tycks ta slut. Vinter
för mig är djävulens straff
till mänskligheten. Tur att då
det goda får fäste åtminstone
nån månad per år. Just när jag
sitter och funderar på vad jag
ska bjuda på denna gång så
lyser solen.
Den fick mig att tänka på
en skön resa som jag gjorde
2007 närmare bestämt till
Mauritius.
Ön bjuder på allt ifrån underbar sol o bad, snorkling
och dykning, men också en
otroligt vacker natur och en
härlig matkultur.
Fisk och skaldjur är det som
står i topp på menyerna här.
Det är alltid nyfångat och
otroligt vällagat. Matkulturen sträcker sig från franskt,
portugisiskt, asiatiskt och
inte minst till indiskt.
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chili, koriander samt ingefära. Denna Tikka ska jag
försöka återge på bästa sätt.

Het Tikka alá Svennevariant med kyckling/
räkor
Ingredienser till 4 pers
• 4st kycklingfiléer
• Ca 300gr skalade räkor
• 1st gul lök
• 2st vitlöksklyftor
• 2msk färskriven ingefära
(obs ej torkad)
• 4st vårlökar, salladslökar
(ser ut som minipurjo)
• 1-2st illröd färsk chili (ta
bort kärnorna om ni vill ha
lite mindre hetta)
• ½ röd paprika
• Saften på en ½ Lime
• 1-1 ½, påse Santa Maria
Garam Masala eller Chicken
Tikka kryddmix ( bästa ersättningen på dessa breddgrader)
• 1 burk cocosmjölk
• 3dl 40% grädde
• 1 tsk Sambaloelek
• 3msk färsk Koriander (Obs
denna ört är lika älskad som
hatad så var lite försiktiga.

En del tycker att den smakar järn och tom diskmedel.
Känn efter vad ni själva anser innan ni häller ner för
mycket av den. Den ska i
precis innan servering annars
är rätten helt körd. Koriander
är lite som kvinnor o vin, i
rätt mängd helt underbart.

Gör så här:
• Strimla kycklingen i lagom
småfina bitar och fräs dem
i kallpressad olivolja (bästa
oljan då alla näringsämnen
är kvar i oljan) salta och
peppra, när kycklingen är
genomstekt drar ni på kryddblandningen och slår på cocosmjölken och grädden
• Strimla alla grönsaker och
fräs även dessa i olja i lite
svagare värma så att de inte
bränns
• Blanda allt utom limesaften, koriander och räkorna
och sjud allt i ca 15-20 minuter så riset hinner bli klart
• Nu är det 5 min innan servering och då ska limen, koriandern och räkorna i, sjud i
ca 5 min.

Dricka till detta:

Dessert

En lager så klart , deras inhemska öl är också riktigt bra
så en ( eller några) kalla Blue
Marlin eller Phoenix blev det
på ön. Tyvärr gick det inte att
beställa dessa på Systemet så
den närmsta ersättaren fick
bli det indonesiska ölet Tiger.

Blandade frukter såklart, och
en het chokladdryck. Förutom rom så är Mauritius näst
största export frukt, så det åt
jag varje dag och vilka frukter sen. Chokladdrycken fick
jag på en romprovning i ett
av deras romdestillerier.

Till Riset

Lite Mauritansk rom har jag
kvar, så det blev en chokladdryck som dessert och jag
har sökt på ett antal recept
och funnit ett som liknar den
jag drack på ön. Detta recept
plankar jag och delar med er.

(blanda alla kryddor när ni
tillreder riset)
• 4 port Basmatiris
• 10-15 kardemummakorn
• 1-2 krm spiskummin
• 1st kanelstång
• Salt efter eget tycke

Förrätt då?

Het Choklad- och romdryck med en släng av
kanel & chili

Ja det är så här att på Mauritius så åt jag ju grillad langust,
så jag struntade i förrätt denna gången av ren lathet, hade
inte ork att dra fram åbäket
till grill och sedan jaga fatt
i en färsk langust så här års
så åk dit och njut av den gott
folk (en hummer kan dock
också funka).

