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Den 24 november 2018 delas det sista numret ut.
Läs mer om varför på nästa sida i tidningen...

ÖPPET ÅRET RUNT
Hela huset är
laddat med
vinterns mode
Klädladan på
Facebook

Tempo Trollet
Beställ Trollets jultallrik!

Ett klassiskt litet julbord med allt
man kan önska till jul.
En varm och en kall tallrik ingår.
Jultallrik
Kan även beställas som buffé!
Kom in till oss i butiken eller ring.
Varmt välkommen till Trollet!
E22
avfart
Gusum

Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-15

159kr/pers

Gilla vår Facebooksida
för erbjudanden och tävlingar
Telefon 0121-21750

Postombud - ATG - Svenska Spel - Manuell chark
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Ledare

Lilla Tidningen blir Söderköpings-Posten
Nu i november är det precis 70 år sedan
Söderköpings-Posten lades ner. Det är därför med
stor glädje vi kan presentera att Lilla Tidningen nu
byter namn till Söderköpings-Posten!

Varför då namnbyte? Lilla Tidningen var just liten när
den startades av Vidar Jansson år 2000, med begränsat
upptagningsområde och antalet tidningssidor. Vi vill nu
med namnbytet markera att tidningen succesivt har vuxit
och har ambitioner att bli större. Vi får hela tiden positiv
respons från läsare och annonsörer som uttrycker sin förtjusning över tidningens lokala innehåll och utvecklade
layout. Vår ambition kära läsare är att du med det nya
namnet ändå ska känna igen det mesta, även om det yttre
har förändrats.
Namnet Söderköpings-Posten indikerar anknytning
till Söderköping, men vår ambition är att som tidigare förmedla texter och annonser från Valdemarsvik och
Vikbolandet. Kanske blir dock namnet mer påminnande
om tidningens devis: Positiv, personlig och lokal.
Vi har inga ambitioner att i övrigt associeras med
den tidigare tidningen Söderköpings-Posten, som för
övrigt har en mycket intressant historia och som under
vissa tider tagit politisk ställning (läs Ola Lönnqvists intressanta reportage om Söderköpings tidningar i detta

nummer). Tidningen kommer även fortsättningsvis att
vara politiskt och religiöst obunden. Dock kommer vi
även fortsättningsvis vara en försvarare av det lokala och
mer småskaliga, i diskussionen mellan storstad-småstad
- landsbygd samt skärgård.
En viktig del av tidningen är våra krönikörer. Vi har
glädjen att meddela att dessa blir kvar, möjligtvis kommer inte alla skriva i alla nummer.

Vi har glädjen att meddela att tidningen under nästa år
utkommer med hela sex nummer, en ambitionshöjning
från nuvarande fyra, med utgivning i februari, april, juni,
augusti, oktober samt november En fortsatt expansion
är beroende av tidningens ekonomi som gratistidning
med annonser som enda inkomstkälla. Fler och större
annonser, som vi noterat under det senaste året, medför
ökade möjligheter till tätare utgivning. Tidningen har
blivit mer etablerad och välkänd, inte minst genom att
kommunen och de kyrkliga församlingarna annonserar,
vilket vi är mycket tacksamma för.
Antalet tryckta exemplar har succesivt ökat och är
nu 20 000 ex med utdelning till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik samt på Vikbolandet. En mycket
bred spridning, inte som en dagstidning som bara når

Vill du ha en levande stad
med butiker och service?
Om du svarar ja på den frågan så måste du själv agera.
Tänka efter. Ska jag ta bilen eller bussen till en annan
stad och handla, kanske göra inköpet på Internet? Om
du tänker att det är viktigt med service, miljö och lokala arbetstillfällen, så är valet lätt – handla lokalt. På
så sätt får du personlig service, minskar miljöpåverkan
och skapar lokala arbetstillfällen och skatteintäkter till
kommunen. Skatteintäkter som vi behöver lokalt bl.a. till
verksamheter inom skola och vård.
Det är dags att vi själva agerar och tar ansvar! Visa
ditt engagemang genom att bära Söderköping-Postens
knapp på ditt kapp- eller rockuppslag med budskapet:
Jag gillar att handla lokalt.

Knappen hämtar du gratis i affärerna i Söderköping.
Genom att bära knappen påminner du dig själv och andra om vikten av att handla lokalt.
Många butiker lämnar erbjudanden som tack för att
du bär knappen. Med andra ord kan det också löna sig
på flera sätt att vara lojal och handla lokalt.

Hämta knappen på vårt kontor vid Storgatan 7 i
Söderköping eller hos butikerna i stan.

prenumeranter. För 2019 planerar vi också att distribuera tidningen med tidningsställ på några välbesökta
platser i Norrköping. Vi tror att det finns ett intresse för
Norrköpingsbor att läsa om allt som sker i tidningens
distributionsområde. Vi märker också på insända korsordslösningar att läsare finns i regionen och i viss mån,
övriga Sverige.
Har du synpunkter på tidningen så är du välkommen
att kontakta tidningen på info@soderkopingsposten.se
eller tel 0121-421 35.

Välkommen att läsa det första exemplaret på 70 år av
Söderköpings-Posten. Vi önskar mycket nöje!

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Utgivningsplan 2019
Lördag 23 februari
Lördag 20 april
Lördag 8 juni
Lördag 24 augusti
Lördag 21 oktober
Lördag 23 november

I år har kommunen satt upp vacker belysning
under några av stadens broar.

Åke Serander

Söderköpings-Posten
Storgatan 7
614 30 Söderköping
Telefon 0121- 421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se

Vill du annonsera i Söderköpings-Posten?
Skicka ett mejl till:
annons@soderkopingsposten.se
så kontaktar vi dig.
Vad vill du läsa om? Tipsa oss gärna.
info@soderkopingsposten.se

Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och mediasäljare:
Daniel Serander
Tidningen är religiöst och
partipolitiskt obunden
Tryck: Pressgrannar AB 2018

Nu når vi fler
och ökar till
20 000 ex

”

För varje annons
som beställs i
tidningen
skänker vi
50 kronor till
den ideella
föreningen
Guldkant i
Söderköping.

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik och på Vikbolandet. Upplagan är
20 000 exemplar.

Positiv, personlig och lokal

Lördag 24 november 2018

Söderköpings-Posten
Nu når vi fler: 20 000 ex

Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

www.soderkopingsposten.se

Erika Rockborn har
skrivit debutromanen
Livmodermakt

Rolands barnböcker engagerar

Caroline är Sveriges bästa kassörska
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Sommarfest
julfest och julfest
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Söderköpings Kommun, Transportservice. Ulla Lundström, Uraffären
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Tack!

Johan är ny VD på Brunnen

Bär knappen för att
visa att du gillar att
handla lokalt. Som
tack får du ta del av
exklusiva erbjudanden
från många butiker.
Mer information hittar du
på sidan 2 och alla aktuella
erbjudanden på sidan 42.

Ett initiativ av:

Söderköpings-Posten
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Söderköping

Låt varje dag bli
en brandfri dag
December månad är i antågande och så också ett ökat
antal bränder i våra hem. Kanske tänker du att det är
alla tända ljus som är orsaken men så är inte fallet.
Bortglömda kastruller på spisen och bränder i kaminer som eldas för hårt eller inte har sotats ordentligt,
är de vanligaste brandorsakerna. En klättrare på
brandrisklistan är prylar under laddning.

Sett över året inträffar flest bränder i december och januari, de månader som det ofta är som kallast i vårt land.
Många eldar då i sina kaminer eller öppna spisar, ibland
både för länge och för hårt. Därför är det viktigt att veta
hur mycket ved per timma just din kamin är godkänd för.
Eldar du för hårt kan rörsystem i huset bli så varmt
att det antänder omkringliggande material och en brand
uppstår. Bränder som kan vara svåra att komma åt och
som därmed kan bli stora och orsaka omfattande skador.
I värsta fall ett helt nerbrunnet hus.
Det som orsakar flest bränder i våra hem är dock
vår matlagning. Bortglömda kastruller som bränner vid
när vi fastnar framför mobilen eller somnar vid tv:n är
vanligast. Allt mer matlagning med olja leder ibland till
bränder som snabbt tar sig upp i fläkten.

Foto: Fredrik Hofgaard

”När du laddar mobilen, paddan eller datorn, ladda den på
ett underlag som inte kan ta eld så lätt. Inte i sängen eller
soffan. Samma sak med hoverboards och liknande grejer.”

Aldrig vatten på brinnande fett eller olja!
Börjar det brinna på spisen:
• Kväv elden genom att lägga ett lock eller en brandfilt
över kastrullen. Använd aldrig vatten om det börjar
brinna i fett, olja eller margarin! Vattnet förångas
kraftigt av den höga värmen och du kan få brännskador när hett vatten stänker upp mot dig.
• Stäng av köksfläkten så att branden inte tar sig vidare
i den.
• Flytta ut kastrullen på en balkong eller annat när elden lagt sig så att du slipper få så mycket rök inomhus.
Ta för vana att inte ha brännbart material intill spisen.
Ett kvarglömt plastlock kan till exempel smälta på en
nyligen använd platta och även om det inte tar eld, kan
en otäck rök förstöra mycket i köket.

Ny teknik finns för oroliga anhöriga
Spisbränder, och inte minst rökning, har orsakat allt för
mångas död. Äldre bor idag kvar längre hemma vilket
också innebär större risker för oss i den åldern. Har du en
anhörig som du är orolig för finns en hel del hjälpmedel.
Bra hjälpmedel är till exempel spisvakter, en teknik
som har utvecklats en hel del under senare år. En spis-

Stamkunden Terese Lundström uppskattar Carolines servicekänsla.

vakt, som inte är det samma som en timer, kan larma,
bryta elen till spisen och i vissa fall även släcka elden. Är
du nyfiken på en spisvakt, hör med din kommun som
många gånger kan hjälpa till med detta!
Andra produkter som kan öka brandskyddet för äldre,
eller den som har någon form av funktionsnedsättning,
är vibrerande brandlarm för den som inte hör eller ser
så bra, mobila sprinklersystem, ”rök-filtar” och ”rök-förkläden” som inte kan fatta eld. Idag finns även ett stort
utbud av vackra batteridrivna ljus.

Ladda när du är vaken och hemma
En annan sorts bränder som inträffar lite då och då är
orsakade av överhettade laddare. Ju mer teknik vi skaffar
i våra hem, desto fler risker bjuder vi in. Ladda därför
alltid mobiler och datorer på dagtid och när du är i närheten. Och använd godkända laddare.
När du laddar mobilen, paddan eller datorn, ladda den
på ett underlag som inte kan ta eld så lätt. Inte i sängen
eller soffan. Samma sak med hoverboards och liknande
grejer.

Sylvia Rydström

Kommunikationsstrateg

Räddningstjänsten Östra Östergötland

Hemmets Journals chefredaktör Håkan Ström
delar ut blommor och guldpaket till Caroline.

Caroline är Sveriges bästa kassörska
Vi gratulerar Caroline Willnäs från Söderköping
som har blivit vald till Sveriges bästa kassörska! Det
är i en omröstning i Hemmets Journal där
Caroline blev utsedd av ursprungligen 250 deltagare.
En hedrande tävling att delta i, men också lönsam.
Hon vinner hela 50 000 kr!

Hur känns det?
- Det var först roligt att bara bli nominerad men att
sedan vinna, det är fantastiskt! Inspirerande för mig,
säger Caroline, men också roligt för Willys och för
Söderköping.
Röstningen som kunde ske via nätet eller per post avslutades i mitten av oktober. Kandidaterna kom från hela
landet och också från olika verksamheter som kiosk eller
bensinstation.
Caroline arbetar dels i kassorna och dels i den s.k.

förbutiken där det säljs lotter, kaffe och korv m.m. Hon
tycker om sitt jobb och att arbeta med människor. Framför allt kunderna men också arbetskamraterna är viktiga.
Vi har ett s.k. kärnvärde på Willys: ”vi är starka tillsammans”. Det innebär att vi hjälper varandra om man har
lite tid över på sin placering. Ett annat ledord är ”Butiken
är scenen. Det innebär att oberoende om man har en dålig dag så gör man sitt bästa och hjälper varandra. Vi har
en öppen attityd mot varandra i personalen och försöker
prata med varandra.
Caroline är uppväxt i Skruckeby, Mogata. Flyttade som
tonåring med familjen in till Söderköping. Nu bor hon
med familj och tre barn i Söderköping med närhet till
förskola, skola och arbete. Jag trivs jättebra i Söderköping, säger Caroline och ler.
Hon har arbetat 13 år på Willys. Min mamma frågade
av en tillfällighet i kassorna på gamla Willys (beläget
där Dollarstore ligger idag) om det fanns något arbete.

Turligt nog så var det en i personalen som slutade just
den dagen.
Vad tänker du nu göra med pengarna som du vunnit?
- Jag ska ut och resa med familjen, barnen har aldrig
varit utomlands. De vill gärna åka till en solig strand. Jag
har också lovat en fest för mina arbetskamrater på jobbet.
De är ju också deras förtjänst att jag trivs så bra och är
glad med kunderna.
Innan jag lämnar Willys så frågar jag kunden Terese
Lundström vad hon tycker om Caroline?
- Caroline är alltid så positiv och glad! Hon tar sig tid
och pratar med kunderna. Visar var varorna finns, hon
har fantastisk servicekänsla!
Jag lämnar Willys med en positiv känsla, Caroline är
en person som ger energi!

Åke Serander
Text och Foto
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Contura 690AG Style

Kan vi hjälpa till
med något?

17 okt kl 11.00–14.00!

Främre
raden:över lån, sparande eller något annat
Bakre raden:
Om du funderar
som rörJusic,
din vardagsekonomi
– välkommen att bokaChristina Magnusson, Privatmarknad
Anisa
Privatmarknad
ett personligt möte hos oss!
Peter Johansson, Skog & Lantbruk
Linda Whass, Företagsmarknad
Johanna
Florman,
Privatmarknad
Göran Bergort, Kontorschef
Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se
Anita Lindqvist, Privatmarknad
Gabriel Tan, Privatmarknad
Christoffer Borgsjö, Företagsmarknad

Kan vi hjälpa till
med något?

Om du funderar över lån, sparande eller något annat
som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka
ett personligt möte hos oss!

Hårda julklappar till
den marinälskande

Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Det finns inget mysigare
än en värmande brasa

Contura 310, vit

En kamin från Contura ska sprida värme och mys i
ditt hem under många år framöver. Därför ska du välja
med omsorg. Vi gör Contura för dig som uppskattar
god design, smarta funktioner och stor valfrihet.

Contura 590T
Style

När du köper en kamin från Contura investerar du i
svensk design och kvalitet av högsta klass.
Läs mer på contura.se

Tampar från 99:- Lanternor från 120:- Handstrålkastare LED 327:Italiensk designratt mahogny ex. 2995:- Ratt svart plast 399:Lastrumslampa 1730:- Stormlykta olika färger fån 189:Båtflagga från 135:- Båtflaggstång mahogny från 365:Knoptavla handgjorda 374:-

- Gör gärna ett besök i butiken!
Din kamin och
bastubutik!

Contura är en svensktillverkad kvalitetsprodukt. När du väljer en av våra eldstäder får du alltid
genomtänkt design och stora valmöjligheter i utformning, material, värmelagring och tillbehör.
Förbränningstekniken hör till marknadens mest effektiva i alla modeller och vårt Clean Burning-system håller elden synlig bättre än alla andra. Vi ger alltid 5 års garanti.

Hemsida: www.marinofastighet.se
Adress: Harsbygatan 10, 614 31 Söderköping
Telefon: 0703 16 72 10

Välkommen hem till värmen

Klipp ut kupongen och ta med den till oss när du köper

Järngatan 21, Norrköping
Öppet: Mån-tors
Tel. 011-1410-18
90 40 · Fre 10-16 · Lör 10-14
Järngatan
21, Norrköping · 011-14 90 40
www.spiscenter.com

www.spiscenter.com

Snöskottning,
efterRutavdrag
Rutavdragoch
ochper
per
person
upp
Snöskottning, efter
person
upp
200
krkr
till 30
30 min
min100
100kr,
kr,över
över30
30min
min- 60
- 60min
min
200

Vildfågelfrö

Öppet: Mån-tors 12-18 · Fre 12-16 · Lör 11-1
Floragatan 4, Linköping · Tel 013-21 91 2

www.didriksons.se

25 kg 229:Få 30 st talgbollar värde 69:Gäller tom 14 december 2018
Vi har även ett stort sortiment
av fröautomater

Välkommen

Öppet mån-fre 08:00-18:00
www.klosterkvarn.se
Telefon: 0121-10025

En digital mäklarpartner som genom
effektiv delning av information och
ständig uppdatering i alla kanaler leder
utvecklingen inom mäklarbranschen.

Pris:
299 kr

Köp Vita Hästens jubileumsbok
på Söderköpings Bokhandel!

Vi ser saker andra inte ser

BOSTADSMÄKLARNA

EXPERIENCE
SOMETHING
NEW
0121-101 04 / UXHOME.SE / 011-24 88 90
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Söderköping

Ett år med Guldkant i Söderköping

Håkan kör och Sven-Åke njuter av att få följa med på en åktur.
Du söderköpingsbo i mogen ålder, har du märkt att
vi finns?
Föreningen Guldkant i Söderköping tillkom för att eldsjälen Lena Fogelqvist inte skulle vara ensam i sitt arbete
med att ge äldre i kommunen lite guldkant på tillvaron.
Föreningens ca 20 medlemmar bidrar på olika sätt med
arbetsinsatser. Företag, organisationer och enskilda stöder oss med generösa penninggåvor och lotterivinster.
Stort tack!
Nu har vi varit igång nästan ett år och det är dags att
summera.
Årets stora sommarfest gick av stapeln en solig augustidag då 250 personer samlades på Hagatorget och fick
underhållning, kaffe med dopp och lotterier. För övrigt
har det bjudits på små och stora guldkorn. Fotbad med
mjuk massage till behaglig musik och lite fika efteråt.
Utflykter med elmoped med sightseeing utefter ån och
runt stan, avslutat med konditoribesök. Underhållning
med fika på Blå Porten samt kommunens äldreboenden.
Trivsam sopplunch, också på Blå Porten. Nu återstår
julfesten i Drothems församlingshem den 12 december
klockan 14. Då blir det kaffe och skinkmacka, Tonbandet från Norrköping bjuder på julmusik, Söderköpings
Lucia sprider sitt ljus – och så lotterier förstås. Anmälan
krävs senast den 4 december till 0121-10296.
Vi som jobbar i föreningen inspireras av den värme
och tacksamhet som möter oss från alla våra äldre. Vi ser
fram emot fortsatt arbete under 2019. Det finns idéer om
fler aktiviteter med guldkant, vad sägs om en båttur i S:t
Anna skärgård med Kalle på Kallsö och hans båt Ida?
Eller utflykt med veteranbil? Vi tar gärna emot fler tips!

”Sött, surt och blandat” underhåller gästerna under sommarfesten.

Torbjörn Toftgård
Text och Foto

Arkivbild från förra årets julfest.

Lena och Lena underhåller de äldre i Söderköping.
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Söderköpings Julmarknad
1-2 december kl. 10-16

En tidig julklapp
Nu bjuder vi på julmat till ett
värde av 2000 kr när du anlitar oss.
Erbjudandet gäller till julafton 2018.

God Jul och Gott
Nytt År önskar
din
lokala mäklare

Läs mer på event.söderköping.se eller
kontakta Turistbyrån 0121-181 60,
turistbyran@soderkoping.se.

Storgatan 7, Söderköping - 0121 219 20 - www.serander.se

Klappat & klart!
Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen!
Ett unikt presentkort som kan användas till
shopping, restaurangbesök och friskvård mm.

Vi önskar Dig trevlig
handel i Söderköping och
en riktigt God Jul!
Myntet finns i valörerna;
100, 250 samt 500 kronor
Köp dem hos; Turistbyrån
Söderköpings Brunn
eller Guldmakeriet

www.isoderkoping.se

Välkommen att avnjuta våra goda
smörrebröd, jultallrik och bakverk!
NYHET:

Vi vill tacka alla kunder och samarbetspartners för i år och önskar er
alla en god jul och gott nytt år!
Vi hälsar nya och gamla kunder
välkomna att kontakta oss!

Öppettider:

Slussporten, Söderköping
Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251
www.lundqvistelocds.se

Adventsmarknaden

Få julkänsla med oss på

Östgötaodlad
Amaryllis 39:- Ord. 79:(gäller medlemskunder, en lök/kund)

Extraöppet
under
Julhelgerna
Telefon: 0121-102 04
Hemsida: www.angen.se
E-post: blommor@angen.se

Första Adventshelgen lör-sön 10-16
Lör 22-Sön 23 Dec 10-18
Julafton 10-15 Juldagen-Annandagen 10-14
Nyårsafton 10-15 Nyårsdagen Vilodag
Mån-Fre 10-18
Lör 10-15, Sön 10-14
Håll dig uppdaterad

Mån - Fre 7:30 - 17:30
Lör 8 - 15

Vi har fullständiga
rättigheter och erbjuder
försäljning av öl, vin och
snaps. Även alkoholfria
alternativ.

Lör 8-16
Sön 10-16
Extra öppet Sön 23 dec 10-16

Föreningen Guldkant i Söderköping vill
bidra till bättre livskvalitet för äldre och
ensamma människor i kommunen genom bl.a.
- Sommarfest och julfest
- Besök på äldreboenden med underhållning och fika
- Fotbad samt fot- och handmassage
- Mopedturer med cafébesök
Ge gärna ett
- Gårdsfester med grillning
bidrag!

Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar.
Telefon 0121-10296
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35

Guldkant
i Söderköping
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Illustration: Roland Arvidsson
Professormobilen från en av Rolands sagor.

”Prinssesan Estelle har
fått boken ”De 7 farornas
väg” och en dröm är att
sätta upp den som
musikal och film i
St Anna, där Godhetens
hav finns. Nu hoppas
Roland att Victoria och
Estelle ska besöka
projektet i S:t Anna.”
Roland Arvidsson har skrivit flera barnberättelser och läromedel som engagerar.

Professor Gullströms miljöfrågor engagerar
Under barndomens somrar i S:t Anna, närmare
bestämt på Vänsö och Lagnö dikterade Roland
Arvidsson och hans kusin Robert Högström upp
sagorna till deras fantasivärld. De läste mycket
uppslagsverk och hittade utifrån de vetenskapliga
texterna på roliga figurer som fick fylla världen.
Roland berättar ”Robert hittade en bild på en sillkung (en sällsynt benfisk, reds. anm). Fiskens namn
inspirerade till att fisken fick bli en kunglighet med
krona i guld och andra kungliga attribut. Den blev 50
år senare ”Drömfisken” i ”Godhetens hav” som blev
romanen ”De 7 farornas väg”, utgiven 2013. Boken
blev mycket uppskattad högläsning i skolor.

På 80-talet odlade Roland kräftor tillsammans med en
kompis, de byggde dammar, funderade på hur man kunde använda avloppsvatten för biologisk produktion vilket
gav upphov till ett intresse för vattenväxter och därefter rullade det på och Roland fortsatte sig intressera sig
för biologi. 1992 till 1999 sysselsatte Naturvärnet som
Roland varit delaktig i ca 200 ungdomar i Söderköping.
Vid tiden för Sveriges inträde i EU åkte Roland ner till
Tyskland för att starta ett samarbete och bygga upp ett
forskningscenter i Söderköping. Tyskarna var intresserade men det var tyvärr inte kommunen. Naturvärnet fick
läggas ned och Roland fick en inbjudan från Dalsland
om nya samarbeten och på den vägen är det.
- Det var nu jag tog tag i Professorns Gullströms värld
på allvar, med inspiration från mitt och Roberts arbete,
jag började bättra på tecknar- och skrivtalangen på ABF
och arbetade nära Lili Pettersson (nuvarande Stenmark).
Får man inte syssla med det man är bäst på, får man ta det
man är näst bäst på. Tidigare hette professorn Guldström
men jag ändrade det till Gullström för att få den äldre
touchen på det. En rolig anekdot var när Professor Guldström (som arbetar med guldvaskning i Småland) hörde av
sig och undrade kring namnbytet. Jag hann bli lite orolig
att det handlade om upphovsrätt men istället var han lite
besviken över namnbytet och köpte böcker med det gamla
professorns namn till familj och vänner berättar Roland.

2002 skrev Roland tre böcker om sjöodjuret Nessie i
ett samarbete med Kanalbolaget Göta Kanal och 20062007 skapades en sagostad vid slussporten i Norrqvarn
(i närheten av Mariestad). I sagostaden finns än idag
Professorns hus och fartyg att bevittna i naturlig storlek
lastad med pedagogiska verktyg. För ca tio år sedan träffade Roland dåvarande miljösamordnaren Anders Carlsson som två år senare klev på projektet på heltid. Sedan
dess har det blivit många samarbeten med bland andra
Vadstena- och Linköpings kommuner.
- Nu håller vi på med ett samarbete med Naturskyddsföreningen om Östersjön, Västerhavet och Göta
Kanal samt ett projekt om den utrotningshotade ålen
och dammar. Ett annat aktuellt projekt är SIDAfinansierade utbildningsprojektet ”Uppdrag Jorden” som
handlar om FNs 17 mål där klimatförändringen, hav och
marina resurser och ekosystem och biologisk mångfald
är några av frågorna man arbetar med.
Det är barnen på S:t Anna skola som är med och
arbetar med projektet. Barnen har bland annat varit med
och agerat textgranskare och lämnat förslag till layout till
Rolands material om Professor Gullström. Arbetet har
engagerat och inspirerat barnen som varit på studiebesök
till Riksdagen med rundtur och frågestund. Nu väntar
pedagogiskt lajv och filminspelning i november.

Vad anser du är den största utmaningen vi har kring
miljön idag?
- Det handlar mycket om attityder, våra politiker som
styr är dåligt insatta på hur det som görs ute i landet
för miljön funkar och därför ligger mycket fokus på det
som inte fungerar och vad som kan bli bättre. Vi i Östergötland är världsledande i ekologi och det tror jag är
något som många inte känner till. Genom vår satsning
Upplevelseriket försöker vi få kommuner och företag att
uppleva olika platser i länet. Det finns ett stort sug efter
positiva miljöberättelser.
Vem är då denne professor Gullström? Man kan ana
vissa likheter med författaren Roland Arvidsson vad gäller utseende och intresset för biologi.

- Han är tankspridd, smart och praktisk. En riktigt
äventyrare som är helt orädd när det gäller att rycka ut
för att rädda natur och miljö! Han är snäll men tycker inte om att bli störd i sitt arbete men barnen gillar
honom ändå berättar Roland. Totalt har det blivit tio
titlar sedan 2003, varav sex återfinns på bibliotekstjänst
i länet.
Att professorns värld om biologi engagerar barn och
unga är tydligt. Roland berättar om ett roligt minne där
han i egenskap av Professor Gullström skulle hålla i ett
tal vid invigningen av prinsessans Estelles sagostig vid
Tåkern. Vid invigningen fanns bland andra kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle.
- Jag bestämde mig för att hålla ett humoristiskt tal,
med mig hade jag fyra barn från ett barnteatersällskap.
Barnen var i sin tur utklädda till stora professorgänget
som också förekommer i böckerna. Jag började läsa upp
talet: ”Mitt namn är Professor Gullström och jag är i
särklass världens sämsta barnvakt… men vad nu? Vem
har egentligen skrivit det här talet? Han tittar på barnen
som ser oförstående ut.” Barnen hade med sig en stor tropikhjälm full med grodyngel något som verkligen kom
att trollbinda den lilla prinsessan. Det enkla, mitt i det
stora. Efter invigningen fick Estelle med sig några böcker hem och det visade sig att sagoböckerna blev mycket
omtyckta av prinsessan.
Estelle har fått boken ”De 7 farornas väg” och en dröm
är att sätta upp den som musikal och film i St Anna, där
Godhetens hav finns. Nu hoppas Roland att Victoria och
Estelle ska besöka projektet i S:t Anna. Det vore en dröm
som gick i uppfyllelse! Victoria är ju dessutom Östersjöns beskyddare avslutar Roland.

Daniel Serander
Text och Foto
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Julens gudstjänster i Östra Ryds församling

JULHELGEN
JULAFTON
10.00
12.00
17.00
17.00
23.30
23.30

Samling vid krubban i S:t Laurentii kyrka
Samling vid krubban i Skällviks kyrka
Julbön i Börrums kyrka
Julbön i S:t Laurentii kyrka
Midnattsmässa i Mogata kyrka
Midnattsmässa i S:t Laurentii kyrka

JULDAGEN
07.00
07.00

Julotta i S:t Anna kyrka
Julotta i S:t Laurentii kyrka

ANNANDAG JUL
11.00

Mässa i Skönberga kyrka

FRE 28 DEC
19.00

Julkonsert i S:t Anna kyrka

SÖN 30 DEC
11.00

Mässa i S:t Laurentii kyrka

NYÅRSAFTON
17.00

Nyårsbön i S:t Laurentii kyrka

NYÅRSDAGEN
11.00

Mässa i Skönberga kyrka

TRETTONDEDAG JUL 6 JAN
11.00
18.00

Mässa i S:t Laurentii kyrka
Trettondagskonsert i S:t Laurentii kyrka

Första advent, söndag 2 december
11.00 Adventsgudstjänst i VH kyrka. Kyrkokören, Mats
Gripenblad, trumpet.
16.00 Adventsgudstjänst i GÅ kyrka. Ann-Cathrine
Sundstrand altblockflöjt.
18.00 Ekumenisk adventsgudstjänst i ÖR kyrka. Ekumenisk kör, Bodil Hedman, sång, Anders Andersson ackompanjemang, Mats Gripenblad samt Golden Dance.
Andra advent, söndag 9 december
16.00 Musikgudstjänst i GÅ kyrka. Julspel med Linköpings kammarkör. Därefter gröt i församlingshemmet.
Tredje advent, söndag 16 december
16.00 Kyrkokörens julkonsert i VH kyrka. Sofie Hallin
solosång, Tomas Odenhall flöjt
Fjärde advent, söndag 23 december
16.00 Taizémässa i GÅ kyrka.
Julafton
10.30 Samling vid krubban i VH kyrka.
10.30 Samling vid krubban i GÅ kyrka.
10.30 Samling vid krubban i ÖR kyrka, ”Festen i stallet”
23.00 Julnattsmässa i ÖR kyrka. Kyrkokören medverkar.
Juldagen
7.00 Julotta i VH kyrka. Anders Eksmo sång.
Annandag jul
14.30 Julgudstjänst i musikens tecken på Aspgården.
Söndag 30 december
16.00 Taizémässa i VH kyrka.
Nyårsafton
15.00 Nyårsbön i GÅ kyrka. Åsa & Anders Brolin, sång
och piano.
Nyårsdagen
14.30 Gudstjänst på Aspgården med tårta.

Varmt välkommen att uppleva årets julbord på Husby Säteri
Premiär den 23 november!

Boka julbord hos oss

Måndag: Bokas vid förfrågan
Tisdag: Bokas vid förfrågan
Onsdag: kl 19:00 545 kr/person
Torsdag: kl 19:00 545 kr/person
Fredag: kl 19:00 545 kr/person
Lördag: kl 13:00 19:00 575 kr/person
Söndag: kl 13:00 575 kr/person

Höstkampanj i Lilla Tidningen
Ring 011-10 71 10
för kostnadsfritt
hembesök!

Tabberaset på Husby Säteri
Ett gammaldags julbord i 1700-talsmiljö

Våra nya kulinariska kockar och måltidskreatörer värnar om traditioner och
gammaldags receptur. Årets julbord
på Husby Säteri kommer att bli något
utöver det vanliga med allt det som hör
julbordet till. Julbordet står uppdukat i
våra vackra salonger där sillar, varmrökt
fisk, ägghalvor, köttbullar, viltkött av alla
dess slag från eget hägn samt ett dignande gottebord med hemkokt smörkola,
knäck och praliner serveras. Här förädlas
råvarorna från grunden och ackompanjeras av skummande must och dryck som
hör julstämningen till.

Amelie

Dan

Peter

Martin

Ulla

Boka vår Julweekend

Förläng er vistelse med övernattning på Husby Säteri
I paketet ingår: Julbord, logi med
övernattning, slottsfrukost och fri
entré till vår relaxavdelning.
Paketpris: 1295 kr/person

Erbjudande
Motsvarande 50% rabatt på
monteringskostnad. 30% ROT-avdrag
Du som kund betalar bara 20% av
monteringskostnaden.
Erbjudandet gäller till 2018-12-31

20% rabatt
på vitvaror
vid köp av
kök

Önskar ni abonnera relaxavdelningen för just ert sällskap?
2000 kr/2h per grupp

För bokning & frågor vänligen kontakta oss på telefon
0121-347 00 alternativt via mail info@husbysateri.se

Butängsgatan 44 Norrköping
kolmardskok.se

011-10 71 10
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”Sten blev dekorerad av
presidenten med en orden
som tydligen har en hög
dignitet av uppbådet att
döma, hela pressen och
två TV- kanaler.”

Sörby Gästgivargård
Gårdsbutik & Café

Cafeetalla
erbjuder
jullandgång
Tack
kunder
för en
från och med 1 advent.
händelserik och trevlig sommar
Nu har vi laddat frysarna med kött.

Nu satsar vi på Skördemarknaden med lokala
Våraden
öppettider
är
hantverkare m.m.
17 september
kl 10-15.
torsdag 13-17
fredag
Alla välkomna
till06-17
oss på Sörby.
lördag
och söndag
10-17 Sundell
Med vänliga
hälsningar
familjen
Telefon till Elvy 0730-310510

Utförsäljning av all loppis på grund av
försäljning av Gårdsbutiken och Sörby 1:13.
Alla välkomna till oss på Sörby.
Hälsar familjen Sundell med personal
Telefon till Elvy 0730-310510

Vi finns för dig när du behöver det!

Vi vill tacka alla gamla och nya kunder för det gångna året
och önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!
Välkomna till oss 2019!
Beredskap dygnet runt, året om!

VACCINATION DROP-IN 16-18

- Onsdagar i Söderköping och Åtvidaberg
- Torsdagar i Norrköping
Norrköping, Importgatan 43, tel. 010-122 90 60
Söderköping, Högmarksv. 2, tel. 010 122 91 10
Valdemarsvik, Wikströmsv. tel. 010-122 91 00
Åtvidaberg, Industrigatan 5B, tel. 010-122 90 50

Foto: Maria Caldeira

Sten från Söderköping fick
utmärkelse av presidenten

Sten och Birgitta Lennquist hade tänkt att åka på
semester till Madeira, men fick förfrågan om de ville
träffa den regionala presidenten och i så fall ta med en
mörk kostym. Sten som planerade semester tackade
ja med viss irritation.

En regeringsbil hämtade dem vid hotellet och de möttes av ett uppbåd av politisk- och universitetsledning.
Sten blev dekorerad av presidenten med en orden som
tydligen har en hög dignitet av uppbådet att döma, hela
pressen och två TV- kanaler.
Sedan fick de en regeringsbil med privatchaufför till
förfogande att bese hela Madeira under resterande semester. Glädjande nog hann de också med en del poolbad och sol också.

dar all personal på två centra, ett på Madeira och ett
på fastlandet. Man har reviderat både organisation och
utbildning efter det Söderköpingsledda teamets koncept
och haft stor nytta av det vid inträffade händelser, bl.a.
de stora bränderna på Madeira.
- Känns ju bra att vårt arbete kommit till sådan nytta
trots att det kommer från ett (idag) katastrofmedicinskt
U- land som Sverige, säger Sten.
Ganska omtumlade och glada är nu paret hemma i Söderköping igen.
Läs mer om Stens imponerande arbetsinsatser i Lilla
Tidningen som utkom den 18 mars 2018. Du finner den
på vår webbplats: www.lillatidningen.com.

Bakgrunden till utnämningen är att Portugal antagit,
Sten med medarbetares, MRMI-koncept och nu utbil-

Åke Serander

Äldredagen lockar besökare
Vi önskar alla
våra kunder och
samarbetspartners
en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!
Håkan 0705-777546
www.lbmbygg.se

Fixa snygga
naglar inför
jul och nyår!

Pris:

500 kr

Anmäl dej till DansaBugg
Grund 500 kr
Fortsättning 750 kr
med start i januari
För mer information och anmälan:
070 655 88 98 - www.zoemakeyourstyle.se
Betalning till Swish 123 560 65 79 för din plats

Nytt nummer ute
den 23 februari

För åttonde året i rad arrangerades Äldredagen i
Sporthallen. Stämningen var god och många
besökare kom för att ta del av information, erbjudanden och föreläsningar.

Bland utställarna kan nämnas Söderköpings kommun
som vill sprida kunskap om teknik och iPad och vars
biståndshandläggare fanns på plats för frågor, Hjälpboden om hjälpmedel, Glaukomförbundet om grönstarr
samt Almina och Inspirera om hemtjänst.
Guldkant som erbjuder mycket för de äldre i Söderköpings kommun fanns på plats och gav mässdeltagarna
skön handmassage. Göran Lundström var en av många
som passade på.
- Det är första gången jag besöker mässan. Jag tycker
den är bra och massagen är toppen!
På scenen informerade bland annat områdespolisen
John om vilken sorts brott som oftast drabbar äldre och
vad man kan göra för att förebygga dessa, World Class
svarade för balansövningar, RTÖG för brandsäkerhet,
Geria talade om sjukdomen KOL och Fixartjänst och
frivilligcentralen berättade om sina tjänster.
Söderköpings-Posten var på plats som utställare och
passade på att träffa sina läsare.

”Det är första gången
jag besöker mässan. Jag
tycker den är bra och
massagen är toppen.”

Glada besökare under Äldredagen.

Evenemanget är ett samarbete mellan Söderköpings
Kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland.
Arrangörerna Pernilla Karlsson från kommunen och
Christofer Strandberg från RTÖG var mycket nöjda
med dagen.
- Vi har bara fått positiv respons från både besökare
och utställare. De vi pratat med har tyckt att det har varit
bra information från utställarna och föreläsarna.

Daniel Serander
Text och Foto

Balansövningar med World Class.
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Umgås, träna
och handla på
Fixområdet
n
Välkomme

BAMBOODAGAR

L E KDAX

Våga tänka Hållbart - Våga tänka Grönt!

20%Bamboo!

Figurtårtor
Smörgåstårtor
Färskt bröd
Smörgåsar
Konditorivaror

Rabatt på

Erbjudandet gäller v 48.
Kläder för honom, henne och baby!
Mån-Fre 10-18
Lör 10-14

Handla två Legoaskar
och få 30% rabatt på
den billigaste.
Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 5/12-2018.

Mån-fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60

Fixpunkten i Söderköping
Telefon 0121-21404

Följ oss på Facebook

Fixpunkten Köpcentrum - 0121-13230 - www.lekdax.com

World Class Söderköping
Fabriksförsäljning
Stödstrumpor
Välkomna �ll vår bu�kComfort - Trend - Oﬃce Hiking - Travel - Sport
Nyheter droppar in hela �denÖppe�der
Mån-fredag 8-18
Lördag
10-14

Välkomna-

www.medisox.se
Medisox AB
Margaretagatan 95
Fixpunkten
614 31 Söderköping
tel 0121-159 40

kundservice@medisox.com

10H mot uppvi-

sande av denna
kupong.
KAN kombineras
med andra
erbjudanden
under december
2018

Handla lokalt för jobben,
miljön och bra service!

1 medlemskap = 8 klubbar
1000 kr i rabatt på medlemskap* när
du tar med denna kupong till oss!
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Giltigt tom 2018-12-31 *gäller vid 12 månader autogiro.

Ringvägen 44
614 31 Söderköping
0121-142 61
soderkoping@worldclass.se

Bär knappen för att
visa att du gillar att
handla lokalt. Som
tack får du ta del av
exklusiva erbjudanden
från många butiker.
Mer information hittar du
på sidan 2 och alla aktuella
erbjudanden på sidan 42.

Ett initiativ av:

Söderköpings-Posten

Driver du företag på Fixområdet?
Välkommen att kontakta oss
om du vill synas här!
annons@soderkopingsposten.se
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Räddningstjänstens lokaler i Söderköping.

Foto: Östergötland i Bilder

Räddningstjänsten i Söderköping
I efterdyningarna av sommarens långvariga torka,
åskoväder och alla bränder som följde runt om i
landet, börjar man kanske fundera på hur trygga vi är
egentligen. Med hjälp av Håkan Johansson, stationsansvarig på Brandstationen i Söderköping, ska jag
försöka sammanfatta en del av Räddningstjänstens
verksamhet i Söderköping.

Organisation
För det första. Brandkåren heter det inte längre utan
Räddningstjänsten. I Söderköping, Valdemarsvik och
Östra Husby har vi deltidsbrandmän eller räddningsman
i beredskap. Förr sa vi Borgarbrandkår och Yrkesbrandkår. Som kuriosa: Jag minns i min barndom att jag var
hemma hos min kamrat och vi satt på golvet och lekte med våra pappersdockor. Plötsligt satte det igång att
ringa i den svarta bakelittelefonen. Intensivt och länge,
men ingen svarade i telefonen utan hennes pappa kastade sig iväg på sin cykel med en väldig fart. Han ingick
alltså i borgarbrandkåren och fick larm.
Deltidsstationen i Söderköping lyder under RTÖG
(Räddningstjänsten Östra Götaland) med heltidsbrandmän på de större orterna i Östergötland som Norrköping, Linköping m.fl. Tidigare ingick stationerna i den
kommunala verksamheten, men sedan ett par år tillbaka
är man alltså en del av RTÖG:s stora organisation med
många anställda och med stora gemensamma resurser
utöver egen vagnpark, utrustning och egen personal.
Dykorganisation saknas lokalt, men finns centralt inom
RTÖG i Norrköping och Linköping. Samarbete bedrivs
också med Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet
då egen utrustning saknas för sjöinsatser.

Område
Det finns ingen tydlig gräns för vilken station som rycker
ut ”hit men inte längre”. Larmet inkommer till ledningscentralen i Lambohov i Linköping och därifrån beslutas

om rätt fordonstyp. Det händer att både Söderköping
och Valdemarsvik larmas till samma händelse, men första befäl på plats kan tillsammans med ledningscentralen
avblåsa eller utöka en insats. Då kan det bli så att ena
styrkan får vända halvvägs eller att visst fordon inte krävs
och återgår till station. Vid larm om en lägenhetsbrand
rycker a l l t i d två stationer ut t.ex. Söderköping plus
Norrköping City. Det kan börja nog så smått, men sprider sig snabbt och då vill man vara beredd.

Station
Stationen i Söderköping invigdes 2015 och rymmer en
stor vagnhall med rum för sex fordon inklusive en ambulans, stor tvätthall för fordons- och persedelvård, kontor,
utbildningssal, gym, bastu, omklädningsrum samt kök/
uppehållsrum. Fräscha utrymmen som fyller dagens och
morgondagens krav på en funktionell räddningsstation.
Den gamla stationen, som låg mera centralt och som
ersattes 2015, hade varit i bruk sedan 1956. Det nuvarande läget är mera gynnsamt då det gäller att komma
ut snabbt på E22 eller riksväg 210. Om någon undrar
så finns det inte och fanns inte heller på gamla stationen, någon stång från andra våningen att glida ner på.
Stången har ingen praktisk funktion då man inte sover
på stationen.
Utöver stationerna i Söderköping och Valdemarsvik
finns också stationer i Bottna, Östra Ryd samt brandvärn
i Gryt. Vikbolandet har egen station i Östra Husby plus
brandvärn i Arkösund.

Personal
Personalen i Söderköping består av 24 personer. Några
ytterligare skulle behövas för full täckning och för närvarande går fyra nya deltidsbrandmän en grundläggande
utbildning. I dagsläget tjänstgör två kvinnor och man
ser gärna att flera tillkommer. Personalen är indelad i
tre grupper som jobbar i 3-veckors schema (d.v.s. jobbar

en och är ledig i två). I Valdemarsvik är man några fler
och i stället för 3-veckorsschema jobbar man enligt ett
4-veckors schema, vilket kräver mera personal.
Sex deltidsbrandmän är alltid i tjänst och uppgifterna
bland dessa fördelar sig enligt följande: En styrkeledare,
en FIP (FörstaInsatsPerson), två chaufförer och två rökdykare. Det är alltså minimikravet för en insats. Vad än
anledningen till utryckningen är. Sedan avgörs från fall
till fall vad som behöver tillkomma och det är ledningscentralens uppgift att komplettera med rätt utrustning
och rätt personal. När larmet går, som deltidsbrandmannen får via en sökare med talfunktion plus SMS, har han
endast fem minuters inställelsetid. Då gäller det att vara
förberedd och ha god back-up på hemmafronten eller
arbetsplatsen.
Det åligger också personalen att hålla god standard
på utrustning och bilar. Material- och persedelvård följer
alltid direkt efter en insats.