Ca 4 koppar
• 5dl mjölk
• 1dl grädde
• 1st kanelstång
• ½ chili
• 1-2 tsk råsocker
• 80-100gr mörk choklad
70%
• 8cl mörk rom
• Vispad grädde som garne-

ring
Koka upp mjölk, grädde kanel och chilin.
Ta bort kastrullen och låt dra
en stund, smaka av och om
det inte är tillräklig smak låt
dra en stund till. Koka sedan
upp vätskan på nytt och sila
vätskan över chokladen och
rör tills chokladen smält.
Servera i koppar eller glas
med råsocker, 2cl rom i varje( eller strunta i romen om
alkoholfri önskas ) och toppa
med grädde och lite chili.
Med detta önskar jag er en
het & välsmaklig måltid
Skål bröder & systrar
Mikael Malmkvist

Nytt från Kustlandet
Nu startar nya Kustlandet med 40 miljoner i budget

Nu startar nya Kustlandet
med 40 miljoner i budget.
Det innebär möjligheter för
lokala föreningar och företag
att söka stöd till projekt som
stärker landsbygden. Verksamheten utgör en del av lokalt ledd utveckling genom
leadermetoden inom EUs
landsbygdsprogram 20142020.
Kustlandet kan stödja projekt på många olika teman –
näringslivsutveckling, miljö,
service, infrastruktur, unga,
kultur, boende eller fritid.
Det viktiga är att projekten
utformas och genomförs enligt leadermetoden, det vill
säga att de är lokalt förankrade, innovativa, långsiktiga
samt att de sker i samverkan
mellan berörda parter.
Några exempel på projekt i
Valdemarsvik, Söderköping
och Norrköping som tidigare
erhållit stöd av Kustlandet:
- Förbättring av gemensam
VA anläggning för området Ramsdal, projektägare
Ekonomiska föreningen S:t
Anna Skärgård, 2011-2012
- Renovering och utveckling
av Fristad gästgiveri på Vikbolandet till ett besöksmål,
projektägare Tåby hembygdsförening, 2010-2014

- Företagsutveckling genom
samverkan, Vikbolandets företagsgrupp, 2011-2013
- En terrängbana för att
träna ryttare och hästar,
Hammarkinds Ryttarkamraters Ungdomssektion, 2013
- Förstudie bredband i Sankt
Anna, Bredband i Sankt
Anna ekonomisk förening,
2011
Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed Östergötland och norra Kalmar läns
kust. Verksamheten omfattar
kommunerna Norrköping,
Söderköping, Valdemarsvik,
Västervik, Oskarshamn och
Mönsterås. Föreningen är ett
samarbete mellan områdets
föreningar, företag och kommuner. Arbetet syftar till att
förbättra förutsättningarna
för boende och verkande på
landsbygden samt att bevara
den känsliga natur- och kulturmiljön. Kustlandet anser
att brukande och bevarande
går hand i hand, att denna
balansgång utgör grunden
för landsbygdens fortlevnad
och välstånd.
Kontakt: Kustlandet, Torget
6, 594 32 Gamleby, 049353070,
info@kustlandet.
com
www.kustlandet.com
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- Nya omklädningsrum och
servicelokaler för ishallen i
Valdemarsvik, projektägare
Valdemarsviks IF, 20112013

- Ny mack i Östra Ryd, projektägare Östra Rydsbygdens byalag, 2011-2012

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
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Modellflyg
Lyckad premiär för inomhusflygning
i Sporthallen Vikingen
Fredagen den 26/2 (sportlovets sista dag) samlades
ett femtontal medlemmar ur
föreningen FK SPINN för
att visa inomhusflygning i
Sporthallen Vikingen, Söderköping.
Flygningen var med små billiga flygplan, tillverkade av
frigolit, samt pyttesmå quadrocopters (minidrönare).
Uppvisningen
startade
kl.13.00 och pågick i enlighet med programmet till
kl.15.00.
Målet för FK SPINN var att
visa upp, att det går att flyga
inomhus, när vädret ute inte
är flygbart.
Det var första gången under
föreningens 39-åriga levnad
som en presentation av modellflyg på sportlovet gick av
stapeln. Evenemanget blev
en trivsam tillställning med
många barn, ungdomar och
äldre intresserade åskådare,
som fick prova på flygning
med små kopior på bl.a. J 37
VIGGEN samt mini ”drönare”. Även utställning av lite
större flygplan (för flygning
utomhus) fanns representerad.
Uppslutningen av intresserade blev en positiv överraskning, vilket fått föreningens
medlemmar att hoppas på en
fortsättning i framtiden, kanske vid några fler tillfällen
när sporthallen är ledig.
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Intresset för att flyga med
små inomhusflygplan blev
en succé hos främst de yngre, ofta datorkunninga med
egna flygsimulatorprogram.
Skillnaden mellan att flyga
på dator och i verkligheten är
väldigt liten.
Flygkunskaperna imponerade hos de unga piloterna.
Av föreningens egna adepter
kan bland andra nämnas Anton Carlsson, som bjöd på en
mycket avancerad uppvisning med nästan ”omöjliga”
manövrar. Han har flugit
med radiostyrning i två år
och är redan fullfjädrad i sitt
flygande. Hans flygning blev
bejublad!
Eftersom den här enkla presentationen fick ett så bra
mottagande så hoppas vi
inom FK SPINN att intresserade ungdomar och även
vuxna hör av sig för ytterligare information.
Ring: Ordf. Roland Nilsson
Pingränd 4 614 34
Söderköping 0121-132 84
070-528 97 77
Flygklubben Spinn har ett
eget flygfält strax väster om
staden och just söder om
Göta kanal.
Vid pennan Hans Kalén
Foto: Lennart Dahlström