Fyskrav
Innan anställning som deltidsbrandman kan komma
ifråga får man genomgå test på löpband med viss belastning och andra praktiska tester i full utrustning. Fysiskta tester återkommer sedan fortlöpande och den egna
träningslokalen är givetvis en stor tillgång. Soffpotatisar
gör sig alltså icke besvär, men utöver de fysiska kraven
krävs också rätt mentalitet och att man har hjärtat på
rätta stället. Tredje man kommer alltid i första hand och
det gäller att som brandman vilja göra en insats. Empati
är givetvis en bra egenskap, men ibland måste den stå
tillbaka för att rätt beslut och rätt prioritering ska kunna
ske. Avlastningssamtal följer alltid vid emotionellt krävande insatser. Det är den enskilde brandmannen som
önskar det, men samtalet sker i grupp om den enskilde
individen så önskar.
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POLISEN INFORMERAR
Peter Johansson är Söderköpings och
Valdemarsviks kommunpolis. Han svarar
gärna på dina frågor. Skicka ett mejl till
redaktionen på info@soderkopingsposten.se.

Skydda dig
mot bedrägerier
Denna gång tänker jag berätta lite om bedrägerier
och hur man kan skydda sig!

”Vishing” (voice phishing) en form av
telefonbedrägerier!
Bedragaren tar kontakt via telefon och utger sig för att
vara från banken, elektronikkedja eller från en myndighet, påstår ofta att det är bråttom och anger olika skäl till
att kunden ska använda sitt BankID, sin bankdosa eller
lämna ut sina koder. Målet är att komma in i Internetbanken för att föra över pengar eller för att ladda ner ett
nytt Mobilt BankID.
Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter.
Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in
numret till den de påstår sig ringa från för att kontrollera.

”Phishing” bedrägeri via mejl

Omklädningsrummet.

Utrustning
På stationen i Söderköping förfogar man över följande
egna fordon:
•
•
•

•
•
•

En Befälsbil som styrkeledaren förfogar över
dygnet runt under jourtiden.

En Första Insatsbil som FIP förfogar över under
hela jourtiden.

En BAS-bil som åker på alla utryckningar med
undantag för vissa sjukvårdslarm. BAS-bilen kan
ses som en stor verktygslåda och kan rymma fem
personer.

En Stegbil med en stege som når ca 34 meter upp
i luften.
En Tankbil med plats för 10 kubikmeter vatten.
En Bandvagn för skogsterräng.

Utryckningsstatistik
Utan tvekan är det flest utryckningar vad det gäller trafikolyckor, en del automatlarm, bränder, sanering efter
översvämningar eller kemiska utsläpp, sjukvårdslarm och
suicidalprevention. Tyvärr förekommer det tillbud med
anlagda bränder. Ibland av ren illvilja och ibland är det
tillfället som gör pyromanen. En hög bråte eller ris lockar
fantasin och man inser kanske inte vilka konsekvenser
det kan skapa. Automatlarm kan man tycka är en onödig
styggelse, men samtidigt ges tillfälle till en bra utryckningsövning. Precis som med katter i träd. Man åker inte
på sådana larm, men skulle det någon gång förekomma
så är det en bra övningsinsats. Jag personligen känner en
brandman, som på sitt allra första uppdrag fick hjälpa en
ilsken svan i Vättern att bli av med metkrok och lina som
han fastnat i. Vem skulle annars ha hjälpt till? Efter varje
olyckstillbud skrivs en insatsrapport som vid liknande
allvarliga upprepningar kan leda till åtgärder.
Stationen i Söderköping har haft 210 utryckningar

Foto: Östergötland i Bilder

”Stationen i Söderköping har haft
210 utryckningar t.o.m september i år av varierande art. Det
gör i snitt 23,33 utryckningar i
månaden. Högst belastning var
det under sommarmånaderna.”
t.o.m september i år av varierande art. Det gör i snitt
23,33 utryckningar i månaden. Högst belastning var det
under sommarmånaderna. Då är det extra mycket trafik i
rörelse och dessutom några allvarliga åsknedslag. När de
stora skogsbränderna rasade som värst i Norrlandsskogarna blev också de Östgötska brandmännen kallade och
några deltidsbrandmän från Söderköping tjänstgjorde i
totalt åtta dagar. Det är klart att det är mera spektakulärt
när en kolonn med 140 (?) brandbilar från Polen gör sitt
”segertåg” genom Sverige och när italienska, norska och
franska brandflyg bistår i ett trängt läge blir man faktiskt
rörd. Situationen var nog så allvarlig på hemmaplan och
att fler skulle åka blev aldrig aktuellt. Det brandflyg som
var ute och cirkulerade i regionen i somras upptäckte
också ett par tidiga skogsbränder.

Förebyggande åtgärder
En hel del preventiva insatser, som brandteater för
förskolebarn, trafiksäkerhetsdagar i tredje klass, Don’t
drink and drive-utbildning för högstadieelever, bedrivs
tillsammans med skola och polis. Rådiga insatser från
allmänheten är många gånger A och O vid olyckstillbud
och kan inte nog betonas. Brandsläckare av olika slag och
sprinklersystem finns på flertalet offentliga lokaler, men
brandvarnare (med batteri i), brandsläckare och brandfilt
borde finnas i alla hem. Så klart!

Britt-Marie Brauns

Titt som tätt dyker det upp e-postmeddelanden med
uppmaningar att uppdatera konto, lösenord osv. Det kan
handla om allt ifrån den ofta ganska uppenbara bluffen
där du får ett e-postmeddelande som påstår att du vunnit
en massa pengar till mer eller mindre trovärdiga varianter där meddelandet ser ut att komma från en bank som
vill att du ska bekräfta ditt kontonummer/kortnummer
eller från Skatteverket som meddelar att du ska få pengar
tillbaka. De flesta varianterna innehåller ofta en länk där
du kan "bekräfta" ditt konto- eller kortnummer.
• Fyll aldrig i personuppgifter i ett e-postformulär.
• Öppna inte länkar i e-post du inte känner igen.

Skimming, någon ”tankar av” ditt bankkort
En form av kontokortsbedrägeri där en bedragare använder en avläsare/scanner för att stjäla kortuppgifterna på
ett kontokort. Bedragaren kan sedan använda kortuppgifterna till att betala med på internet.
Det hela möjliggörs av tekniken i de nya bankkorten,
som i princip alla banker på den svenska marknaden har
börjat lansera. Korten kallas kontaktlösa och är till för att
du som konsument ska slippa dra eller chippa. Man ska
heller inte behöva använda pin. Med ett lätt uppvisande
vid terminalen ska transaktionen gå igenom.
Det finns kort att köpa i många butiker som påminner
om ett bankkort som placeras vid ordinarie bankkort,
detta hindrar bankkortet att sända signalerna som kan
scannas.
Det går också bra att stänga av funktionen på din
banks hemsida.
Var rädd om dig och dina pengar och ha det bra i
höstrusket.

Peter
Johansson

Kommunpolis
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Söderköping Nu och Då: Korskullen

En oas för såväl gäster som stadsbor

Fotoboken SÖDERKÖPING NU OCH DÅ
har rönt uppskattning av söderköpingsälskare när och fjärran. Bokens författare
Lars Hedenström och Lars Sylvan
medverkar i en artikelserie, som följer
upp och kompletterar boken. Nya foton
har tagits av Lars Hedenström.
Gamla bilder är i regel hämtade från
S:t Ragnhilds Gilles bildarkiv.
”Söderköpings Skansen”

Foto: Anders Hedlund

Korskullen är det ursprungliga namnet och känt
sedan åtminstone 1500-talet, men ingen har ännu
lyckats förklara namnet. Den lummiga kullen krönt
med en ståtlig väderkvarn är ett vackert blickfång och
ett viktigt grönt inslag i en tätnande stadsbebyggelse. Kulturhus från 1700- och 1800-talen, välansade
gångar och grönområden med flerhundraåriga träd
bildar ramen.
1937 startades vandrarhem och 1941 tältplatscamping.
Sedan drygt 20 år är det Söderköpings Camping &
Vandrarhem AB, ägt av Johan & Jaranya Stenberg, som
driver verksamheten. Här erbjuds stugor, vandrarhem
och camping med tillhörande service. På kullens topp
finns sommarcafé med trädgårdsservering. Alla stadens
begivenheter ligger inom bekvämt gångavstånd. Besöksvolymen motsvarar ca 10 000 gästnätter/år. Samma
företag har vid Skeppsdockan kapacitet för ytterligare
ca 20 000 gästnätter och utgör alltså en viktig aktör i
stadens växande besöksnäring.

På vyn från Ramunder ses Lagbergska lusthuset på toppen av Lagbergska kullen, som den då kallades. Med
Brunnsparken och ”Trädgårds-Kalles” handelsträdgård
bildades en sammanhängande grönska. Bakom trädgården ses Korstäppans ladugård – då tämligen förfallen och
med gödselhögar, som enligt någon spred ”en endast för
lantmän angenäm doft”. Några år senare förstördes den
av brand - lyckligtvis utan att människor eller djur kom
till skada.

För hundra år sen var det annorlunda

Kullen var på den tiden igenväxt och snårig. Det hindrade inte att man tog sig upp och kanske även lät sig
fotograferas av stans mest kände Emil (Ström). Bakom
paret ses den slingrande ännu grusbelagda landsvägen
söderut förbi hantverksbyn Hjälmsäter (ungefär där OK
nu finns) och uppe i backen Husby gård.
När detta nummer av tidningen kommer ut är det
nästan på dagen hundra år sedan (30 november 1918)
hembygdsföreningen S:t Ragnhilds Gille höll sitt första
höstmöte. Redan då väcktes idén att Lagbergs lusthus
skulle kunna bli hembygdsmuséum. Några år senare var
det realitet!

Influenserna från Skansen i Stockholm var tydliga. 1925
upplät stadens styrande utan kostnad kullen till Gillet
på 30 år – något som senare förlängdes. Ett fantastiskt
ideellt arbete, gåvor från många håll och uppbackning
från staden ledde till ett friluftsmuseum i en vacker hembygdspark, vars utseende i allt väsentligt består än i dag!
Genom förvärv och gåvor tillkom ytterligare kulturhus. Kullen rensades, gångar och trappor anlades liksom
nya planteringar. Stenmur byggdes av stenar från grävning av stadens ledningsnät. Gärdesgård byggdes med
material, som avverkats, skänkts och kostnadsfritt transporterats på plats.
6 juni 1926 var det invigning i närvaro av ca 1 500
personer. Gillet blev sedan kvar i ca 60 år och kullen
blev Gilleskullen, vilket den fortfarande kallas ibland av
äldre ortsbor. Gillets engagemang kom även att omspänna vandrarhems-, camping- och ”turistbyrå”-verksamhet innan man koncentrerade sig på kärnverksamheter.
Lämpligare museilokal söktes och på 60-talet började
man etappvis flytta till Kyrkparken där nuvarande museum invigdes 1978. Något årtionde senare överläts Gillets
hus på kullen till kommunen och förvaltas nu av Ramunderstaden.
Fram till 2017 hade Gillet dispositionsrätt till Fiskartorpet och Loftboden. När avtalet upphörde flyttades
möbler, inventarier och verktyg till långtidsförvar (slutförvar?) i Gillets förråd. Trist tycker vi att den allmogemiljö, som så omsorgsfullt skapades av 100-åringens
första styrelse nu utarmats!
Gillet har alltså efter lång tid lämnat kullen - nästan.
Kvar finns en gammal mina intill lusthuset. Många har
frågat om dess ursprung. Vi tror oss ha hittat svaret. Enligt årsbok 1926 hade herr Sixten Skoglund, Stockholm
skänkt en tysk mina. Gillets förvärvskatalog har dock
inga uppgifter om förvärvet. Troligen är det samme Sixten, som tillsammans med ytterligare tre arvingar efter
grosshandlare Isidor Skoglund, överlämnade 1000 kr
som gåva på Gillets 10-årsjubileum 1928.

Hus värda att vårda!
Varje kulturhus på kullen har en lång historia, som dock
här återges helt kort.
Grindstugan vid infarten ägs av Korskullenföretaget
och utgör ”kronan” i dess stuguthyrning. Den är byggd
på platsen troligen i slutet på 1700-talet som backstuga/
statarbostad under Husby gård. När museiparken öpp-
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gård. Till 1914 malde skärgårdens folk sin säd i kvarnen.
När kriget bröt ut blev kvarnen utsiktstorn för en bevakningsstyrka. Efter att ha skänkts monterades den ner,
märktes och transporterades på pråmar via kanalen för
vidare landtransport till kullen. Bygg- och mjölnarexpertis uppförde den till invigningen våren 1930.

nade blev den fri bostad åt vaktmästarparet, som därtill
uppbar lön/gratifikation på 75 kr/år. 1937 blev stugan
vandrarhem.

Mangelgården invigdes som vandrarhem den 17 maj
1952. Den hade då flyttats från kv. Engelbrekt på Skönbergagatan för att ge plats för HSB-byggnad. Huset
uruppfördes 1777. Kring förra sekelskiftet fanns inne
på gården en mangel, som samutnyttjades av boende i
kvarteret – där av namnet.

1800-talsliv på 2000-talet
Café Korskullen är inrymt i Lagbergs lusthus. Brunnsintendent Lagberg lät uppföra det i 1800-talets första
hälft på kullen nära sin ståtliga Villa Lagberg. I skriften
”Hälsovännen” beskriver han lyriskt hälsobefrämjande
utflykter i stadens vackra omgivningar men … ”Svagare patienter, som ej förmå eller böra underkasta sig den
kraftansträngning, varmed man som fotgängare måste
köpa njutningen av dessa utsikter gå t.ex. på ångbåt till
Carlsborg, dit eller till Skönberga på vagn, eller hålla sig
skadelösa genom den rundmålning, som den närbelägna,
lätt bestigliga Korskullen erbjuder.”

Fiskartorpet byggdes 1766 vid stranden till Hällerstasjön
på Hylinge ägor i Västra Husby. 1924 köptes det av Gillet för flyttning till Korskullen. Ryggåsstugans ursprungliga utseende togs fram. Stor möda ägnades åt att inreda
med tidsenliga allmogemöbler. Inventarier hämtades ur
speciellt den Tärnska samlingen köpt från sterbhus i Västra Husby. Torpet har under snart ett sekel visats upp
och har gett miljö för demonstration av gamla hantverk.
Sagostunder med dramapedagoger och Kulturskolans
rollspel drar nytta av stugmiljön.
Loftboden från Uggelö i S:t Anna kompletterar torpområdet med förvaringsutrymmen för ved, fiske- och
trädgårdsredskap mm. Den skänktes 1926 av grevinnan
Ebba Mörner på Thorönsborg.

Väderkvarnen, som pryder kullen skänktes 1929 av
godsägare Linus Axberg, Breviksnäs. Hans farfar hade
1851 låtit uppföra väderkvarnen på Hägerö i Gryts skär-

Mycket sommarfestligt!

Korskullen lämpar sig för friluftsevenemang under
sommarhalvåret. Många kulturevenemang har gått av
stapeln här ibland med tusentals besökare. Ofta är det
samarrangemang mellan kullens folk, föreningar och
kommunens kultur- och turismansvariga. Bilden är
från en musikfest 1977. Länge lockade också ”Svenska
flaggans dag” och hembygdsfester stor publik. Folkdansuppvisningar och
friluftsteater förekom.
Musiktraditionen har
förts vidare till bl.a. de
populära allsångssöndagarna i cafélunden.
Även andra årstider har
kullen sin charm. Under
oktober genomförs höstmarknaden i och kring de
lediga uthyrningsstugorna.
Sköna vinterdagar är det
full fart utför i pulkabacken vid väderkvarnen.

Barnens trädgård invigs våren 2019

Vad vet 10-åringar om livet på 1800-talet? Inom vår
kommun en hel del tack vare Kulturskolan, som i samarbete med Korskullens camping bjudit in tredjeklassare
till en tidsresa: ”Vi vill ge barnen en upplevelse av svunnen tid. Vi använder oss av tidsenliga kläder, miljön, uppgifter och ett dilemma som handlar om fattigas utsatthet.
Barnen får nya namn och blir indelade i familjer som har
olika arbetsuppgifter som att hämta vatten, tända elden,
mala och koka kaffe, odla den lilla tegen utanför torpet
samt städa och piska mattor. Vi pedagoger som är i roll
kan i rollspelet anknyta till fakta och låta barnen vara
med och lösa problem som uppstår.”
Kulturskolans pedagoger anser att ett gestaltande arbetssätt får barnen engagerade och intresserade av ämnet
som t.ex. historia. Detta bekräftas av vad en lärare skrivit
i sin utvärdering ”… Det är precis så här inlärning ska
gå till. En igångsättande, häftig, gemensam upplevelse
som sedan fortsätter i klassrummet med olika former av
bearbetning i svenska, bild och historia men även andra
ämnen kan kopplas in.”
Fiskartorpet och Loftboden med omgivningar är en
idealisk miljö för rollspelet. Så länge Gillets tidstypiska
inredningar och inventarier fanns kvar var förutsättningarna extra goda. Artikelförfattaren har själv sett hur barnen med stor inlevelse och lust tog sig an rollspelet. Vid
det tillfället ingick även moment där man kärnade smör,
kardade ull, hämtade mjöl från kvarnen, läste högt ur
tidningen om lokala emigranter till Amerika …

Markberedningen var klar, grusgångar anlagda, rosenspireahäck och bärbuskar planterade, pilflätade entréer
i form av portal och koja … Så långt hade man kommit
när ”En dag för barnen” gick av stapeln i våras. Flickorna på bilden gick med liv och lust in för uppgiften att
plantera slingerkrasse och beundrades från omgivningen inklusive hunden Valdemar ... Några månader senare
kunde man njuta av det vackra resultatet.
Idén är att trädgården skall bli en plats där barn kan känna, smaka, lukta och lära sig om trädgård. Den skall vara
tillgänglig för alla barn. Grupper från förskolor/skolor
är välkomna och kan få bidra i utformningen. Idégivare
och rådgivare är S:ta Ragnhilds trädgårdsförening. Korskullen anlägger och sköter med projektstöd från ett antal
lokala sponsorer. Mycket har hänt över sommaren och
till våren har ytterligare inslag från den långa idélistan
tillkommit. Invigning planeras till ”En dag för barnen”
i maj 2019.

En som gillar initiativet är campingens egen tjänstekatt
Knacka - Korskullens enda permanent boende. Det var
2015, som hon accepterade erbjudandet att flytta hit
efter att ha förevisats ett trevligt stugboende med tillhörande betjäning - och nu en egen nyanlagd trädgård
(”nåja barnen får också vara här!”) med solparasoll och
kattmynta! ”Knackas plats kallar dom den - undra på att
man spinner!” . För mat, husrum och vänligt bemötande
utlovar Knacka råttskyddsgaranti på Korskullen!

Lars Hedenström
Lars Sylvan
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Bokens författare Erika Rockborn.

Erika har skrivit debutromanen i mobilen
Porträttfoto: Sune Fridell

dollam vendest iatur?

Alla karaktärer i boken är påhittade men lånar drag från
verkliga personer och mycket i handlingen är självupp-

lisciis ciliqui berio voluptatur reiumqu asperumquat.
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siminum deles aut de nonse maximporite accullit
ut pellabo recerum voluptam harum volorrum
vendemp orent.

ERIK A ROCKBORN

Många känner säkert igen Erika från hennes arbete som
läkare på vårdcentralen i Söderköping. Det lika många
kanske inte vet är att hon nyligen debuterade som författare med relationsromanen Livmodermakt, som är
utgiven av Lindelöws bokförlag.
Boken handlar om en hårt arbetande distriktsläkare
som heter Martin. Han är i 40 års åldern, bor i ett fint hus
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fådolupta
bli pappa
och vadremkänner
suntus, consectisit, quisquiaeri bea as ni
han egentligen för Lisette?
non comnimincid estem ut quidel ium dolestio odition sequam, quaspicienis modiLivmodermakt är den
första av tre böcker i triologin
tates audi voluptatem aut etur ra samuscilit
om den manliga distriktsläkarens
liv. Totalt
man följa
utenienit occaborpos
remporiatfår
facepudae
et qui ant, eum reperspelia nonecte moMartin under 15 år. re
dit, nis assum hicitia vendi accate et as cus

levt. Bara syster Malin finns på riktigt och är en tidigare
kollega till Erika.
Sedan Erika började skriva böckerna har hon blivit
mer
uppmärksam på att fånga upp drag hos människor.
Ratenimi lisque nonsedi quis et aut perumquam,
En
del som
med Erika brukar bli lite oroliga och
ad everior
ectiatuspratar
culpa imus.
De vent quidenimus maiosto taspissi reiur?
fråga
”kommer
det
här med i din nästa bok?”
Iqui volorem re restis sin ne con estiosa menihilit

LIVMODERMAK T

Jag sitter på bussen och tittar på regnet som slår mot
fönstret. Jag tänker tillbaka på intervjun med Erika
Rockborn ett par dagar tidigare. Istället för att kolla
flödet på Facebook och läsa nyheterna på vägen till
arbetet testar jag hennes tips och börjar skriva den
här artikeln i mobiltelefonen.

Det är inspirerande att höra Erika prata om hur boken
Tium que
etur ra visar
doluptatia
kom
till.nisHon
attquatur
manmodit,
kan vända en motgång i livet
inventi ssunduc itaeptate presequae debis
till
en
framgång.
Erika
hade
egentligen
tänkt börja skriva
raesto odi offic totatur as et unda aut fuga.
Bo.
Nempore
aut etur?
när
honhenimusam
blev pensionär
men p.g.a stroken valde hon att
inte vänta.
Tack för tipsen och inspirationen Erika!
Ett tips inför julklappshandeln är att boken bl.a. finns att
ISBN 978-91-87291-91-3
köpa
hos Söderköpings bokhandel.
ROMAN LINDELÖWS
WWW.LINDELOWS.SE

Mikael Karlsson
Text och Foto

ROMAN
LINDELÖWS

LIVMODERMAK T
ERIK A ROCKBORN
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Johan Lindgren är ny VD på Brunnen.

Söderköpings
Brunn har bytt ägare

Stig och Gun Ekblad har sålt Söderköpings Brunn,
hela fastigheten och verksamheten till ED gruppen,
ägare är Eddy Demir, Söderköping. Förvärvet skedde
den 3 september.

Foto: Anneli Tillman

Hemsökt stall i Söderköping blev en succé
Det traditionsenliga Halloweenfirandet på Sofies gård
i Söderköping lockade ovanligt många besökare i år.

Runt 150 barn och vuxna besökte det alternativa fritidshemmet under torsdagskvällen den 1 november för att
äta hembakt fika, gå på vernissage och en otäck spökvandring i det, för kvällen, hemsökta stallet.
Ett och annat skärrat skri hördes från den röda ladan
och spöklabyrinten, där bland annat en svartklädd demon hoppade fram ur ett hål i väggen, en vampyr skrek
”trampa inte i kattspyan” och en dödgrävare försökte såga
av besökarnas ben.
Flera av vålnaderna var slående lika personalen på
rösterna.
Anneli Tillman, pedagog på Sofies gård är väldigt
nöjd med kvällen.

Möllers butik stänger

I oktober nåddes vi av beskedet om att anrika butiken
Möllers Glas & Porslin stänger. Butiken har varit mycket
uppskattad med ett brett utbud med kunder inte bara
från Söderköping, utan också som ett turistmål. Många
har genom åren noterat butikens förmånliga priser och
breda utbud inom främst glas och porslin.
Lilla Tidningen var på plats den 22 oktober när utförsäljningen började. Många ville passa på och fynda men
många kunders kommentarer hördes om hur beklagligt
det är att en så trevlig butik upphör.
Enligt tidigare ägare Sven Möller (nu avliden) så har
affären funnits i hans frus släkt i många år. Affären startade i mitten av 1800-talet, och i Svens ägo sedan slutet
av 1940-talet. Sedan 2001 är det Paul Andersson, som
var släkt med Sven, som drivit affären. Många känner
nog också igen Sari Trygg som arbetat i affären sedan
2001. I butiken har man i lugn och ro kunnat se varor av
högsta kvalité av svenska och utländska fabrikat. Kunnig
personal med hög känsla för service har lämnat kunderna
goda råd. En perfekt presentbutik där kundena lämnat
affären med vackra paket.
Många är vi som beklagar att en så välrennomerad affär
upphör!

Åke Serander
Text och Foto

- Det blev en stor succé och jag gillar hela konceptet.
Att barnen får visa upp det de har jobbat med under
hösten, allt pyssel de har skapat och så spökvandringen.
Under kvällen bjöds också allmänheten in genom föreningen Natur och djur.
På Sofies gård, som också är ett korttidsboende och
en daglig verksamhet, finns det katter, getter, höns, får,
ankor och hästar. Där går barn, ungdomar och vuxna,
varav många har särskilda behov.
Anneli Tillman har arbetat i verksamheten sedan starten 1998 och tycker om just blandningen av människor
och djur, samt att man har ett öppet tänk.
- Alla är här på sina villkor och alla kan göra något
efter sin förmåga.

Anna von Koch

”Många är vi som beklagar
att en så välrennomerad
affär upphör.”

ED Gruppen verkar inom bygg- och fastighetssektorn.
Koncernen omsätter cirka en miljard och sysselsätter fler
än 300 anställda. Gruppen växer starkt och har gått från
att främst verka i regionen nu också har aktuella byggprojekt i Stockholm och Malmö. Företaget har också
flera byggplaner i Söderköping och enligt Eddy Demir
så vill man förtäta byggnationen i staden.
Planerna är att verksamheten på brunnen ska fortsätta
och skötas på samma goda sätt som tidigare. Kunderna
ska inte märka någon förändring.
Johan Lindgren är ny VD från första oktober. Han
arbetar parallellt med Stig och Gun fram till jul. De har
mycket kunskap och erfarenheter efter 40 års verksamhet.
- Jag har mycket att lära, men det är mycket roligt och
inspirerande, säger Johan.
Johan kommer närmast från industribranschen i en
verksamhet med långtidsuthyrning av maskiner. Tidigare har han bl. a. arbetat som byggchef inom ED gruppen
2008-2010.
ED-gruppen består av fyra verksamhetsgrenar; bygg,
fastighet, konsult samt finans. Söderköpings Brunn
kommer sortera under fastighet, inom fastighetsbolaget
Söderstaden.
Brunnen har idag 25 anställda och omsatte 37 mkr
2017. ED gruppen omsätter cirka en miljard kronor och
har 270 anställda.

Åke Serander
Text och Foto

Upprop för nytt
apotek till centrum

I mitten av oktober gick Lilla Tidningen ut med ett
upprop på Facebook för ett nytt apotek till centrum.
Uppropet fick snabbt stor uppslutning och visades inte
mindre än drygt 15 000 gånger, 523 interaktioner och
171 delningar!
Känner du någon apotekare som kan tänka sig att
starta apotek, kontakta redaktionen så förmedlar vi kontakten.
Vad tycker du? Behövs ett apotek i centrala Söderköping? Skicka en insändare till Söderköpings-Posten.

Åke Serander

www.soderkopingsposten.se
Många passade på att fynda när utförsäljningen
började.

18 Söderköping

Foto: www.wikipedia.org

En julklapp
som räddar liv!

Julklappstips till ungdomen som flyttat hemifrån eller den som redan har allt är brandskydd. En godkänd
brandvarnare kostar omkring 50-150 kronor och en
brandfilt omkring 150-200 kronor. Bland brandsläckarna är pulversläckare de som kan användas vid de vanligaste bränderna. En godkänd pulversläckare kostar från
knappt 500 kronor.
Mer behöver du inte betala. Kolla gärna vilka produkter som blivit bäst i test.

Ta dig tid
att se på stjärnan
Känn hur friden
når din själ

Se på dem
du har omkring dig
Bry er om varandra
och må väl!
Marianne WiK

Räddningstjänsten

Östra Götaland

Vad är YogaCamp
vid Göta kanal?

DEL 5: Följ 35 år av lycka!

Kombinationen av naturen i sin helhet med teman
VATTEN/SKOG/JORD tillsammans med
KUNDALINIYOGA för deltagare i alla åldrar –
barn/unga och deras föräldrar – förgyllde vecka 44 för
oss och som det verkar även för närvarande familjer.
Den underbara naturen, oberoende av väder, ger livet
och hälsan ett holistiskt totalt sammanhang utifrån vår
egen livsstil och möjligheten att förmedla vidare till andra människor. Dels genom uppdrag vi får men också
genom vårt sätt att leva – ge och få!
Sedan februari har vi workaway-personer på plats som
mot att de får gratis boende/mat/bil att låna och alla yogapass vi har – ger oss ett antal timmar per dag i arbete
med hjälp av renovering av hus/bilar/cyklar, trädgårdsarbete – typ allt det vi inte hinner med! Just nu är ett litet
superfint hönshus uppbyggt med skyddad uteplats.
Vi är så lyckliga, att kunna leva vårt naturnära, miljövänliga liv vid Göta kanal utifrån bådas vår livsgärning
– mission in life: att hjälpa andra omkring oss. Steget
rakt ut från anställningar till att arbeta upp den självförsörjning igen som var vår levnadsstil när barnen var små
för snart 30 år sedan. Back to basic lifestyle!
YogaCamp är en del av vår verksamhet som yogalärare/
naturkännare – Workaway är en del av vårt privata liv
som fyller oss med sådan glädje att möta hela världen vid
vårt gamla hemman vid Göta kanal.
Under dagarna med YogaCamp fick de unga från
knappt två års ålder till tolv år samt föräldrar uppleva
kanot-/kajakpaddling, roddbåt på kanalen. Promenad
under kanalen. Lära sig om att elda och tälja. Uppleva
omhändertagande av jorden – fräsa den och de fick också
plantera vitlök inför nästa års skörd i juli.

Livet vid Göta kanal är för oss Grön Hälsa!

Kathleen Ginyard
Text och Foto

Kerstin Svedberg och Marja Bergström visar upp höstens programblad.

Nyfiken på föreningen fyller 10 år
En solig höstdag går jag till Stinsen i Söderköping
för att träffa Kerstin Svedberg och Marja Bergström.
De jobbar i föreningen ”Nyfiken på”, som fyller tio år
i höst.

Föreningen bjuder in föreläsare och författare inom olika områden. Syftet är att skapa diskussion och samtal
om radikala och spännande kultur- och samhällsteman.
Direkt efter föreläsningen går man och äter tillsammans
och får möjlighet till frågor och samtal runt bordet.
Höstterminens sista föreläsare är Lars Berge som berättar om sin bok Vargattacken. En bok som beskriver
vägen fram till de händelser i Kolmårdens varghägn som
krävde en människas liv. Boken handlar också om vårt
förhållande till vargen och om hur bilden av detta rovdjur har förändrats. Lars Berge besöker Stinsen den 3
december kl 18:30.

Sedan starten har föreningen bjudit in mellan 120-140
föreläsare. Föreläsningarna brukar vara välbesökta med
50-70 gäster per tillfälle.
Idag har man ungefär 100 medlemmar som betalar
100 kr/år för medlemskap, utöver detta kostar det 60 kr
per fördrag man vill gå på. Om du inte är medlem, men
vill vara med vid något enstaka tillfälle kostar biljetten
100 kr och finns att köpa hos Söderköpings Bokhandel
eller via nätet. www.nyfikenpasoderkoping.se.
Nyfiken på är en ideell förening. Pengarna för biljetter
och medlemskap går till att betala föreläsarna. Föreningen får även hjälp av Söderköpings kommun med tillgång
till lokal i Stinsen och marknadsföring.

Mikael Karlsson
Text och Foto

Söderköping 19
i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

Din lokala installatör
www.elcenter.se

Johan Bagge flyger trike.

Foto: Roland Nilsson
Fredrik Holmberg gör klart för start under Per
Larssons överinseende.

Foto: Markus Bagge

”Ett jubileum är också ett bra
tillfälle för att blicka framåt och
sätta nya mål. Klubbens vision är att
bredda och utveckla verksamheten
på olika plan för att kunna erbjuda
ett av landets bästa modellflygfält
med tillhörande anläggningar.”

Flygklubben Spinn
i Söderköping 40 år
Det var i mitten på sjuttiotalet som några herrar i
Söderköping kände behov av att starta en modellflygklubb. Det fanns ju sedan lång tid tillbaka i Norrköping men avståndet till deras modellflygfält gjorde
sporten besvärlig att utöva. Genom goda kontakter
med markägaren till gården Kungsängen alldeles
utanför staden kunde ett mindre markområde arrenderas varefter klubben formellt bildades 1977.

När nu klubben blickar tillbaka på denna drygt 40-åriga
historia kan vi konstatera en intressant utveckling såväl
beträffande antalet medlemmar som tekniken som hela
tiden blivit alltmera hightech till rimliga priser. Många
har väl som barn ägnat sig åt modellflyg i någon form
– små glidflygplan eller gummimotordrivna modeller.
Sporten i dag är något helt annat även om inkörsporten fortfarande kan vara i den lilla skalan. På sjuttiotalet började radiostyrningsanläggningar bli vanliga och
modellerna försågs med små förbränningsmotorer av
dieseltyp eller glödstift. Lukten och ljudet från sådana
gamla modeller kan fortfarande få nostalgin att blomma
hos många i den äldre generationen. Även om ”riktiga”
motorer fortfarande förekommer så är det elmotorer som
på senare år erövrat marknaden mycket tack vare de nya
lithiumbatterierna som med låg vikt kan leverera mycket
starka strömmar. Själva modellerna har också utvecklats
mycket med åren till att bli allt större och detaljrika för
att noga efterlikna sina fullskaleförebilder. På nationell
och internationell nivå finns flera olika tävlingsgrenar för
de utövare som vill satsa helhjärtat på sporten.
Spinn har i första hand fokus på gemenskap och gott
kamratskap kring utövandet.
Vi försöker hantera problemet med en relativt hög
medelålder genom olika utåtriktade aktiviteter i kommunen och att aktivt bedriva ungdomsverksamhet. En
kväll i veckan samlas ett dussin entusiastiska ungdomar
tillsammans med ledare från klubben för att handgripligt

få lära sig hur man bygger en modell, installerar motor
och elektronik samt lär sig att flyga den. På detta sätt
har klubben fått in nya medlemmar där även föräldrar
engagerat sig och också börjat bygga och flyga.
Klubben förfogar över ett mycket välskött modellflygfält med depå och klubbstuga i nära anslutning till tätorten. Där bedrivs framför allt sommartid en livlig flygaktivitet bland klubbens medlemmar. Ofta besöks fältet
av gästande modellflygare då vårt fält är av omvittnat
hög kvalitet med mycket bra omgivande luftrum. Flera
medlemmar tävlar dessutom i olika modellflygsportklasser. Klubben har i sommar varit värd för en deltävling i
riksmästerskapet för pylonflyg och en deltävling i svenska mästerskapet för drönarflyg. Det senare är en snabbt
växande gren där piloten virtuellt sitter i drönaren och på
snabbast möjliga tid passerar en hinderbana. VR-glasögon och kamerateknik möjliggör denna mycket spännande tävlingsform. Klubben planerar att till nästa säsong utvidga fältet med en fast träningsanläggning för
drönarflygklassen.
Utöver modellsektionen finns i klubben även en fullskalasektion. I anslutning till fältet finns två tälthangarer
med fullskalamaskiner. Fältets storlek medger även start
och landning för dessa maskiner med sina piloter.
Lite försenat kommer klubben i år att i samband med
årsmötet fira fyrtioårsjubileum´et och blicka tillbaka på
en intressant och spännande tid fylld av trevliga minnen och episoder. Några av grundarna kommer också att
närvara.
Ett jubileum är också ett bra tillfälle för att blicka
framåt och sätta nya mål. Klubbens vision är att bredda
och utveckla verksamheten på olika plan för att kunna
erbjuda ett av landets bästa modellflygfält med tillhörande anläggningar.

Roland Nilsson

Rörtjänst AB
60år
1958-2018

”Man behöver inte va
bra för att vara gammal
men för att bli...”

Företaget firar

Stefan
Thollander

0121-210 31
Virkesgatan 3 (Hamra indområdet)
614 30 Söderköping

Julaftonsmys med musik
Öppet kl. 9-13 (musik mellan 10-12)

Beställ din julsmörgås eller jultallrik
Juldagen och Annandag jul öppet kl. 10-16
Övriga dagar som vanligt kl. 8-17

Farmors Café
Kanalhamnen Bergsvägen 5
Söderköping 0702-69 70 23

www.farmorscafe.se

Gilla oss på

Vi säljer, monterar
och reparerar
luftvärmepumpar
Telefon: 0704-508 929

Hemsida: www.energiochservice.se

Ängsbacken Övre
KundaliniYogaCenter

Fullständiga möjligheter!
Yoga vid Göta kanal
www.nkyc.se, info@nkyc.se
0704-104922/0709-589645
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”Beträffande Söderköpings Posten (1) noteras bland annat:
Utkom först som kvällstidning, sedan som eftermiddagstidning och slutligen som morgontidning, 3 ggr/vecka och slutligen 6 ggr/vecka, dvs alla
veckodagar utom söndag – det kan man verkligen kalla dagstidning.”

Dagstidningar
i Söderköping
Rubriken till den här artikeln är felaktig. Det har
nästan aldrig funnits några riktiga dagstidningar i
Söderköping, dvs tidningar som getts ut varje dag och
för det andra så har formatet på några av de tidningar
som getts ut haft ett format som avviker från det normala dagstidningsformatet och dessutom har de haft
ett annat innehåll än vad dagstidningar brukar ha.

Dagstidningarna borde i stället kanske
benämnas NYHETSTIDNINGAR
Med det menar jag tidningar som innehåller information om aktuella händelser i staden, i riket och i världen,
som innehåller kommentarer till dessa händelser såsom
rapporter från den politiska verksamheten, kulturella aktiviteter, om krig och farsoter. Men de innehåller även
det som förr benämndes legala notiser/tillkännagivanden, dvs information om födda barn, ingångna vigslar och
dödsfall i tidningens spridningsområde. Likaså, förutom
annonser, fakta om torgpriser eller andra liknande uppgifter, situationen hos kändisar alltifrån kungahuset till
mer lokala kändisar, kulturella recensioner och i modernare tid rapporter från idrottens arenor.
Dessa tidningar hade förr ett större format än vad
nutidens dagstidningar har. De omfattade dessutom i
begynnelsen betydligt färre sidor men kanske mer text
eftersom annonsvolymerna var lägre än numera.
Sådana tidningar har det funnits med utgivningsort
Söderköping under åren 1853 – 1948.

Dessa var:
Söderköpings Tidning (1)		
Söderköpings Allehanda (1)
Söderköpings Nya Tidning (1)
Söderköpings Posten (1)		
Söderköpings Tidning (2)		

1853-1859
1860-1861
1862-1879
1879-1948
1895-1931

Vi kan se att Söderköpings Tidning, ja inte densamma,
men en med samma namn, kom ut under 2 perioder.

Om dessa skriver ANDERS FAHLBECK i S:t
Ragnhilds Gillets årsbok 1988
Söderköpings Tidning (1) 1853-1859
Provnummer dec 1852, kom ut 1 ggr/vecka, 		
utgivare N F Tengzelius, skribenter J O Lagberg,
J W de Besche, P V Cederborg, sista nr 26/9 1859
Söderköpings Allehanda (1) 1860-1861
Första nr 2/7 1860, kom ut 2 ggr/vecka, utgivare P G
Pettersson, sista nr 23/12 1861
Söderköpings Nya Tidning (1) 1862-1879
Första nr 27/12 1862, kom ut 1 ggr/vecka, utgivare A
Söderström, skribent K G Thorén, sista nr 3/12 1879
Söderköpings Posten (1) 1879-1948
Första nr 6/12 1879, kom ut 2 ggr/vecka, utgivare K
G Thorén, skribenter J P Petrée (Vitus), E T Ohlsson
Gombrii, utgivare E Jansson, skribenter E Kihlström, A
Vindevåg, sista nr 30/11 1948

Gustav Thorén
Första ägare till
SöderköpingsPosten.

Redaktör Karl Wallberg
på Söderköpings Tidning.

Söderköpings Tidning (2) 1895-1931
Första nr 15/11 1895, skribenter O R Ericson, C Wallberg, H Carlegård, D Hultgren, sista nr x/6 1931

Posten (1) varit: Frisinnad, vänster, frisinnad, liberal, frisinnad, liberal, folkpartistisk och slutligen med inriktning mot bondeförbundet.

Detta innebär att staden var utan tidningen fr o m
oktober 1859 till och med juni 1860 ett drygt halvår,
och dessutom nästan hela 1862, men hade två tidningar
fr o m november 1895 till och med sommaren 1931.
Fahlbeck noterar att de första tidningar som kom ut
inte direkt deklarade någon politisk uppfattning, vilket
dock blev uppenbart när staden hade tvenne tidningar
samtidigt.

Den andra kategorin av tidningar kan kanske
kallas INFORMATIONSTIDNINGAR

LUNDSTEDT tillför dessutom
Söderköpings Tidning (1) förflyttades till Linköping där
den gavs ut under namnet Linköpings Tidning till och
med 1863. Åtminstone i Söderköping medföljde då och
då ett supplement med bland annat berättelser, noveller,
biografier m.m.
Söderköpings Posten (1) är egentligen enbart en
namnändring av Söderköpings Nya Tidning (1).
Folktidningen, utgiven S A Olofsson Wernell i Söderköping en kort tid i oktober-november 1888, därefter i Nyköping följande år. Devisen: Nykterhet, sanning,
rättvisa. Upphörde på grund av konkurs.
Annonserna, (märkligt tidningsnamn), utgiven av E
T Olsson Gombrii, en kort tid sensommaren 1892 till
en tid 1893, med inriktning lantbruk, tjänster och grosshandel.
Nya Lundstedt tar upp sådana detaljer som exakta utgivningsdagar, antal sidor, tryckutrustning, pris, tidningens storlek och upplaga.
Beträffande Söderköpings Tidning (2) noteras bland
annat: Utkom först som eftermiddagstidning, sedan som
morgontidning med 3 ggr per vecka, kostade år 1900 och
ett par år 2,75 kr/nummer, och i slutet 1931 hade det
ökat till 8 kr/nummer. Sidantalet hade då utökats från
4 sidor till 8 sidor, och upplagan ändrats från år 1900 i
2000 exemplar, till 4500 en kort period för att slutat med
2600 exemplar. Sista sidan avsåg Valdemarsviks tidning
och den ”utkommer varje utgivningsdag”.
Beträffande Söderköpings Posten (1) noteras bland
annat: Utkom först som kvällstidning, sedan som eftermiddagstidning och slutligen som morgontidning, 3 ggr/
vecka och slutligen 6 ggr/vecka, dvs alla veckodagar utom
söndag – det kan man verkligen kalla dagstidning. I december 1904 gav man ut ett särskilt Jubileumsnummer.
Posten kostade år 1900 hela 4 kr/nummer, för att sluta
1948 med priset 16 kr/nummer, sidantalet ökade då från
4 sidor till 8 sidor, men hade en kort period på 1920-talet
varit 12 sidor, storleken hade varierat med bland annat
sidostorleken 55x37 och 74x56 (eller som man kallar det
satsyta – vilket inte är samma sak som sidans storlek),
man uppger att man 1924 tryckte på en ”flattrycksrotationspress” – vad det nu innebär, upplagan år 1900 var
2198 tidningar och kom att under 1920-talet vara uppe i
6000 exemaplar, för att i slutet sjunka till 3200 tidningar
per dag.
För båda dessa tidningarna anger man i förteckningen deras politiska inställningar: Söderköpings Tidning
(2) anges varit ”moderat, konservativ” och Söderköpings

De har ett mindre format än nyhetstidningarna, och ett
blankare och tjockare papper, de påminner i detta avseende om kategorin veckotidningar, tidskrifter.
Innehållet, förutom annonser, består ofta av kommunal officiell information, av artiklar om föreningar,
organisationer och företag. Relativt ofta kan man läsa
reseskildringar och kåserier och det händer att personliga
synpunkter på förhållanden i staden, kommunen, får en
plats i tidningen, som en form av debattinlägg.
Men aktuella händelser i staden, i riket och i världen
lyser med sin frånvaro, liksom information av kategorin
legala notiser. Innehållet ger nästan alltid en positiv syn
på vår stad, kommun, och det som sker i den. Men de
innehåller aldrig sådant som man hittar i en veckotidning såsom hembesök, kändisskvaller m.m.
Dessa tidningar, även om de haft kort levnad, har i
regel varit väldigt uppskattade av läsekretsen, inte enbart
för att de i regel tillhandahållits gratis, utan för att de fyllt
ett lokalt intressebehov.