Sune tillbaka

Lena Grip Börjesson - och Sune
Hallå gott folk, nu är jag lilla
Sune tillbaka med alla mina
hundkompisar och fundersamma tankar.
Hundkompisarna är Are,
spindelhunden, han kan
klättra ”upp för trån”. Det är
Lisa, gammelhunden, Tintin,
lika gammal hon, Alle och
Mårten, ungefär som jag. Ett
härligt gäng.

Jag ville ju ha mat och krypa
upp i min favoritstol. Icke sa
Nicke. Det var kartonger där
också. Jag har ju aldrig flyttat, så det var en omtumlande
upplevelse, visste varken ut
eller in. Blev så förvirrad så
Matte fann det för gott att inackordera (utackordera) lilla
mig. Fick bo hos Moster och
Morbror ett par dagar.

Are, ja han klättrar, studsar
och hoppar. Lillmatte har ett
himla styr med honom.

Vilket styr det sedan var med
var alla skåp, byråar, bord
och stolar skulle stå, eller
inte stå.

Matte blir galen, UT, ryter
hon.

Gardiner, mattor tavlor, tusen prylar samt fan och hans
moster.

Inte nog med att han är som
en spindel, han ser ut som
en också. Ni vet den där
jäkla hästsaxen, den har varit framme igen. Jag drog
snabbt, så jag klarade mig.
Men han stackarn, inte tillräckligt med livserfarenhet.
Han stod där som ett fån och
glodde.
Så kontentan av det, är att
nu ser han ut som en spindel
också. På pricken.
Tintin har hållit sig inne för
det mesta. Kallt, får snö mellan tårna.
Alle och Mårten, ja de knallar runt här ute i leran och
håller koll på läget. Ingen har
löpt, så det har varit ganska
lugnt,
Själv mår jag ganska bra,
har gått upp några hekto, allt
klär en skönhet. Pälsen växer
skapligt. Trots det, tvingar
Matte i mig den där äckliga
medicinen. Hon tycker nämligen att pälsen är ”sådär”.
Veterinären håller till allt
elände med henne, tycker de
pratar över huvudet på mig.
Jag får inte vara med och bestämma. Försöker prata med
Husse om problemet, tror att
han innerst inne håller med
mig, solidarisk som han är
med Matte säger han bara att
hon nog har rätt.
NOG??
Vi har varit mycket på Gotland. De gamla har flyttat
från hus till lägenhet. Hur
mycket grejer kan man ha?
De påstår att de ”döstädat”
konstigt ord. Undrar hur
mycket som fanns i skåp
och låder innan? Jag fattade
inget när vi kom fram trötta
och hungriga efter båtturen,
det var kartonger, kartonger
och ännu mera kartonger.

Lisa som blivit biten av en
stor ful hund. Stort sår som
de opererade in en dränslang
i, hör så hemsk det låter. Sedan skulle ni sett stackars
Lisa. Tratt ville hon absolut
inte ha, det begrep alla som
har något som helst begrip
om hundar. Inte heller kunde
hon låta bli sitt stor fula sår,
så grannfrun satte på henne
en gul T-shirt och knöt en
stor knut på ryggen, stackarn
var inte bara biten, nu såg
hon ut som en kamel också.
Eller vad de heter som har en
puckel på ryggen?
Nu hade det gått 10 dagar,
dränet skulle bort, Grannfrun, Lisa och jag hade satt
oss i bilen, Matte hade som
vanligt glömt något, så vi satt
där och väntade, tryggt i den
framkörda bilen.
Utfarandes kommer Matte.