Följande tidningar har kunnat noteras:
Ramunder (1)			
1949-1950
Söderköpings Allehanda (2)
1960
Ramunder (2)			1964-1976
Vårt Söderköping			1978
Söderköpings Posten (2)		
1979		
Söderköpings Nya Tidning (2)
1988-1990
Kungliga Bibliotekets register över tidskrifter och
trycksaker (Regina) anger att Ramunder kom ut enligt
ovan och trycktes på Accidenstryckeriet, att Söderköpings Posten (2) enbart kom ut 1979, men här har man
inga ytterligare uppgifter, Söderköpings Nya Tidning
känner man där bara till att den kom ut 1990 med 7
nummer, men S:t Ragnhilds Gille har även ett antal
nummer från 1988 i arkivet, övriga tidskrifter ovan finns
ej bevarade på Kungliga Biblioteket vilket de rätteligen
borde vara.

Men hur är det då med LILLA TIDNINGEN
År 2000 började Vidar Jansson ge ut Lilla Tidningen.
Han skrev ofta en inledande artikel, en form av ledare,
där han genom den deltog i aktuella frågeställningar i
det kommunala livet. Inte sällan framförde han synpunkter, frågor och undringar, där han ställde sig tveksam till
rådande ordningar i Söderköpings kommun. Detta en
ambition av ”Nyhetstidningskaraktär”.
Men tidningen kom till största delen att innehålla vad
som jag ovan angett vara av ”Informations-karaktär”.
Lilla Tidningen fick även ett tidningsformat, och använde sig av en papperskvalitet, som är i stort identisk
med dagstidningarna. Jag betraktar därför Lilla Tidningen som ett mellanting mellan de två kategorierna.
2016 såldes Lilla Tidningen till Åke Serander. Båda
ägarna har lyckats engagera ”privatpersoner”, icke jour-
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nalister, som skribenter inom olika områden, flera av
dem återkommande i nummer efter nummer, med artiklar och kulturella inlägg. Men ännu aldrig några egentliga aktuella ”nyhetsinslag”, vilket ju är naturligt enär tidningen kommit ut med i regel fyra-fem nummer per år.
Vad LILLA TIDNINGEN i framtiden kommer att
erbjuda oss läsare beror på utgivaren, skribenterna, annonsörerna och vad läsekretsen traktar efter. Kanske att
det blir traditionellt, kanske att det blir i riktning mot en
”Nyhetstidning”?
Lilla Tidningen finns på Kungliga Biblioteket inte
bland Lundstedts dagstidningsarkiv utan i Regina, dvs
bland tidskrifter och trycksaker.

Enoch Kilhström skriver i en artikel om
PRESS OCH POLITIK
Politiken infördes i Söderköpingspressen i och med att
Gustaf Thorén köpte Söderköpings Nya Tidning 1878
och året efter startade, som ersättning, Söderköpings
Posten. Kihlström menar också att tidningarna dessförinnan inte haft så mycket prägel av lokaltidningar då
innehållet oftast var artiklar av riks- och utrikeskaraktär.
Detta ändrade Thorén på och dessutom kommenterade
han det politiska i staden i en anda av att vara liberal-radikal. Han ”sparade inte på krutet när det gällde att skälla”. Den samtida Söderköpings Tidning (2) tog en mer
lugn inställning och var mer tolerant till oliktänkande.
Thorén var, enligt Kihström, en stor ivrare för allmän
rösträtt och deltog i något som kallades för folkriksdagar.
”Han dundrade också mot storbönder och godsägare för
deras hårda regim över de anställda”, så pass så att han
uppmanade en gång till skördestrejk. Likaså kritiserade
han folkskollärare och präster. Detta fick till följd ett
motdrag från de han klagade på, nämligen att grunda
ytterligare en tidning i staden. Söderköpings Posten fick
då inte längre t ex följa med postväskorna till godsägarna,
utan bara Tidningen.
Posten hade flest prenumeranter medan Tidningen
hade flest annonsörer. Situationen ändrades dock något
och Posten blev lite försiktigare i sina formuleringar under första världskriget och därefter och under mellankrigstiden blev Tidningen alltför tyskvänlig varvid man
förlorade flera läsare. Till slut 1931 lades Tidningen ned
p g a ekonomiska problem. Posten stod ensam kvar.
Thorén hade slutat som redaktör redan 1919 och efterträttas av Emil Jansson som vd och redaktör, Posten
var då ombildad till aktiebolag. Jansson var, enligt Kilhström, mest affärsman och knappast alls redaktör. 1938
såldes det av Jansson ägda bolaget till en grupp bondeförbundare, och man försökte sig på att ge ut tidningen
dagligen, på vardagarna. Det blev en ekonomisk förlust
för tidningen som slutligen lades ned 1948, och då hade
Enock Kihlström hunnit vara dess redaktör i tvenne år.
Fotnot:
I S:t Ragnhilds Gilles arkiv på Stadshistoriska muséet finns
en mycket stor del av de uppräknade tidningarna bevarade.

Ola Lönnqvist

Källor:
Anders Fahlbeck: Tidningar i Söderköping under
närmare 100 år, S:t Ragnhilds Gilles årsbok 1998.
Enoch Kihlström: Press och politik, Svenska
Stadsmonografier, utkom 1949.
Bernhard Lundstedt: Sveriges Periodiska litteratur 3, Lansdorten 1813 -1899, utkom 1902.
Kungliga Bibliotekets register benämnt: Utökade
Lundstedt, Dagstidningar 1900-2018.
Kungliga Bibliotekets register benämnt: Regina,
tidskrifter och trycksaker.
Foto på redaktör Karl Wallberg, SRG bilder.
Foto på Gustav Thorén, privat ägo Per Ohlander.

Förstasidan på Söderköpings-Posten för 70 år
sedan.

Söderköpings-Postens redaktion vid Åpromenaden.

Söderköpings-Posten
Även om dagens Söderköpings-Posten inte har
mycket mer gemensamt med föregångaren än namnet
och önskan om att vara en lokal nyhetsförmedlare, så
kan det ändå vara intressant att redovisa något kort
om föregångaren.

Söderköpings-Posten utkom mellan åren 1879-1948.
Sista numret i november 1948, alltså för exakt 70 år
sedan. Söderköpings Accidenstryckeri, med anor från
1862, var en del av tidningen.
Söderköpings Nya Tidning inköptes av Gustav Thorén,
se foto på sida 20. Han döpte om tidningen till Söderköpings-Posten. Första numret gavs ut den 6 december
1879.
I S:t Ragnhild Gilles årsbok 1985, i Ernst Stenings
berättelse om en stadsvandring vid 1900-talets början
kan vi läsa, när han kommer fram till Söderköpings–
Postens hus vid Åpromenaden;
Där var det Gustav Thorén, som var chef. Gombri var redaktionssekreterare. Han var uppfinnare av en säng, som
vi gjorde modellen till hos Bergströms. Så var det tre damer på expeditionen (---)från pappershandeln. Faktor var
Karl Gustavsson, han var stans skridskokung. Vidare typograferna Willhelm Coursell, Schillerström, Ture Pettersson
samt tryckare Karlsson. Thure Pettersson hade varit uppe i
Stockholm och lärt sig hantera den nya sättmaskinen som var
uppställd i det mindre huset intill med insyn från promenaden. Här fanns alltid intresserade åskådare. Typografer har
alltid varit fina herrar med krage i arbetet. När Thure kom
hem från Stockholm, var hans krage dubbelt så hög, och det
ryktades om att han kunde tjäna ända upp till 40 kr i veckan.
Gombri efterträddes av en fin herre, Karl Nordin. Han hade
konstnärshatt med stora brätten, jackett och randiga byxor.
Han byggde villa Skogshem på Morfars kulle. Troligen efterträddes han av en ung gosse, Enoch Kihlström.
I en programförklaring, troligtvis skriven ungefär vid
sekelskiftet, inför nytt år av redaktören Gustav Thorén
(f. 1850 d. 1929) skriver han:
Våra åsikter äro alltid desamma: vi kämpa för det rena demokratiska programmet med rätt och rättfärdighet som bas.
Helt naturligt komma vi att nogsamt följa länets och ortens angelägenheter.
Äfven nästa år fortsättes arbetet om det gamla Söderköping. Det allvarliga kommer dock att fortfarande växla med
skämt och lättare gods. I första rummet sörjer Vitus för det
senare. Äfven har ”Posten” att för nästa år påräkna som medarbetare Henrik Wranér och Alfr. Kämpe m.f. Och för nästa
år blir Svesse en stående signatur.För landsbruksafdelningen ha vi alltjämt tillgång från
den på sitt område numera allmänt populäre ”jordbruksministern” diräktör Rösiö – märket P:J:
Och härmed inbjuda vi till flitig prenumeration. Priset är
det vanliga och gäller öfver hela riket:
Helt år 4 kr
Halft år 2 kr
Kvart år 1 kr
Vördsamt för redaktionen
Gust.Thorén.

”Visst slås man av en viss likhet med
nuvarande Söderköpings-Posten
(Lilla Tidningen). En blandning av
allvar och nöje. Det historiska är
intressant. Krönikörer fanns det
redan då.”

Visst slås man av en viss likhet med nuvarande Söderköpings-Posten (Lilla Tidningen). En blandning av allvar
och nöje. Det historiska är intressant. Krönikörer fanns
det redan då.
På en karta, i Sparbankens jubileumskrift 1851-1951,
kan man notera att tidningen hade ett spridningsområde med utdelning per post, från Norrköping i norr,
Vikbolandet i öster, Åtvidaberg i väster samt ända ner
till Gamleby i söder. Den stora spridningen söderut, noterar boken, hade att göra med de handelsförbindelser
som Söderköping har historiskt. Koncentrationen verkar
dock ligga på nuvarande spridningsområde, Söderköping, Valdemarsvik samt på Vikbolandet.
Vad stod då Söderköpingsposten politiskt? Det har
naturligtvis varierat något, men i Sparbankens jubileumsbok kan man läsa att Söderköpings Posten intog
en radikal-liberal ställning, som icke helt sammanföll med
borgerskapets vänsterschatteringar. Redan på 1880-talet
medverkade nykterhetsrörelsen och de religiösa sekterna till
skapande av nya uppdelningar. Så småningom skärptes
motsatserna genom arbetarrörelsen och vissa antikyrkliga
aktiviteter. De ledde så småningom till att även en högertidning ansågs behövlig och från 1895 verkade Söderköpings
Tidning som ortsorgan för de ”moderata”.
Precis som nu innehöll Söderköpings-Posten reportage från Valdemarsvik. Valdemarsvik utgjorde sista
sidan/sidorna 1902-1948.
I det sista numret utgiven tisdagen den 30 november
1948 skriver redaktören en dikt, ”I avskedsögonblicket” .
Dikten avslutas med versen…
Den var ju vår stolthet, vår dagsunderhållning
Och blev oss med åren en vän.
Men nu är den bruten, vår ljuva förtrollning.
Vi beder beklämda: kom till oss igen!

Åke Serander
Källor:
S:t Ragnhild Gilles årsbok 1985, Ernst Stenings
berättelse om en stadsvandring i 1900-talets början.
Per Ohlander, vars mormors morbror var redaktör Gustav Thorén, information och foton.
Sparbanken i Söderköping 1851-1951.
Libris, Kungliga biblioteket.
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”Eva Johansson har bott hela sitt liv på Kallsö, en större ö i Sankt Annas mellanskärgård med
beten, skog, klippstränder och orkidéängar. Huset med persikoträdet, där hon växte upp,
ligger på andra sidan ön. Som vuxen har Eva bott i den gård på västsidan som en gång var
hennes mormors. Vackrare plats är svår att hitta.”

Eva på Kallsö om att våga lämna
gården och satsa på en nystart
I trakten runt Sankt Anna vet de flesta vem ”Eva på
Kallsö” är. Många har anlitat henne för skjuts mellan
öarna med båt eller svävare, ommålning, trädgårdsanläggning – eller för ridturer. Men nu säljer hon
släktgården och har börjat söka ett nytt hem inåt
land. ”Ja, det är dags för nystart” säger hon osentimentalt.

Eva Johansson har bott hela sitt liv på Kallsö, en större ö i Sankt Annas mellanskärgård med beten, skog,
klippstränder och orkidéängar. Huset med persikoträdet,
där hon växte upp, ligger på andra sidan ön. Som vuxen
har Eva bott i den gård på västsidan som en gång var
hennes mormors. Vackrare plats är svår att hitta.
- Jag har funderat på flytt i flera år. Mina två tjejer är
ju stora nu och jag blir inte yngre. Som ensamstående
kvinna är det inte alltid så lätt att bo och jobba här ute.
Hundarna snor runt benen på Eva, när de inte retas med
katterna. Från köksfönstret ser hon ner till havet, båtbryggan och den stora hästhagen som försvinner mellan
stora ekar bort mot sandstranden. Ett paradis, det tycker alla som hälsar på. Men det är ganska slitigt att bo
här året runt, särskilt när dagarna är korta och svävaren
enda sättet att ta sig ut över isarna. Sjötransporter, hästflytt via färja, målarjobb på stegar och ställningar, hålla
liv i pannan för att huset ska förbli varmt hela vintern.
Eva får dessutom rycka ut på alla möjliga udda uppdrag:
Bistå sommargäster som kommit på avvägar, dra kalvar
ur födande kossor, köra ut polisen till öar där det varit
skottdrama.
- Visst är det omväxlande och roligt. Men efter flytten hoppas jag på att kunna söka anställning inom trädgårdsnäringen igen, det som jag i grunden är utbildad för

och har jobbat med tidigare. Kanske få lite arbetskamrater också, inte alltid jobba ensam.

Hon skulle vilja hitta en gård eller mark mellan Söderköping och Norra Finnö, även om det kan ta ett bra tag.
Att bo på fastlandet skulle göra livet med jobb och djur
så mycket lättare. Förutom de egna islandshästarna finns
här inackorderade unghästar och pensionerade ridhästar
som får gå i flock och beta i strandbrynet.
- När jag nu letar nytt boende är det betesmarkerna
jag tittar på i första hand, de ska helst vara kuperade som
här ute, det mår djuren bra av. Och så ska det finnas
tillgång på vatten, inte minst med tanke på hästarna och
sommartorka. Sedan, om det kanske finns något hus som
jag kan bo i också, desto bättre! Annars får jag väl bygga
något.
Eva får många frågor och kommentarer om sina flyttplaner. Kommer hon inte att sakna gården som varit i
familjen så många generationer? Ön där hennes föräldrar
levde av fisket och de egna djuren? Här red hon in en
kalv redan som tioåring, eftersom hennes pappa vägrade
skaffa hästar – något hon tagit igen rejält som vuxen. Här
finns det det vackra röda huset där hennes två döttrar
vuxit upp, boden som hon inrett för uthyrning, stallet
och ladugården.
- Jag tror inte att jag kommer att ångra mig ändå,
jag är varken generationsbunden eller fast i att saker och
ting ska vara som det alltid varit. Jag ser fram emot en
"nystart" som kan inspirera till nya idéer, intressen och
händelser. Kanske får jag tid att börja dansa bugg igen!
Till gården hör en rad öar, och en stuga ute i havsbandet. Visst finns det sådant som Eva kommer att sakna
alldeles särskilt:

-Ja, havet - förstås! Havsluften med kustnära fågelarter som kommer på vårkanten. Båtturerna. Kunna gå och
bada när man vill vid vår egen strand. Gård vid vattnet
vore ju drömmen ändå. Fast det kanske får räcka med
att kunna anlägga en damm på tomten. En stor damm!
tillägger hon och skrattar.
19-åriga dottern Tove har en önskan om att kunna
jobba med hästar i framtiden, hon utbildar sig inom
hästmassage och hästpsykologi. En gård på fastlandet
skulle göra det lättare även för henne att förverkliga sådana planer.
- Vi vill också kunna rida våra hästar längre turer i
naturen. Då är det viktigt att ha en bra kommunikation
med markägare och komma överens om var det går bra
att få ha ridstråk utan att störa.
Även den äldre dottern, Ellinor, som studerar i Malmö, stöttar Evas planer på att bryta upp:
- Ja hon säger: ”Om du vill flytta, mamma, så ska du
göra det! Kallsö försvinner ju inte för det. Vi har ju farfar där, och våra kusiner. Vi kan åka ut och hälsa på så
mycket vi vill!”
Eva har till och med funderat på att flytta ända till Skåne
när hon ändå är igång.
- Vissa dagar kan jag tänka att ”vad sjutton! Jag gör
det!” Jag har ju vänner både här och där i landet. Varför
inte, "bara hoppa"?! Jag som säger att jag minsann inte
är så bunden till nåt. Men nej… Så långt vet jag inte om
jag vill hoppa. Här i trakten finns ju släkten, vännerna.
Och så kan jag ta båten ut bland de välkända kobbarna
när jag vill.

Åsa Fagerström
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FAMILJERÄTT
Therese Landin är jurist och svarar gärna på
dina frågor. Skicka ett mejl till redaktionen på
info@soderkopingsposten.se.

Vad är en framtidsfullmakt?

Juläpple med barn

En av våra läsare, Carina Jonsson, kom in på
redaktionen med detta fantastiska ”äpple med barn”.
Dekorativt eller hur?

Foto: Eva Johansson

”Från köksfönstret ser hon ner till
havet, båtbryggan och den stora
hästhagen som försvinner mellan
stora ekar bort mot sandstranden. Ett paradis, det tycker alla
som hälsar på.”

Carina berättar att det är ett Stenkyrkeäpple, en korsning mellan Danziger kantäpple och Fullerö. Stenkyrkeäpplet är landskapsäpple för Gotland.
En sjöman hade kärnor med sig och planterade dem
vid Stenkyrke kyrka. Kyrkan ligger på nordvästra Gotland, inte långt från Lummerlunda.

Åke Serander
Text och Foto

Julens gudstjänster har
spelats in i Söderköping

Julens gudstjänster har spelats in i S:t Laurentii kyrka,
Söderköping. Kyrkoherde Ola Linderoth berättar att
planeringen började redan för 1 ½ år sedan!

Gudstjänsterna kommer att visas i SVT
enligt följande:
•
•
•
•
Med hingsten Tjaldur. Som barn red Eva in en kalv
eftersom hon inte fick ha häst, idag har hon desto
fler på gården.

På skärgårdstur till Melskär i havsbandet
tillsammans med sommargäster.

Julbön Julafton 24 dec kl 17.30
Julotta Juldagen 25 dec kl 07.00 och 10.05
Gudstjänst Annandag jul 26 dec kl 10.05
Gudstjänst sönd efter jul 30 dec kl 10.05

Reglerna för framtidsfullmakter är relativt nya och
kom den 1 juli 2017.
En framtidsfullmakt är en fullmakt du skriver när du
vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en
framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt
att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv
har möjlighet. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska
och personliga angelägenheter. Du som fullmaktsgivare
kan alltså själv bestämma vad framtidsfullmakten ska
gälla.Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du
har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller
olika abonnemang. Den kan och får dock inte enligt lag
avse medicinsk vård.
En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte
längre kan ta hand om dina ärenden.
Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett
alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och
kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i både ekonomiska och personliga angelägenheter.
Vissa krav ställs på den som ska bli fullmaktshavare.
Det nya med denna sortens fullmakt är att fullmakten
fortsätter att gälla om fullmaktsgivaren avlider om inget
annat angivits i fullmakten. Andra fullmakter upphör när
fullmaktsgivaren avlider. Om fullmaktsgivaren går i konkurs blir fullmakten ogiltig från och med konkursbeslutet. Om fullmaktsgivaren får förvaltare har fullmaktshavaren rätt att använda fullmakten så mycket som behövs
för att skydda fullmaktsgivaren.
För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver
den uppfylla vissa så kallade formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Av framtidsfullmakten ska det
även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka
angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i
övrigt som ska gälla.
Fullmakten får upprättas av den som fyllt 18 år och har
förmåga att ta hand om sina angelägenheter.
Det är bra att ta hjälp av en jurist vid upprättandet.

Therese Landin
Jurist
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Foto: www.powerswap.se

Foto: The Boeing Company

Ny teknik för flyg och elbilar
Kommer någon ihåg att jag, i denna avisa, skrev
vänligt och uppskattande om elektriska flygplan för
bara tre månader sedan? Dock reserverade jag mig
lite för de stora tunga interkontinentala flygplanen.
Vätgasteknik trodde jag möjligen skulle bli lösningen.
Men utvecklingen går, som jag sagt, med farlig fart och
för bara några dagar sedan kunde man finna en helt annan lösning i ”Ny Teknik” (finns på Stinsen i Söderköping, skulle jag tro). De duktiga blivande ingenjörerna
på Chalmers har funnit ut att bärande metallstommar
i flygplan (eller bilar, eller båtar, eller nästan vilket samfärdsmedel som helst) kan byggas om till batterier utan
att för den sakens skull förlorar sin bärande förmåga. Ett
genomsnittligt stort flygplan skulle spara in ungefär 4,5
ton. ”Airbus”, (Europas motsvarighet till Americas ”Boeing”) deltar i utvecklingen och ser ljust på framtiden kan
man förmoda.
Så nu väntar vi bara på kläder som samtidigt är batterier. Då kanske man kan få rabatt på flyget om kostym
eller Parcas kan anslutas. Visst är det kul att leva var gång
en ny möjlighet till problemlösning ser så tilltalande ut
som det tjusiga planet. Kanske kan detta hissa upp Isabella Lövins munvinklar ett stycke.
Planet på bilden är en prototyp som drivs av vätgas
och el i ett nyutvecklat hybridplan som uppges ha plats
för 100 personer. Stående kanske, ser det möjligen ut
som, men man kan inte få allt på en gång. Kring 2050
skulle det kunna klara hälften av all den flygtrafik vi har
idag.
Men egentligen hade jag tänkt skriva om elbilar.
Lusten att köpa elektrifierade privatbilar ökar nämligen äntligen i rask takt, och folk kliar sig i huvudet och
undrar vilken sort vi skall satsa på.
Elhybriden, som drivs av en vanlig motor men kan
lagra lite el internt från motorns generator och därtill
den el som genereras när man bromsar, kan vi sortera
bort. Regeringen, i varje fall den förra, missgynnar den
varianten i bidragssystemet, klokt nog. Det är fossilfritt
vi skall köra, och då är det laddhybrider som gäller, försedda med en vanlig motor som både kan driva bilen och
ladda den. På bara el klarar man sig kanske 5-6 mil. Bra
för pendlare som kan ladda hemma. Den vanliga motorn
är tänkt för den som vill känna sig säker på att inte bli
stående ensam på vägen vid längre turer. Ett godtagbart
alternativ.
Behöver man bilen regelbundet till längre körningar,
så finns det bästa, men också i särklass dyraste alternativet. Bilen som bara kör på el med hjälp av stora, dyra och
tunga batterier. Man kör alltså helt fossilfritt och det är
bra, men den dyra bilen släpar alltid på ett tungt lass och
laddningarna tar lång tid. I tätorter krävs mycket plats
för fordon som står på laddning och man riskerar dessutom problem med tillförseln av el till stationen, eftersom

”Planet på bilden är en
prototyp som drivs av vätgas
och el i ett nyutvecklat
hybridplan som uppges ha
plats för 100 personer.
Stående kanske, ser det
möjligen ut som, men man
kan inte få allt på en gång.
Kring 2050 skulle det kunna
klara hälften av all den
flygtrafik vi har idag.”

maximal kapacitet måste vara hög. Det som bekymrar en
mest är hur vi skall kunna ladda allihop när vi räknas i
hundratusental och var laddning tar runt en timme. Nytt
köelände?
Ändå är detta den bil som gynnas och bör gynnas
mest, eftersom drivningen blir helt fossilfri.
Lite i skymundan kommer nu en lösning, som inte
bara klarar problemet med de långa laddtiderna, utan
även pressar priset radikalt på själva fordonet, möjliggör
ett väsentligt förenklat system för drivmedlets betalning
och dessutom minskar slitaget på vägarna. Lösningen är,
enligt min mening, i all sin relativa enkelhet genial.
Själva fordonet är i princip endast en bil med bara
elmotordrift, eller en laddhybrid med batteri för 5-6 mils
körning, men vanlig motor som reserv och säkerhet saknas. Under bilen finns ett plant fack, cirka decimeterhögt,
rektangulär med mått som bilens bredd och längd lite
kortare än utrymmet mellan hjulparen. Lådan är delad i
två sektioner av en mellanvägg i bilens sidled och varje
sektion har en lucka med samma bredd som sektionerna. Här finns utrymme för två batterier som liggande
bredvid varandra i var sitt fack kan dras ut ur facken och
skjutas in igen genom luckorna. Batterierna förvaras i en
särskild ställning och bilen körs fram bredvid vid byte.
Föraren kan gå ut ur bilen om han vill eller stanna kvar
under proceduren, eller röra sig fritt ut och in som han
behagar. Om det känns bättre. Luckorna öppnas automatiskt och det tomma batteriet drages ur och ett nyladdat skjuts in i stället. Det tar två minuter. Det är en
minut snabbare än vad det tar att tanka en vanlig nutida
bil. Batteribytet kräver ingen assistans, vilket vanlig tankning gör. De båda batterierna tillför kapacitet vart och ett
för c:a 200 kilometers körning.
En pendlare kan klara sitt dagliga behov med att ladda hemma under natten. Vill familjen resa till släkten

Här finns utrymme för två batterier som
liggande bredvid varandra i var sitt fack kan dras
ut ur facken och skjutas in igen genom luckorna.
Batterierna förvaras i en särskild ställning och
bilen körs fram bredvid vid byte. Föraren kan gå
ut ur bilen om han vill eller stanna kvar under
proceduren, eller röra sig fritt ut och in som
han behagar.

30 mil bort eller så kör man till macken och lastar in ett
eller två batterier automatiskt och är sedan rustade för
en långresa. Hemkommen igen kan man lasta av sina
batterier och köra hem på det lilla pendelbatteriet igen.
Man köper alltså ett fordon som kostar mindre än en
laddhybrid. Vid behov kan bilen göras om till en riktig
elbil redo för 50 mil Man betalar för de stora batterierna
när de returneras eller byts ut. Har man råd och lust
eller behov att alltid vara toppladdad så går det bra, vill
man i vardagslag bara ha sin möjlighet att pendla kvar,
möter det inget hinder. De stora batterierna kan naturligtvis också laddas på vanligt sätt hemma eller på vanlig
laddstation.
Ur samhällssynpunkt är det bra att ett stort antal bilar
kommer att köras av pendlare. Det minskar elåtgången
en del och det tär mindre på vägarnas slitytor genom
att fordonens vikt blir lägre. Betänk att de dyra elbilarna
idag ständigt släpar runt på minst 200 kilo batterier. Det
är ungefär detsamma som 2-3 personer till i bilen. En ren
elbil är billigare än en laddhybrid, eftersom den saknar
fossildriven sidoutrustning. När man tillfälligt vill öka
kapaciteten i dessa bilar tar det två minuter att få den rustad för runt 50 mil, och avrustad igen när man är hemma.
Hyra, för ett dygn, blir ett blygsamt belopp. Något i stil
med en parkeringsplats i city. I varje fall i Norrköping.
Sammanlagd kostnad för att köra runt i denna bil håller
sig när systemet börjar bli utbyggt kring 1 krona milen
och då är alltså batterikostnad inräknad.
För samhället finns en rad vinster med detta system.
Batterierna bör, för att hålla nere priset, vara standardiserade. De kan vid full utbyggnad utgöra en lättflyttad
kraftkälla som kan köras till katastrofområden eller andra platser i behov av omgående elförsörjning.
Men det bästa med det här systemet är att det redan finns. Det inväntar nu marknadsföring och storskalig produktion och man kan bara önska företaget
(Powerswap.se) all tänkbar lycka framöver. Det kommer
kanske att krävas standardisering. Bilparken borde i just
detta avseende acceptera att särlösningar vore en dum
idé. Henry Fords gamla tanke, flyttad till 2000-talet, är
bättre...”Bilar kan få se ut hur som helst men de ska drivas av el och batterierna skall vara desamma. Överallt.”
Och Powerswap skall hantera dem.

Bengt
Axmacher
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Utmana dig själv
Vi befinner oss i upplevelsernas tid. Det händer
mycket omkring oss. Både i omvärlden och kanske
i var och ens privatliv. Många av oss vill ha fritiden
fullspäckat av aktiviteter och kanske önskar man sig
en ”upplevelse” i present istället för kristallvaser
eller gipskatter.

Jag är en person som vill ha både lugn och ro med slapparkvällar i soffan ena dagen samt resor och kultur en
annan dag. Jag har genom åren blivit en ”hemmakatt”
men ibland så drar reslusten igång och då är det dags att
beställa någon ny resa.
Det här året har vi hunnit med en gungig kryssning
till Estland, en misslyckad resa i maj till Mallorca på ett
röjigt hotell, en varm lång-weekend till Budapest i slutet
av juli samt en dubbelresa till Portugal och Spanien. Den
sistnämnda resan började vi planera i somras.
Det var nämligen så att maken hade sett en trailer på
YouTube om ”Världens farligaste vandringsleder” något
år tidigare .
”Jag vill åka till en led i Spanien som ligger högt och
där folk har ramlat ned och dött och som nu är restaurerad och nyöppnad”. ”Det kan du glömma” var mitt svar
naturligtvis. Men han var i eld och lågor och pratade om
leden i nationalparken Caminito del Ray.
Denna led byggdes i början av nittonhundratalet i samband med att ett kraftverk skulle byggas. Sjömän byggde
leden eftersom dom är vana att vara i höga master och
det behövdes eftersom leden ligger ganska högt bland
bergen. I modern tid har flertalet äventyrare varit där och

vandrat på den ”gamla” leden och tyvärr så har en och
annan mist livet. Den spanska regeringen bestämde år
2000 att nu fick det vara nog. Den stängdes för att sedan
öppnas upp 2015. En helt ny och säkrare led finns nu på
plats med nya spänger och broar som sitter förankrade
i berget.
Så en dag under sommaren så tänkte jag ”hur svårt
kan det vara? Var inte så feg utan våga utmana dig själv.
Vad kan hända? Är du en mes eller?”. Sagt och gjort. Vi
började planera och sista september drog vi iväg med tre
dagars start i Lissabon och sedan nattbuss till Malaga i
Spanien. För att sedan bege oss till El Chorro och Caminito del Ray.
Promenaden är ungefär sju kilometer från början till
slut. Det är dalgångar och berg. Jag jobbade med mig
själv och intalade mig att det här ”fixar du”. Vi började
stegringen upp på spängerna vilka ligger som ett band
runt bergen och känslan var att jag befann mig i Vilda
västern. Det var högt kan jag lova och stundtals var det
ett stup ned i en ravin och i nästa stund kunde man skönja vackra vattendrag.
Hur var det då? Jo det var fantastiskt och jag kan säga
att jag blev lite besviken över att det inte var lite läskigare.
Jag hade ju faktiskt ställt in mig på att jag skulle vara
jätterädd och när jag ändå hade utmanat mig själv så ville
jag ha lite mer hisnande känsla. Jag hade ju laddat i ett
par månader. Sista delen av leden var nog den mest utmanande. Man går över en hängbro och då känner man
sig svajig kan jag lova. Jag trodde min hjälm skulle blåsa
av men istället gjorde mina solbrillor det. Shit happens,
tänkte jag men där kan dom ligga som ett minne från att
jag varit där. Sedan så kom ett brant parti med trappor.

”Sedan så kom ett brant parti
med trappor. Jag funderade
på om jag skulle hasa på
baken nedför men jag
bestämde mig för att liksom
krama berget under den
delen. Då var jag faktiskt
lite tagen men det gick över
och jag kände bara ett lyckorus över att jag utmanat
mig själv. Efteråt gick jag
med raska steg till vår buss
och pratade glatt med andra
vandrare och var hur lycklig
som helst.”

Jag funderade på om jag skulle hasa på baken nedför men
jag bestämde mig för att liksom krama berget under den
delen. Då var jag faktiskt lite tagen men det gick över och
jag kände bara ett lyckorus över att jag utmanat mig själv.
Efteråt gick jag med raska steg till vår buss och pratade
glatt med andra vandrare och var hur lycklig som helst.
Om jag skulle göra det igen? Absolut. Man kan liksom
inte ta in alla intryck på en gång. Men nu har jag varit där
och det var en stor utmaning och jag lärde mig att det är
ingen ide att oroa sig för saker och ting i förväg. Bättre
att ta det på plats och när det sker. Lättare sagt än gjort
men värt att pröva. Nu vill jag hitta nya saker att uppleva.
Ja inga galenskaper direkt men lite kittlande utmaningar
kan ju vara spännande. Två saker finns det som jag aldrig
kommer göra. Det ena är att hoppa Bungy Jump och
det andra är att klappa en orm. Never in my whole life!!!
Men man vet ju aldrig för saker och ting kan ju ändras
har jag märkt.

God jul och Gott nytt år!

Christina
Forsman
Nilsson
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Sydtoppen på Kebnekaise, cirka 40 meter tjock is.

Bergsbyn Namche i Nepal på 3440 meters höjd.
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Jag står vid ”isfallet”. En del av Mount Everest södra sida.

Kebnekaise smälter
Ja, så är det faktiskt. De senaste 20 åren har glaciären på Kebnekaises sydtopp smält med ungefär en
meter per år. Varav den här sommaren år 2018 sjönk
glaciären med fyra meter bara på en sommar. Håller
något på att hända? Ja. Det som hänt är att vi haft en
riktigt varm och skön sommar. Men samtidigt har vi
en trend som visar ökade temperaturer globalt sedan
länge. Det kan vara av naturliga orsaker men det
beror mest på oss människor i form av ökade utsläpp
och växthusgaser (Naturvårdsverket, 2018).

Tre gånger har jag varit på Sveriges högsta topp, Kebnekaise. Vanligast är att man tar sig upp på sydtoppen, men
det finns också en nordtopp. Sydtoppen, som jag varit på
alla gånger, består av en väldigt tjock glaciär av hårdpackad is. Men som jag nämnde tidigare krymper glaciären
för varje år som går, och nu, 2018, smälte glaciären så pass
mycket att det inte längre är Sveriges högsta topp. Nu är
det istället nordtoppen som består av berg och fast mark
som är Sveriges högsta punkt.
Har vi tur så kommer en riktig vargavinter och då kan
glaciären byggas på såklart, men generellt sett kommer
glaciären fortsätta sjunka för varje år som går. Det innebär
att om du vill bestiga Sveriges högsta topp så är det inte
den traditionella toppen du ska upp på, utan nordtoppen, som visserligen är svårare och mer riskfylld att nå.
Jag skulle inte rekommendera att ge sig på nordtoppen
hur som helst eftersom att det faktiskt kan vara riktigt

farligt att ta sig dit. Det kan räcka gott och väl med den
vanliga vandringen till sydtoppen, även den kan bjuda
på spännande upplevelser med hastiga väderomslag med
mera. Vilket innebär att det inte duger att bara komma
med snygga kläder och nya kängor för att ta sig upp, lite
vana sedan tidgare bör du ha.
På tal om smältande is och ökade temperaturer... Även
i Himalaya har jag varit en gång då jag vandrade till
Mount Everest basläger och tog mig upp på bergstoppen Island Peak, 6189 höjdmeter. På väg till baslägret
besökte vi en forskningsstation som kallas "pyramiden".
Där samlar de information om hur glaciärer och klimat
förändras. Och förändras gör det verkligen.
I Himalaya finns många enormt stora glaciärer som
sakta men säkert drar sig tillbaka och blir mindre.
Det smältande glaciärvattnet som rinner ner från Himalaya förser flera av Asiens strörsta floder som sträcker
sig till delar av Nepal, Indien och Kina med vatten. Vi
kan ju snacka om att världen skulle röra på sig när det
inte längre finns någon glaciär kvar i Himalaya!
För några år sedan skrev jag en bok som heter "Följ med
mig till Nepal", där kan ni läsa steg för steg om precis allt
jag var med om i Himalaya och Kathmandu med mera.
Ibland är det svårt att ta in vad som faktiskt händer när
man ser nyhetsankare tjata på TV att jordens resurser
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håller på att ta slut, att vi måste leva mer miljösmart och
att kött är dåligt.
Allt detta stämmer i och för sig men till sist blir man
smått avtrubbad och lyssnar inte särkilt noga. Nyheter i
all ära, men jag tror det räcker med att titta på nyheterna
max en gång i veckan. Bäst av allt för den som har möjlighet är att själv besöka en glaciär för att uppleva det på
riktigt, och på så sätt få en bild av vad som faktiskt står
på spel.
Men hur ska det nu gå för vårt jordklot och vår kära
glaciär på Kebnekaise? Faktiskt görs det ganska mycket
nuförtiden för att stabilisera alla utsläpp, så vi kan väl inte
annat än att tro att det ska bli bra. Allt fler solcellsparker
och annan förnyelsebar energi anläggs runt om i världen, stora klimatprojekt pågår och till och med eldrivna
flygplan utvecklas. Häftigast av allt är väl att plantera
artificiella träd, hur coolt låter inte det!?

Emil
Friis
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”Jag blir så glad när
jag pratar med
Lotta, hon berättar
att det i januari blir
24 år som hon har
drivit campingen.
Att i år då satsa på
lanthandel och nu
till jul en marknad.
Att liksom aldrig
vara nöjd, alltid
utvecklas. Sånt
inspirerar mig.”
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Fiberuppkoppling åt alla!
Bredband åt alla det lovas vara klart inom kort
kan hända att glesbygd ibland glöms bort
Det grävs och det påtas för rör utan like
på vägar, åkrar i skog och i dike
allt vore väl bra om man först klarat ut
vad som döljs och som finns i marken förut

Lotta Rosell på Tyrislöts Camping driver även lanthandel.

Sommaren 2018
Mina arbetsdagar bestod av att vattna och åter vattna
blommorna.
Syrénhäcken och äppelträden på Ängen slokade i värmen och på åkrarna var det centimeterstora sprickor i
backen och alldeles brunt.
Eldningsförbudet rådde hela sommaren lång.
Djuren på gården började stödfodras innan midsommar och inget växte upp till vinterfoder.
Pappa Bengt berättar att han förlorat 40% av vallskörden och 60% av spannmålsskörden.

För att hålla djuren mätta under sommaren har han använt sig av en 100 år gamla metod.
Hamlat lindar och fodrat med löv, sen kan djuren som
mestadels betar längsmed strandängarna äta vass.
- Jag har tagit en bra tredjeskörd och haft djuren ute
till precis nu, så hoppas på att klara mig på det foder jag
fick in. Att köpa foder blir extremt dyrt, så det hoppas
jag på att slippa, säger Bengt.
Men! Turistsäsongen blomstrade och frodades i alla
fall. För när det är över 30 grader varmt vill man ut till
skärgården där det fläktar skönt från havet och man kan
svalka sig med ett bad.
Lotta Rosell på Tyrislöts Camping berättar att hon
har haft en bra sommar med många besökare.
Det som har stuckit ut den här sommaren är alla matgäster. Det tror Lotta beror på värmen. Man orkar inte
ställa sig i husvagnen och laga mat, då är det smidigare
att gå upp hit och äta.
Jag blir så glad när jag pratar med Lotta, hon berättar
att det i januari blir 24 år som hon har drivit campingen.
Att i år då satsa på lanthandel och nu till jul en marknad. Att liksom aldrig vara nöjd, alltid utvecklas. Sånt
inspirerar mig.
Att ha 130 campingplatser, 11 stugor, 62 båtplatser,
gästhamn, parkering, Pub Sumpen, servering, hantverk
och inte tycka att det är tillräckligt!
När vi pratar kommer det fram flera ideer hon har om
hur hon vill utveckla verksamheten ytterligare.
- Jag kände att när de andra lanthandlarna lagt ner var
jag tvungen att göra något åt det.

Vi kan inte tvinga våra besökare bort från ön för att
handla. Har de åkt hit ska de stanna. En sommar som
denna har det inte varit svårt. Det är en annan luft här,
man kan andas även fast det är jättevarmt ute, säger Lotta.
Nu planerar hon för fullt inför julmarknaden som är
andra adventshelgen. Hoppas det blir samma succè som
lanthandeln, säger Lotta och skrattar lite.
Under mina semesterveckor, när man ska göra allt det
där som man inte hinner annars, blev det inte så mycket
gjort. Skyller på värmen där…
Det är lockande att gå ner och svalka sig i vattnet,
ligga i skuggan och läsa bok, dricka kall öl och spela kort
långt in på nätterna.
En sak som jag fick gjord, där även jag använde mig
av en 100 år gammal metod, var att halvnaken stå på
knä, på bryggan och skura trasmattor med såpa. Tänkte
då på att om min farmor kunde se mig från himlen nu
skulle hon le.
Jag fick mig en rejäl tankeställare denna sommar i alla
fall, och hoppas på att fler än jag fick det. Har alltid tyckt
det är viktigt att värna om de svenska bönderna att äta
svenskt.
Även fast det fått katastrofala följder för bönderna,
kanske sommaren 2018 har varit bra på sikt.
Tänk om flera stora matkedjor väljer bort importerat
kött, för att vi i Sverige ska fortsätta ha en levande landsbygd, med öppna landskap. Kanske det var precis det här
som behövdes.

Malin
Wastesson

När rören plöjs ner bör man reda ut
var elkablar och täckdikesrör finns förut
den kunskapen skulle ha hjälpt till en del
för att undvika ständigt göra så oerhört fel
och anpassa maskiner till vad som är skäligt
då skulle projektet blivit mindre besvärligt
Nu ligger det fiberrör både kors och tvärs
och efter denna obegripligt besvärliga pärs
så befinner sig projektet långt från slutet
medan ortsbefolkningen väntar oförtrutet
att få till något nät på landet blir nog besvärligt
och det påståendet är både riktigt och ärligt
Att rören nu ligger i marken både här och där
för uppkoppling med fiber ingen nytta lär
år efter starten finns det ändå inget nät
trots när projektet torgfördes det annat lät
tomma rör utan fiber med allt jobb man gjort
ger ingen uppkoppling till glesbygdsort
Det jäser i bygden och tonen är inte försonli(g)
och om man förstått så är problemet IP-ONLY(i)
Ingen vet om det blivit bättre med annan part
men sämre blir svårt det är uppenbart
de lovar att allt blir så vansinnigt lätt
det förutsätter nog att man gjort mer rätt
Man får nog förstå alla de som drabbats
där vägar och el som av projektet ”sabbats”
och många undra med oro på en hög skala
vem blir det som i slutänden ska betala
man frågar sig om någonsin fibern blir klar
innan trådlöst mobilt system tagit över har

Hans
Fredriksson
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”Han sneglade på sin spegelbild var gång han
passerade ett skyltfönster. Det var en cowboy
med ett snett leende han såg reflekteras. Det
var en person som han kände sig bekväm i.”