Bra blev det, det blev riktigt
bra. Hittade min stol, gammelhusse sin, lugnet lägrade
sig och det mesta blev som
vanligt.

Is, is, is

När vi sedan kom tillbaka
hem, tittade jag mig omkring
här på Höganäs, började inse
hela vidden av en eventuell
flytt härifrån. Inte för att det
är aktuellt, men med Matte
vet man aldrig. Saker och
ting kan hända snabbt. Då
gäller det, att fort som tanken
ta sig ner i en kartong, sedan
envist hålla sig kvar där tills
allt är över. Är inte särskilt
orolig. Vi trivs bra här, trivs
under vårt äppleträd, trivs
med berget, bönderna som
far med sina monstermaskiner, trivs med hästar, katter
och höns. Trivs bland alla
röda hus med vita knutar.

Va gör Du, skriker Eva och
far ur bilen.

För övrigt har det inte varit
mycket till vinter i år, men en
period av istid drabbade oss.
Det var is, is, is. Det var halt,
halt, halt.
Räckte att stå stilla mitt på
vägen så gled man sakta
iväg.
Hästarna ser ut som bambi
på hal is, trippar fram och har
svårt att hålla ihop bena.
Så nu kan ni kanske räkna ut
resten.
Matte.
Det är ingen vinter om inte
Matte slagit omkull. Att hon
inte bryter ihjäl sig är ett under.
Husse skakar på huvudet och
jag blundar.
Nu var det så att vi skulle
till veterinären. För en gångs
skull inte med mig, utan med

Givetvis drar hon omkull så
det dundrar i marken, hon
med sin onda rygg.

Stå still, ryter Matte. Kom
inte hit med dina knäproteser!!
Ni skulle sett när hon genom
ålning och hasning tog sig
fram till diket, där fanns lite
fäste.
Turligt nog, vilket jag inte
kan fatta, hade hon inte slagit
sig nämnvärt.
Bra med lite rund rumpa,
tyckte Husse. Stötdämpande.
Hur som, resan tog sin början, hoppandes, väldigt
hoppandes. Grannfrun kör
i vanliga fall automatbil,
nu var det en bil med spak,
har jag fattat det hela rätt, så
måste man både trampa ner
pedaler och flytta på spaken
för att bilen skall förflytta sig
framåt.

Det de nu pratade om var
Grannfruns ”magdag”. Jag
har själv sett alltihopa med
egna ögon, så det kan bli, en
syn för hundar!
Hon var inne hos oss på
förmiddagen och drack te.
Tyckte hon såg normal ut.
Men så var tydligen inte fallet.
Teet var urdrucket, vi hundar hängde med ut, spred
oss över isbanan. Grannfrun
stapplar i sina jättestövlar,
med jättebroddar på, mot
skrittmaskinen där en jättehäst knallade runt, runt. Han,
eller om det nu är en hon,
kan inte skilja på dem, skulle
ledas därifrån till hagen. Det
hela började bra.
Kan ni nu se Grannfrun o
häst på en fullständigt isbelagd gårdsplan?
Deras gång var snällt sagt,
stapplande.
Det är minst 100 meter kvar
till hagen, Grannfrun viker
sig på mitten, utstöter guaterala ljud.
Toaletten, måste på toaletten!!
NU

jag inte vara säker på om det
var han.
Han iklär sig denna utstyrsel
var och varannan helg, då
drar han till Yxbacken och
tränar.
Vad då tränar tänkte jag,
skall de iväg nu igen? Ja,
så är tydligen fallet. Jag har
förstått att nu blir det en ny
inackordering, eller om det
är utackordering. Jag får inte
följa med. De skall långt
iväg.
Hänga i stolar högt upp i
himlen, tacksam att jag slipper, det låter livsfarligt. Tacksam att jag slipper se Husse
åka utför bergväggarna.
Matte är jag inte orolig för,
hon sitter på en alptopp och
dricker varmt vin. Får bara
hoppas hon inte slår på ändan.
Som Ni ser är det ungefär
som vanligt här, händer inte
det ena så händer det andra.
Dagarna flyter på, våren börjar närma sig, såg snödroppar vid Fristad. Ni kan börja
plocka av er mössa och vantar nu. Olja trädgårdsmöblerna, riv bort allt visset. Ställ
tulpaner på bordet.

Inte sedan

Nästa gång vi hörs är det
sommar.