Texas John

Långsamt vände Mare Balticum runt bland isflaken i
Tallinns hamn och stävade ut mot Finska viken.
Vinden från havet var kall. John huttrade till och fällde upp kragen på skinnjackan och vände ryggen åt kylan.
Där han stod längst akterut på passagerardäck hade
han god uppsikt över sjömännen nedanför honom som
tog in förtöjningarna. De isiga trossarna vinschades ombord och kvajlades upp i stora ringar innan de täcktes
med presenningar.
Innan John började köra lastbil hade han seglat till
sjöss. Och nu när han körde på Estland och Lettland blev
det ofta två turer i veckan med färjorna över Östersjön.
Nu stod han som alltid och såg på sjömännens arbete när
färjan lämnade kaj.
Som gammal matros kände han varje handgrepp och
det fick honom att minnas åren till sjöss. Alla hans resor
i handelsflottan hade börjat som den här. Förtöjningarna
togs in och fartyget blev fritt från land. Framför dem låg
alltid en spännande ovisshet.
Han hade trivts med sjömannens fria liv och de långa
resorna till främmande länder. Ena gången låg de för
ankar på en drypande het djungelflod i Malaysia med
apor i träden och giftormar i vattnet. En annan gång
gick resan till ett fruset Hokaido där snöstormarna yrde
ner från bergen och geishorna serverade varma drycker
på tehusen.
Men så träffade han Karin när han var hemma mellan
två båtar och beslutade sig för att stanna iland.
Svenska Amerikalinjens Tidaholm blev sista båten för
honom. I Brownsville i Texas fick de maskinhaveri och
blev liggande i tre veckor på varv.
Nu passade John på att ta ut innestående vederlag och
kunde ta sig en vecka ledigt. Med passet i fickan och en
handfull dollar lämnade han fartyget och tog in på ett
litet motell i stan.
Redan samma dag köpte han en bredbrättad hatt och
ett par spetsiga handsydda stövlar med hög klack. Den
lilla resningen som klackarna gav fick honom att sträcka
på ryggen.
Han sneglade på sin spegelbild var gång han passerade ett skyltfönster. Det var en cowboy med ett snett
leende han såg reflekteras.
Det var en person som han kände sig bekväm i. Även
när han lämnade sjömannens liv skulle han fortfarande
vara en viddernas fria vagabond.

Illustration: Kerold Klang

På en ranch utanför stan hyrde han en häst, en brun
och vitfläckig mustang. Några andra ryttare var på väg till
Rio Grande och John slog följe med dem.
Gränsfloden mellan Texas och Mexico var mindre än
vad han hade föreställt sig. Men han hade sett den från
en hästrygg och det var det viktiga. På väg tillbaka tyckte
han sig jagad av indianer på krigsstigen och galopperade långa stycken framåtlutad över hästens nacke för att
undvika att bli träffad av pilar.
När han kom ombord igen efter sin ledighet hade
besättningen kommentarer om hans nya utstyrsel och
tyckte han luktade häst och kallade honom Texas John.
Ett bra namn på en cowboy, tyckte de.
Det hade han inget emot. Han blev något mer än vad
han varit tidigare.
När han några år senare skaffade sig sin första egna
långtradare anlitade han en motivlackerare och lät dekorerade förarhytten med en ridande cowboy i ett dramatiskt ökenlandskap.
Tallinns stadssiluett tonade bort i kvällsljuset när Mare
Balticum lade kursen västerut mot Stockholms skärgård.
John fyllde lungorna med den friska havsvinden innan
han sökte skydd inombords.
En timma senare satt han och dåsade i sin hytt. Han
var mätt och belåten efter att ha brandskattat smörgåsbordet ordentligt. En svag smak av rökt ål och ädelost
låg fortfarande kvar i munnen. De många resorna med
färjan hade gjort honom kräsmagad och gett honom en
ansenlig buk.
John visslade lätt för sig själv när han stod framför
spegeln och stoppade ner skjortan i jeansen. Han drog
in magen och tog tag i det stora silverspännet på bältet
och hivade upp byxorna. Med en elegant rörelse satte
han hatten på huvudet. En sista blick i spegeln och han
lämnade hytten.
Med avmätta steg släntrade John in på restaurangen.
…en främling stiger in på stadens saloon… nynnade
han tyst för sig själv.
Med två fingrar mot hattbrättet hälsade han på bartendern och beställde en whisky.
Resan från Riga hade varit lång och nu ville han skölja
resdammet ur strupen.

Han lät blicken vandra runt och vinkade igenkännande åt några chaufförer från ASG och Bilspeditionen.
Ibland var han avundsjuk på dem. De hade sin månadslön och andra chaufförer som tog över deras fordon
när de fullgjort sina resor och behövde vila.
Men de var inte fria.
En cowboy ska ha sitt eget hästspann, menade John.
Han ägde ekipaget som stod tjudrat nere på bildäck.
Han älskade sin Scania Streamline och det högljudda
frustandet från avgasrören när han sparkade igång sin
fjorton liters V8 och släppte loss de hundratals vilda hästar som gömde sig under motorhuven.
Han stod en stund med glaset i hand och klirrade med
isbitarna innan han tog en klunk.
Han blottade tänderna i ett grin när hettan från den
brända drycken spred sig i gommen och fyllde hans buk
med en behaglig värme.
När han senare på kvällen låg i kojen hörde han hur fartyget återigen bröt sig fram genom is, ett dovt mullrande
som fortplantade sig genom skrovet och fick honom att
falla i djup sömn.
På morgonen körde han tidigt av färjan och var snart
ute på motorvägen. Om ett par timmar skulle han vara
hemma.
Medan milen rullade undan trummade han mot ratten och sjöng med i sin favoritlåt:
… country roads, take me home…to the place I belong…
West Virginia…mountain mama…take me home, country
roads…
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Krönika 29
Sören Kierkegaard var
en mycket produktiv
författare, men även
litteraturen om honom
är synnerligen
omfattande.

”Vi måste leva livet framlänges,
men förstå det baklänges.”
Vem har inte känt av våndan inför ett val?
Har du exempelvis stått på en bro och känt suget från
att du kan hoppa! Om du funderat över vad detta är så
har du haft samma känsla och tanke - samma svindel,
som en av vår tids mest uppmärksammade filosofer,
nämligen dansken Sören Kierkegaard (född 1813 och
död 1855).
Inte minst i vår tid, så präglad av modernitetens åtminstone skenbara individualism, ställs vi ofta inför både frivilliga och ofrivilliga valsituationer. Då är det inte val av
bank, pensionsfonder eller el-/teleleverantörer och liknande det gäller - utan de val varigenom vi skapar våra
personliga liv. Vet vi då alltid vilka val som är livsviktiga?
– knappast alltid, så därför blir det också val att välja vilka
val som är viktiga.
- Måste vi då välja? Ja, för att låta bli att välja är också
ett val – och om vi låter bli att välja väljer någon annan åt
oss. Ofta kan det bli så att om vi gör som alla andra och
överlåter vår valfrihet så blir det ”man” eller ”massan” som
väljer åt oss – och vi förlorar en del av vår möjliga personlighet genom vårt självbedrägeri! Den tyske 1900-talsfilosofen Martin Heidegger, en av Kierkegaards moderna efterföljare, kallar det Das Man – och i tyskan är ju
just den bestämda artikeln ”das” neutrum. Hur ska man
då undvika att bli ett neutrum och förtingligad? Jo, just
genom det engagerade väljandet skapar vi oss själva.
Detta uttrycker Kierkegaard i följande paradox: ”Den
personliga människan har valt att välja medan den opersonliga människan har valt att icke välja – Det är genom
själva väljandet vi får vår personlighet …”
Människan är alltså dömd till frihet! Kraven denna
medvetenhet ställer på oss gör att vi på olika sätt vill fly
från friheten och ångesten som denna medvetenhet för
med sig. Fruktan eller rädslan beror på yttre förhållanden, exempelvis rädsla för konflikter, smärta eller ekonomiska problem. Däremot kommer ångesten från vårt
inre med frågor som: Vad ska jag göra av mitt liv? Hur
ska jag handla? Enligt Kierkegaard kan det vara så att ju
mera medvetenhet vi har desto mera ångest har vi också.
Det är i grunden detta som skiljer människan från djuren
och gör henne till människa. Ångesten är dock inte bara
frånstötande (krävande och skapar osäkerhet) utan den
är också tilldragande (genom att den visar på alla våra
möjligheter att skapa egna liv). Kierkegaard anses för
övrigt vara den som först riktade vårt filosofiska reflekterande sökarljus mot ångesten (i boken Begreppet Angst).
När Europa befriats från järnridån och kommunismens kollektivism börjat släppa sitt grep över Östeuropa
så blev Kierkegaards personlighetsfilosofi en intellektuell upplevelse för många människor i det sönderfallande
östblocket. Nu gäller Kierkegaards tänkande minst lika

mycket i samhällen med större frihet och individualism,
som exempelvis det svenska – men vad är då individualism och är den alltid positiv? Individualismen kan lätt
bli ytlig och egoistisk: Att visa upp sig med modekläder
och nya bilar eller manifestera sig med titlar och dyra
resor är mer kommersialism och självbedrägeri än något
att sträva efter i människans existensiella utsatthet - att
välja våra egna liv.
När vi väljer så väljer vi också för andra eftersom våra
val inte görs i vacuum utan i relation till andra. Därför
har vi egentligen ett dubbelt ansvar – både mot oss själva
och andra. Eftersom vi ”lever vårt liv framlänges men
förstår det baklänges” vet vi dock aldrig om det blir ”rätt”.
Enligt Kierkegaard är ”subjektiviteten sanningen”, dvs
sinnelaget och engagemanget – ja, våra reflekterade värderingar är avgörande för något vetenskapligt objektivt
svar finns inte på de avgörande livsfrågorna – exempelvis
matematiken är här helt ovidkommande. I vår tid tror vi
så mycket på fakta, ett i grunden problematiskt begrepp
(tänk bara på fake news), medan våra livsval egentligen
grundar sig på känsla, innerlighet och värderingar.
För Kierkegaard var inte det bekväma borgerliga livet
målet utan ett liv i moraliskt engagemang utifrån ett
personligt ansvar där människan själv söker – och skapar
livets mening. Eftersom det gäller att leva sant utifrån
sin inre övertygelse så kan det också innebära ett brott
med det konventionella samhällets skenbart tvingande
rollspel. ”Att våga språnget ut på 70 000 famnars djup” –
att satsa allt kan då bli den enskilda människans beslut.
För Kierkegaard själv var ett sådant språng den riktiga
konsekvensen av den kristna tron till skillnad mot den
ljumma söndagstron. Jesus och den grekiske filosofen
Sokrates (300 f kr) är några exempel på människor
som till och med offrat sina liv för sin övertygelse. Själv
grubblade Kierkegaard hela sitt vuxna liv över sin brutna
förlovning med och relation till Regine Olsen som var
förälskad i honom och han var också djupt förälskad i
henne – men Kierkegaard trodde inte han skulle göra
henne lycklig med bland annat sitt grubblande svårmod.
Därför var det ett etiskt val att bryta med Regine – men
gjorde han rätt?
Sokrates sätt att kommunicera med sina medmänniskor var även Kierkegaards ideal; Sokrates använde sig av
konsten att föda fram tankar i stället för att exempelvis
predika och föreläsa. Denna födslokonst gör med tankar
som barnmorskan gör med barnen – föder dem inte men
hjälper fram dem (Sokrates mor lär för övrigt ha varit
barnmorska). Den sokratiska metoden används än idag
inom pedagogik och terapi. Den går ut på att ställa ”de
rätta” frågorna så att den enskilda människan själv kan
skapa svar på svåra filosofiska och livsavgörande frågor.

Kierkegaard kallade detta för att meddela sig indirekt.
Därför skrev han exempelvis mest under flera påhittade
namn för att testa olika livshållningar både för sig själv
och andra.
Ja, denne Nordens kanske mest inflytelserika tänkare
har inspirerat filosofi, litteratur, teologi och inte minst
åtskilliga enskilda människor in i våra dagar. Att rikta
sig till den enskilda livsundrande människan såg Kierkegaard som sin egentliga uppgift. Genom 1900-talets
existensialistiska filosofi med författare som de franska
nobelpristagarna Albert Camus och Jean-Paul Sartre
(Sartre vägrade för övrigt att ta emot priset) har Kierkegaards tänkande förts vidare i delvis nya former -och
så länge människor tar sin existens i världen på allvar
kommer han säkert att vara en tankens livskamrat för
många även i framtiden.
Kierkegaard är också en välartikulerad författare när
han klär sina tankar om människans liv i ord som blivit en del av vårt filosofiska och litterära kulturarv. Här
är avslutningsvis några exempel på hans många gånger
drastiska och paradoxala formuleringar:
”Det antingen – eller jag har ställt upp är alltså i en
viss mening absolut; för det är mellan att välja och att
icke välja.”
”Valet självt är avgörande för personlighetens innehåll; vid valet sjunker den ned i det valda, och om den
icke väljer vissnar den bort.”
”Vid de personliga valen kommer det inte så mycket
an på att välja det riktiga, som på den energi, det allvar
och den patos varmed man väljer.”
”Ofta kan man också gripas av en underlig ängslan
att man, när man allra bäst trott sig ha förstått sig själv,
egentligen bara har lärt sig en annans liv utantill.”
”Vi har i vår tid på grund av det myckna vetandet
glömt bort vad det vill säga att existera och vad innerlighet betyder.”

Hans
Blomberg

30 Debatt
”I opposition kommer vi att
kämpa för våra hjärtefrågor.
Vi har en handlingsplan och
vallöften att förhålla oss till.
Vi kommer inte utan kamp
att ge oss när det gäller att
förbättra arbetsmiljön, få till
tryggare anställningar och
öka delaktigheten för medarbetare. Vi kommer också att
kämpa för att våra barn- och
ungdomar får en bra start i
förskolan och skolan. Vi ger
oss inte förrän vi har en bra
kvalitet i våra omsorger.”

Tuula Ravander (S) Oppositionsråd.

Foto: Mikael Karlsson

Söderköping - en kommun med trygghet,
framtidstro och med fokus på välfärden!
Efter fyra år som del i styrande majoritet så kommer
vi socialdemokrater att vara i opposition. Alliansen
kommer att styra i Söderköping. Det är inte så
överraskande efter valresultatet och vi måste
acceptera väljarnas val. Vi har fått igenom mycket av
vår politik under mandatperioden men det känns som
vi hade behövt åtminstone en mandatperiod till för
att genomföra det vi påbörjat.

Socialdemokratin är pragmatisk och vi ser verkligheten
och problemen i vardagen och vi kommer att tillsammans
med våra invånare forma framtiden. Alla människor har
rätt till utbildning, hälsa, arbete och social trygghet. Det
är våra grundpelare.
I opposition kommer vi att kämpa för våra hjärtefrågor. Vi har en handlingsplan och vallöften att förhålla oss
till. Vi kommer inte utan kamp att ge oss när det gäller
att förbättra arbetsmiljön, få till tryggare anställningar
och öka delaktigheten för medarbetare. Vi kommer ock-

så att kämpa för att våra barn- och ungdomar får en bra
start i förskolan och skolan. Vi ger oss inte förrän vi har
en bra kvalitet i våra omsorger.
Det blir fler barn och äldre i vårt land och vi behöver
se till att alla får en trygg omsorg. Det behövs mer personal som både kan och orkar jobba. Vi behöver fler utbildningsplatser men för att fler ska vilja utbilda sig inom
välfärdsyrken måste arbetsvillkoren förbättras rejält.
För att locka unga till välfärdssektorn, behöver vi öka
lönerna, erbjuda heltidstjänster men framförallt behöver vi jobba med delaktighet. I en modern arbetsplats
är möjligheten att påverka sin arbetssituation för mig
en självklarhet. Vi vill avskaffa minutscheman i hemtjänsten och på alla arbetsplatser skall finnas planer hur
arbetsmiljön ska förbättras och delaktigheten ökas. Att
delta i planeringen, att lägga sitt eget schema och att vara
med och föreslå och genomföra förbättringar måste vara
målet och det är delaktighet på riktigt.
Att anställa fler och få bättre arbetsmiljö kostar inte

mer, inte långsiktigt. Bättre arbetsmiljö leder till färre
sjukskrivningar, bättre effektivitet och nöjda medarbetare och därmed också nöjda vårdtagare.
Det finns några andra utmaningar för Söderköping. Vi
har en bostadsbrist som vi måste lösa. Vi tar emot fler
anvisningsflyktingar, vi behöver ha lägenheter för de ensamkommande ungdomar som nu "slussas ut" från boendena och vi behöver lägenheter för ungdomar som flyttar
hemifrån. Dessutom behöver vi fler trygghetsboende för
äldre.
Vi jobbar för att ungdomsarbetslösheten skall minska.
Vi vill fortsätta att rusta upp våra fritidsanläggningar och
få till en kulturscen. För oss är det viktigt att öka utbudet
av kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar.
Söderköping skall vara en trygg kommun där alla kan
känna framtidstro.

Tuula Ravander

Gruppledare, Socialdemokraterna

De styr
tillsammans i
Söderköping
kommande
mandatperiod
I oktober träffades företrädarna för den politiska majoriteten för överläggningar om ett gemensamt program
för den kommande mandatperioden. Av naturliga skäl
ville de ännu inte besvara Söderköpings-Postens frågor
om kommande politik.

Åke Serander
Text och Foto

Anders Eksmo (KD), Börje Natanaelsson (M), Peter Karlström (C) samt Patrik Wåtz (L).

Debatt 31
Vi summerar årets valresultat för
Söderköping, Valdemarsvik och landstinget.

Söderköping behöver
ett stadsutvecklingsråd

Valresultat

Stadsutvecklingsrådet var ett av fem råd, som verkade
under två år – från sommaren 2015 till sommaren
2017. I enlighet med ursprungligt beslut utförde
därefter Söderköpings kommuns ”demokratiberedning” - en utvärdering och därefter togs beslut om
avveckling av rådet. Kvar blev Näringslivsrådet och
Äldre- och Tillgänglighetsråden som lades samman
till ett råd. Enligt Inga-Lill Östlund (L), som var en
i demokratiberedningen, så lades flera av råden ner
på grund av att uppdragen var otydliga samt att få
engagerade sig.

Val till kommunfullmäktige i Söderköping

19,89%

Som namnet antyder var uppgiften att ge råd i stadsutvecklingsfrågor (stora och små), som rådets deltagande
politiker skulle vara mottagare av och föra vidare. Sammankallande var politikerrepresentanten för den politiska majoriteten men också med medverkan av representant för oppositionen. Rådsmedlemmar representerade
endast sig själva.
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Det borgerliga blocket (M, L, C samt KD) bildar majoritet.

Det behövs en omvärldsanalys för att få en samsyn om
vad som händer och långsiktiga målsättningar om var
staden och kommunen ska befinna sig om, låt säga, 5–10
år. Mycket kommer att hända som omstrukturering av
handeln, byggnation av E22 och Ostlänken. Det är viktigt att vi alla förstår de utmaningar och möjligheter som
förändringarna innebär.
Det har exempelvis varit rörigt vad det gäller skolutbyggnad, bevarande av vissa områden och byggnader
som lett till spänningar. Det är säkert svårt att undvika
det helt i en demokrati men information och debatt leder
förhoppningsvis till större förståelse.

Val till kommunfullmäktige i Valdemarsvik

Söderköping behöver ett stadsutvecklingsråd!
29,49%

Åke Serander

Ledamöter i
kommunstyrelsen
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Oklart politiskt läge när detta skrivs i november.

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län
29.99%
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Ledamöter
Börje Natanaelsson (M), ordförande
Ulric Nilsson (C), 1:e vice ordförande
Tuula Ravander (S), 2:e vice ordförande
Peter Karlström (C)
Boel Holgersson (C)
Bengt Svensson (M)
Anwar Samuelsson (M)
Patrik Wåtz (L)
Anders Eksmo (KD)
Sonnie Knutling (S)
Pia Dingsten (S)
Annelie Sjöberg (SD)
Marja Bergström (V)

Ordföranden i vissa nämnder och styrelser

13.10%
7,89%

Val- och arvodesberedningen har föreslagit
kommunfullmäktige utse följande ledamöter.

FI

0,84%
ÖVR

S, C, L samt MP bildar majoritet.

Källa:

Valmyndigheten.se

Barn- och utbildningsnämnd: Roland Nilsson (C)
Socialnämnd: Boel Holgersson (C)
Servicenämnd: Inga-Lill Östlund (L)
Samhällsbyggnadsnämnd: Martin Sjölander (M)
Ramunderstaden AB: Yvonne Persson (M)

Åke Serander
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VARDAGSHJÄLTAR
MED MULTIKOMPETENS.
NU VILL HEMTJÄNSTEN ÖKA LIVSKVALITETEN FÖR KUNDERNA.

Fler och fler vill bo kvar hemma så länge som möjligt när de åldras.
Det är naturligt. Men fler och fler av dem är också multisjuka.
Det ställer helt nya krav på hemtjänsten som inte längre ”bara” är
hemtjänst. Nu ska den även kunna ge vård och rehabilitering samt
erbjuda nya tekniska lösningar på sikt. Inte bara till äldre utan också
till andra som behöver den här typen av tjänst.

Bilder: Sussi Calås-Jonsson

Den bild många har av kommunens hemtjänst lever
kvar från senare delen av 1900-talet. Då handlade
tjänsten om att komma hem till en person, kanske
laga mat, handla, städa och vara sällskap en stund.

– Men med de många multisjuka som i dag väljer
att bo kvar hemma, krävs en helt annan typ av tjänst,
som också innefattar vård, berättar Anna Adamsson,
enhetschef med fokus på bemanning, schemaläggning
och planering. Det ställer allt större krav på hemtjänstens undersköterskor som många gånger arbetar
en och en. De är vardagshjältarna som arbetar i det
tysta och de måste ha en väldigt bred kompetens för
att kunna möta alla vårdtagares behov.
Trots det är statusen för undersköterskor låg,
vilket gör att det är svårt att få tag i personal med
rätt kompetens. Det har blivit ett bristyrke.

MER SAMARBETE ÖVER
GRÄNSERNA

Helene Wennström och Anna Adamsson är
enhetschefer med olika fokusområden.

Vad gör då kommunen för att möta den förändrade
situationen? Framför allt handlar det om att jobba
mer gränsöverskridande och i team, där även
kommunens hälso- och sjukvård samt rehab ingår.
För att detta ska bli effektivt har enhetscheferna
som ansvarar för hemtjänsten fått olika fokusområden

där de har specialistkompetens och kan arbeta mer
strategiskt. Målet är att öka möjligheterna för samarbete, få till bättre metoder och kontaktvägar än
i dag. Nu finns två enhetschefer för hemtjänsten, och
i december börjar en tredje med fokus på området
hälso- och sjukvårdsfrågor.
– Det gör att vi kan påverka varandra på olika sätt
och samverka för att möta framtiden. Vi ska fungera
som kugghjul och samarbeta för våra kunder. Vi kan
inte vara slutna system, som öar, som inte hänger ihop,
säger Helene Wennström som är enhetschef med
fokus på samverkan med biståndshandläggarna. Det
är biståndshandläggarna som beslutar om en person
ska få hemtjänst.
– Vi vill utföra en god service med god kvalitet
för att man ska få hjälp efter behov, menar Anna
Adamsson. Ett tryggt boende i hemmet är viktigt.
Vi vill ge engagemang, nytänkande och livskvalitet
för våra kunder och tillgodose så mycket vi kan av
deras önskemål.