NU

Sköt om er, bada inte för tidigt, då blir Ni bara sjuka!!

Vi stirrade
Vad fan gör hon med hästen?

Nästa nummer av lilla tidningen
utkommer preliminärt 21 maj 2016

”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

Det funkar inte att be den
vänta, fattar inte språket
Skall hon släppa hästen, eller
helt enkelt göra på sig?
Vi hundar vågar knappt andas
Hon valde att inte släppa
hästen, där står hon med jättehäst, jättestövlar och jättebroddar, det fanns inget
annat att göra, det fick rinna.

Blev lite si och så med den
saken när de livligt började
prata om sista tidens stora
händelse här på gården.

Att vi överhuvud taget kom
fram till veterinären i den
hoppande bilen är en gåta. Vi
skrattade så vi grät.

Maginfluensa.
Vi hundar har klarat oss, men
människorna, himmel och
pannkaka.

Grät gjorde Lisa när de tog
bort dränet också. Tjut inte
sa Matte, värre saker har
hänt. Då fick jag lust att bita
henne.

Det har varit en underlig sort.
Folk har sett helt normala ut,
sedan plötsligt bara vikt sig
framåt, utstött guaterala underliga ljud, samt snabbt som
tanken försvunnit in på toaletten i så där 30 min, återvänt något blekare, men för
övrigt varit relativt normala
fram till nästa anfall.

Vintern är nog inte riktigt
slut än, Husse har tagit fram
sin sparkdräkt och plank,
samt några hiskeliga nyinköpta glasögon. Min fina,
nästan lite fåfänga Husse ser
ut som en jätteinsekt i den
där utstyrseln. Får säga som
jag sa i fjol, tur att Matte pussar på honom, annars skulle

Den charmiga Gårdsbutiken på Stora Grönhög, Vikbolandet

HAR NU ÖPPNAT FÖR SÄSONGEN
Butiken är vårpyntad och hantverkare och
konstnärer har lämnat nya alster.

Våra öppettider är:
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Skärtorsdag 14-18
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Marie & Ninni
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Vårmöte med världsarvet
södra Öland
Yvonne Bäckstedt

Ur världsarvskommitténs motivering – kultur:
”Dagens landskap på Södra Öland är präglat av sin långa
kulturhistoria samt av de geologiska och topografiska förhållandena. Södra Ölands odlingslandskap är ett enastående exempel på hur människan nyttjar öns mångformiga landskap
på bästa möjliga sätt.” I denna levande jordbruksbygd finns
också rikliga spår från sten-, brons- och järnåldern. Stenålderns gånggrifter, bronsåldersrösen, fornborgar, husgrunder
och gravfält från järnåldern visar att människan funnits länge
på Öland.”
Under några soliga dagar i början av maj fick vi följa med vår
guide Marianne Lindberg på en tur runt södra Öland och njuta
av vårsolen, de vackra blommorna och många sevärdheter.

Långe Jan
Sveriges högsta, ca 42 meter, och äldsta fyr Långe Jan uppfördes 1785.Från början var det en öppen stenkolsfyr men efter
flera olika driftmedel är fyren idag helautomatiserat och obemannad. Fyren har en lysvidd på 26 sjömil.197 trappsteg upp
och utsikten är milsvid!

Karlevistenen

Ölands äldsta och en av Sveriges märkligaste runstenar.
Runstenen är gjord av finkornig granit, den enda i sitt slag
på Öland. Det märkliga med stenen är inristningen som talar
om en dansk vikingakung ”Sibbe den Vise”. Texten är inristad av en norrman och den står på svensk mark. Språket är
urnordiska.

Gråborg

Borgen användes under järnåldern och långt in på nyare tid.
Så sent som1677 användes den som försvarsborg mot härjande danskar och holländare.

Lerkaka väderkvarnar

Kanske Ölands vackraste och mest välskötta väderkvarnar
hittar du i Lerkaka. Linbastun mitt emot kvarnarna är väl värt
ett besök.

Sankt Knuts kapell

Strax intill Gråborg ligger ruinerna av Sankt Knuts kapell.
Kapellet uppfördes under 1100-talet och övergavs under
1500-talet och dess enda klocka konfiskerades till kronan
1560. Idag finns endast den västra gaveln och triumfbågen
kvar. Namnet härstammar från den danske helgonkonungen
Knut.

Sankt Pers nycklar

blommar i maj-juni med rödlila blommor som sitter i mångblommiga ax.
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