”JAG LÄNGTAR
EFTER DERAS BESÖK!”
– Jag brukar sitta så jag kan se vem det är som
kommer. Det säger Maj-Britta Fredriksson 93 år som
tillsammans med sin man Arne 92 år får besök fem
gånger om dagen av hemtjänsten.
Två gånger i veckan får de också besök för så
kallad social samvaro, då de själva får välja vad de vill
göra. Arne och Maj-Britta vill gärna komma ut på
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Maj-Britta Fredriksson vill gärna komma ut på promenad
och handla.

Jag får göra det jag tycker bäst om – möta människor, säger Lottie Fallman.

Vi kan inte ha det bättre, vi får hjälp med allt och det är så trevlig personal,
säger Arne Fredriksson.

promenad och få frisk luft, men de vill också handla i
affären. När vi träffar dem är det Lottie Fallman och
David Somdal som besöker paret.
– Jag har bytt från handeln till hemtjänsten rätt
nyligen och stormtrivs med jobbet, berättar Lottie.
Jag får göra det jag tycker bäst om – möta människor.
Jag ser att jag gör nytta. Och jag får tack för allt jag
gör. Det är så sällan det positiva i det här jobbet
kommer fram.
Jobbet är krävande på olika sätt. Dels kan det vara
stressigt men det finns också andra delar, som till
exempel att trä på stödstrumpor.
– Det behövs en speciell teknik för det, menar
Lottie, och det är ett antal strumpor som ska tas på
varje morgon.

VIKTIGT ATT FÅ FLER
UNDERSKÖTERSKOR OCH
SPECIALISTER
– Ett viktigt fokus för framtiden är hur vi ska lösa
kompetensförsörjningen. Hemtjänsten är inte bara
till för äldre, utan vi har kunder i alla åldrar, förklarar
Anna Adamsson. Men den äldre befolkningen ökar
och det är en utmaning. Därför behövs också fler
undersköterskor och vårdbiträden. För att behålla
våra undersköterskor så vill vi på sikt kunna
erbjuda möjlighet till vidareutbildning inom olika
specialistområden. På det sättet får de möjlighet till

nya karriärvägar samtidigt som vi ytterligare höjer
kunskapsnivån inom kommunen.
Enhetscheferna har också startat nätverksträffar
för att alla inom hemtjänsten ska komma till tals.
– Vi träffas varje torsdag för ”nätverkssnack”
och ibland tar vi upp särskilda teman. Våra politiker
brukar också komma. Det ska vara öppet för snack
och högt i tak, berättar Helene Wennström.

NY TEKNIK SKA UNDERLÄTTA
OCH GE TRYGGHET
– Inom socialförvaltningen har vi en handlingsplan
för välfärdsteknik, berättar verksamhetsutvecklare
Marita Aronsson. Under hösten 2018 och 2019
kommer vi bland annat införa och starta upp projekt
kring läkemedelsautomater, GPS-larm, dagtillsyn via
iPad och nattkamera i hemmet. Vi kommer även att
arbeta mycket med iPads och digitala medier i våra
verksamheter.
Marita fortsätter: - Vi vill ge våra kunder möjlighet
att kunna välja fler tekniska lösningar för att de ska
känna sig trygga, mer självständiga och kunna bo kvar
hemma längre.

OM HEMTJÄNSTEN
• Genomför ca 15 000 besök i
månaden. Allt från ett kort besök
till en hel dag.
• Har 85 medarbetare.
• 2/3 av hemtjänsten i
Söderköpings kommun utförs
av kommunen. Resten utförs
av privata aktörer.
• Har kunder i hela kommunen,
från tätort och skärgård till
landsbygden.

34 Vikbolandet

Nostalgitraktorklubben på Vikbolandet
Nostalgitraktorklubben Vikbolandet startades 2003
av Anders Hultman och Håkan Olsson som arrangerade en plöjning för äldre traktorer och plogar.
Nostalgiplöjningen i Kåverö i Å blev startskottet
2004. Det visade sig vara ett lyckat projekt och ett
stort intresse hos flera.

Den 3 mars 2005 samlades 30 entusiaster i Björksätter
Kuddby i Vikbolandet och det blev startskottet till föreningen, som är ideellt driven och har växt till ca 150
medlemmar, aktiva och en del stödmedlemmar.

Man har flera aktiviteter under året:
•
•
•
•

TraktorRally i juni
Wikbolands marken i juli
Östgötadagarna i september
Nostalgiplöjningen i oktober

Jag ställde några frågor till Hutte som är ordförande för
att se vad de har för sig när de inte är ute på åkern.
Vad har ni för planer för framtiden?
- Vi kör på i spåren och plöjer och hoppas att det finns
flera som vill både komma och titta men även bli medlem
hos oss och vara med.
Är det svårt att plöja?
- Svårt? Beror på vem man frågar. Många av oss har
vart med länge och då finns det mycket och lång erfarenhet.
Om man vill vara med och känner att man inte har
kunskap, kan man vara med ändå?
- Vi försöker lära dem som är nya i gemet.
Ofta kommer någon ny och frågar om hjälp med inställning av plogar och vi hjälper till så gott vi kan.
Hur ofta ses ni förutom vid plöjningarna?
- Vi har några träffar där vi bl.a. har filmkväll, där vi
tittar på hela plöjningen från alla vinklar. Vi har haft flera
kameror med oss så vi kan dokumentera. Vi brukar vara
ganska många den kvällen och det är jättetrevligt.
Kan man bli stödmedlem?
- Absolut Vill Du stödja NTK eller köpa en kalender kontakta Håkan Olsson 0709-266 776 eller Anders
Hultman 0733- 509 500 på sms.

Susanne Lantz
Text och foto

Brottsstycken
från 50-talet
på Vikbolandet

Nostalgiplöjning.

”Vi har några
träffar där vi bl.a.
har filmkväll, där vi
tittar på hela plöjningen från alla
vinklar. Vi har haft
flera kameror med
oss så vi kan
dokumentera.
Vi brukar vara ganska många den
kvällen och det är
jättetrevligt.”

I denna intressanta bok kan ni läsa om Barbro
Hultqvists uppväxt på Vikbolandet. Barbro föddes
år 1944 men boken har sitt fokus på 1950 talet. För
er yngre läsare så kan vi förtydliga att brottsstycke
betyder fragment eller liten del. I Barbros familj var
man sex personer, två vuxna och fyra barn. Vi får följa
Barbros minnen om en uppväxt som inte ligger så
långt bort i tiden men där mycket utvecklades snabbt
både inom tekniken och i samhället i stort.
Hur kom du på idén till boken?
- Jag var på en släktträff hos min bror som bor på
Vikbolandet och pratade om hur det var att bo och leva
där då jag var liten. Efter samtalet sa min son att han
tyckte att det var intressant att lyssna på samtalet kring
min uppväxt och jag tänkte att jag nog varit dålig på att
berätta om det tidigare.
Som ett axplock från brottstyckena kan nämnas möjligheterna till potatislov från skolan då potatisen skulle
skördas, sommargäster från Norrköping, att åka släde till
julottan, en två månaders köksrenovering med allt det
innebar och intåget av den första TV:n i hemmet.

Foto: www.ntk-vikbolandet.se

Är det något speciellt minne som ligger dig extra varmt
om hjärtat?
- Först och främst helheten, att ha fått möjligheten att
växa upp i en trygg miljö.
Det är svårt att välja ut något enstaka minne men två
exempel är då vi åkte ut och fiskade på Slätbaken och
känslan när jag på simskolan vann en simtävling över
en två år äldre kille om att simma längst under vattnet.
Det har hänt mycket kring utvecklingen under åren
bara under din uppväxt till idag, vad upplever du är
största skillnaden?
- Då var man ju ute hela dagarna, hela somrarna med
lek, äventyr och bad samt vintertid då man åkte skidor,
hade snöbollskrig m.m. En annan sak är Internet som
är helt omvälvande! På Internet finner man ju allt idag.

Boken finns bland annat på Söderköpings Bokhandel.

Daniel Serander

Krönika 35
”Ni skulle varit med för några veckor sedan. Huset började
skaka, det var ett lågt otäckt motorljud någonstans i fjärran.
Närmare och närmare kom det, nu jäklar anfaller rymden
tänkte jag. Blomkrukan i köksfönstret brakade ner, muggar
föll ner i diskhon, jag tog skydd under köksbordet...”

Illustration: www.pixabay.com
Hallå Gott folk, nu är jag, lilla Sune tillbaka igen.
En uppdatering för er som inte kommer ihåg, eller ens
vet om att jag knallar runt på denna jord.
Jag Sune, blandning mellan gud vet vad, sex år, grå och
stilig men med dålig pälsväxt.
Tyra, min syster, av sorten Pinnocott, vad det nu är?
två år, ser ut som en trasselsudd, eller något katten släpat
in, inte för att vi har någon katt, men i alla fall.
Tintin och Lisa, gamla som gatan, men pigga och
glada.
Mårten och Alle, kraftiga stämband, i sina bästa år.
Sedan finns ju på gården diverse folk, hästar, höns,
katter, för det mesta i en salig röra.
I denna saliga röra har vi nu fått ytterligare två djur,
eller fåglar, eller vad det nu är?
De kom hem med två små kycklingar, såg det ut som
i alla fall, nog för att de lät lite konstigt, men det är så
mycket som är konstigt här, som inte går in i min lilla
ärthjärna (husses bedömning).
Började sedan fundera på om det var växupp eller något annat i deras foder.
Järnspik va de växte.
Större och större, tuppen liksom krympte bredvid, de
fick ett underligare och underligare läte. Sedan var det
bara att ta skydd, de började flyga upp på taket, på skrittmaskinen, på allt som är högt, de vill tydligen ha koll.
Ärligt, jag skulle aldrig komma på tanken att anfalla
där.
Vad jag pratar om? Kalkoner!!
Hönsen kan jag dock inte låta bli, man kommer hemknallandes från skogen, där mitt på stallbacken står 15
hönor, det går bara inte att låta bli. En riktig hundrusning, 15 hönor åt alla världens vädersträck, vilt kacklande och fjädrar som yr, så Matte gapandes i bakgrunden.
Tittar på henne med mina sammetsögon och frågar vad
hon nu fick luft ifrån?
GÅÅÅÅ INNNN, ryter hon med ännu mera luft i
strupen.
Så kan man ju undra var matte får alla galna påfund
ifrån, dubbelkoppel. Hörs ju på namnet hur dubbeltokigt
det är. Det är tydligen jobbigt att ha två koppel i handen,
vi ”trasslar till det”.
Klart vi gör, Tyra luktar här, jag där, fattar vem som, att
det blir trassligt, det är väl bara att reda ut?
Icke, det är här dubbelkoppel kommer in i bilden. Till
stan, första bästa djuraffär, in med oss. Jodå sådana kop-

pel fanns. Måste ha varit en idiot som uppfann dessa,
Matte är kanske släkt på något sätt.
Tänk er nu ett Y.
Tyra och jag högst upp, matte i benet, dvs bara ett
koppel, medan vi har var sitt med viss möjlighet till egna
virrstigar. Går väl bra tills jag skall kissa.
Ni kan kanske räkna ut resten? Jag stannar, lyfter på
benet, men si, det gör inte Tyra, hon går, jag menar trasslar vidare. Vad händer? Hon drar omkull mig förstås. Jag
blir vansinnig, tänk själva, Ni står där och skall pinka,
då blir ni omkulldragna med byxorna nere, samt halvt
strypt.
Det säger jag er, det är inte alla gånger lätt att vara
hund i det här huset.
Ni skulle varit med för några veckor sedan. Huset började skaka, det var ett lågt otäckt motorljud någonstans
i fjärran.
Närmare och närmare kom det, nu jäklar anfaller
rymden tänkte jag.
Blomkrukan i köksfönstret brakade ner, muggar föll
ner i diskhon, jag tog skydd under köksbordet, Tyra pep
och for upp o hängde sig om halsen på Matte som en
annan apunge.
Va i helsike är det som händer????
RUBEN, bonden RUBEN, nu överträffade han sig
själv i fråga om monstermasksiner. Det han fört fram
mellan våra små hus förut är ju rena leksakerna. Jag är
övertygad om att det är världens största grävmaskin.
Hästarna stirrade vansinnigt, hönsen flaxade, den enda
som såg helt lugn ut var Ruben själv, tur är väl det, att
han vet vad han gör.
För övrigt går livet sin gilla och stilla gång. Bara att så
gott man kan, hänga med.
Nej det blev fel, här är inget stilla. Matte far som vanligt. Hit och dit, dit och hit. Börjar det plockas fram grejer, då parkerar jag mig bakom bilen, säker på att komma
med. Hon kan ju inte gärna köra över mig. Tyra fattar
inget, springer som en virrpanna efter Matte, vilket får
till följd att hon blir trampad på, tjuter som en mistlur
och skall tröstas. När vi väl är i bilen håller jag andan. Blir
det stopp efter tio minuter, då blir vi in/ut ackorderade i
Kuddby. Går det mera tid, ja då får vi hänga på.
Inbillar mig dock, att det skall bli lite lugnare nu, Matte har pluggat färdigt, så nu skall hon i alla fall inte iväg
en helg i månaden. Trodde man pluggade när man var på
väg att bli stor, att man skulle få ett jobb. Hon har senas-

te året yrat om Heliga Birgittor, stora dårhus, danskars
härjningar, Gustav Vasa, kloster, slott och Gud vet vad.
Hon klarade i alla fall proven.
Undrar om hon blivit stor nu?
Nästa helg skall hon vara med på spökvandring för
barn, hon skall föreställa någon som hette Predikare
Lena, eller vita jungfrun. Hon skall ha en vit lång klänning, håret hängande och en kätting om benet, verkar onödigt med den utstyrseln, hon kan väl skrämma
barn som hon är, räcker att titta på henne. Hörde mina
människor prata om den arma kvinnans historia, att hon
satt kedjad i flera år på något dårhus, ja så sa man på den
tiden, så länge sedan att det övergår min ärthjärna, inget
jag hittat på. Tänker i alla fall att matte nog skall passa
sig, så de inte låser fast henne, i och för sig vet jag ju var
hon är då.
Skall vi kanske vända på steken? Husse och matte
längst ut på kopplet, jag håller i benet.
På tal om ben, Ni skulle se när matte och husse håller på med båten. Båtar ligger vid bryggor, i alla fall på
sommaren, så pass har jag fattat, i sjön på våren, upp
på landbacken till hösten, som med husses sommarbil,
det verkar vara något varken båtar eller vissa bilar inte
tål med vintern. Då skall de packeteras och förvaras till
nästa år.
Tillbaka till bryggan, Tyra är helt övertygad om att de
är fullständigt livsfarliga, jag bara tassar ut, lite hundvett
har jag ju.
Hon efter intagandes en gångstil likt en gräshoppa
med ont i knäna. Som om det nu skulle rädda livet på
henne?
Gott folk, ta väl vara på er, se till att ni har varmt om
knäna och ställ undan allt som inte tål vintern.

Sune - Berättat för Lena Grip Börjesson

Hunden
Sune

36 Valdemarsvik

”Något som blivit mycket
populärt hos kunderna är
tygkassar som sytts av
restbitar. Priserna ligger från
10 kr st för ofodrade kassar
upp till 50-75 för fodrade
och kraftiga för 100 kr. Nu
finns även fina julklappspåsar
till julen.”
Hedwig Stjernvall visar upp det stora utbudet av böcker som finns till försäljning.

Julhandla humanitärt och
miljövänligt hos Röda Korset

Det lider mot jul. Konsumtionen ökar och julhandeln slår rekord varje år. Varför inte tänka om i
år och satsa på att köpa second hand och samtidigt
göra en humanitär- och en insats för miljön? Söderköpings-Posten besökte en av Röda Korsets second
hand-butiker i Valdemarsvik. Jag träffar Hedwig
Stjernvall som är sekreterare i kretsen och som
arbetar kontinuerligt i butiken.

Hedwig berättar om verksamheten.
-Allt som säljs i butiken är helt och funktionellt.
Porslin och glas diskas och gås igenom och kläderna
synas noga och stryks inför försäljningen. Det mesta säljs
men en del måste tyvärr kasseras. Vi är 20-22 stycken
som arbetar ideellt på orten inom Röda Korset-butikerna. Förutom second hand butiken, finns en renodlad
klädbutik längre bort på gatan. Dessutom har vi social
verksamhet där man kan köpa fika med hembakta bullar.
Ni har väldigt generösa öppettider, bättre än båda Röda
Korset butikerna i Söderköping och Norrköping, hur
kommer det sig?
- Vi är många som arbetar i butiken och de flesta
utom två, som arbetstränar är 60+ så bemanningen är
inget problem. Vi får in nya saker dagligen från boende i Valdemarsvik och vi har dessutom många generösa

fritidsboende i kommunen. Här finns möbler, glas och
porslin, prydnader och tavlor, böcker, cd-skivor, tv-spel
och leksaker.

Det verkar vara en bra tillströmning av kunder i
butiken?
- Ja, vi har många stamkunder, bland annat en som
kommer in varje morgon och ser efter om vi har fått in
något nytt. Många av kunderna uppskattar chansen att
göra fynd och blir nostalgiska då de ser saker från sin
egen uppväxt eller från sina mor- och farföräldrars tid.
Något som blivit mycket populärt hos kunderna är
tygkassar som sytts av restbitar. Priserna ligger från 10
kr st för ofodrade kassar upp till 50-75 för fodrade och
kraftiga för 100 kr. Nu finns även fina julklappspåsar
till julen. Ett bra initiativ som ligger i tiden då man vill
minska ner på användningen av plast.
Det har blivit populärt, bland annat hade vi holländare här i somras som köpte sex stycken för att ge bort
till familj och vänner. Jag har även hört att de börjat med
produktion och försäljning i second hand-butikerna på
andra orter, berättar Hedwig.
Pengarna som kommer in i verksamheten går till välgörande ändamål, bland annat som Röda Korset själva
arbetar med såsom Katastrofhjälpen, På flykt och stoppa

hungern. Det blir bra med pengar, vid entrén till butiken
kan man se delar av resultaten av bidragen med belopp
från 10 000 upp till 180 000 kr.
Valdemarsvikskretsen startade 1933, Lena Ek är kretsens ordförande.
- Vi har fyra levande kretsar i Valdemarsvik. Fr o m
sommaren 2019 står vi inför en förändring. En motion
om att modernisera hela svenska Röda Korsets organisation skall hanteras på riksstämman i maj 2019. Motionen föreslår att kretsarna ska slås ihop och istället bli
grupper. En kretsstyrelse leder kretsen i kommunen och
grupperna kommer att fungera som avdelningar inom ett
företag. Man planerar, genomför och redovisar verksamheten precis som förut. Detta kommer leda till att vi får
mindre administrativt arbete sammantaget. I varje grupp
kommer 1-2 representanter ingå i kretsstyrelsen.
Den föreslagna förändringen innebär dock högre
krav, som är positivt. Varje kommunkrets ska genomföra
utbildningar i HLR och första hjälpen. Vi inom Röda
Korset kommer att få ett större ansvar vid krissituationer
med fyra timmars inställelsetid. Då kan vi exempelvis
hålla med filtar, tillhandahålla lokaler och varm dryck.
- Varmt välkomna in till vår butik, avslutar Hedwig.

Daniel Serander
Text och Foto

Valdemarsvik 37

”Söndagsmorgonen skiljer sig inte från andra dagar i veckan.
Upp tidigt skölja av sig i bleckhandfatet. Anna tänder upp i
spisen och kokar kaffe till drängarna. Så väntar mjölkningen.”

Lillpigan
ute på Ämtö
Förord

En berättelse om min farmors mor Anna och hennes
syster Ada. Anna var tolv år och Ada 10 år då deras
mor Hedvig gick bort i lungsot. Familjen hade
något halvår tidigare flyttat från Rosendalstorpet
i Gryt till Norrköping där Hedvig och Anna fätt
arbete på ”spinnerifabriken.” Det var missväxt och
fattigdom. Nu återvänder Anna och Ada tillsammans
med styvfadern till Gryt där Ada får komma som
fosterbarn till Ekdalen i Breviksnäs och Anna blir
lillpiga på en bondgård ute på Ämtö i skärgården.
Året var 1873.

Lillpigan
Vinden tar i och sveper över åkrar och ängar. Snön ligger
kvar som vita stråk i bergsskrevor och dalgångar.
Barnen kryper tätt intill varandra under fällen. Skrindan hoppar och skakar på den ojämna körvägen.
Skjutsbonden manar på hästen och lägger in en snus.
Bredvid honom sitter flickornas styvfar Karl-Gustav.
”Vi är snart framme nu”. Anna tröstar Ada som gråter.
- Jag vill följa med dig Anna! Anna håller henne intill
sig och lovar komma och hälsa på.
”De friskar i de är flängvästan i da.” Erik drängen från
Ämtö har jämt göra att hålla rak kurs mot udden. Skötekan kränger i sjöarna. Anna kryper ihop i fören. Hon
fryser i sina tunna kläder. En isande motvind drog fram
över havsytan och skymningen föll snabbt runt båten.
Hon travade uppför en långsluttande backe. Mörkret
var kompakt men snart kunde hon urskilja ljus i fönstren.

I köket satt husbondfolket bänkade vid ett långbord
tillsammans med barnen, pigor och drängar. Hon möttes
av en korseld av blickar och det enda som hördes i rummet var ett sörplande alla drack kaffe efter kvällsgröten.
En stor brasa brann i en enorm spis. Anna kände hur
hon rodnade och kinderna brände men tog mod till sig,
ställde ner sin väska och hälsade ”goafton.”
”Men visst är de vår nya lillpiga?” Kom och sätt dig
och få lite till livs”
Moran står vid spisen och rör i en gryta. Ja ska visa
dig runt i huset sen.
Alla reste sig och skyndade till sina kvällssysslor. Anna
blir ensam vid bordet med sin kvällsgröt.
”Hoppas du ska trives här de e mycke å göre förstås
.. e de te å va ute o tjäna för första gången?” Hilda ser
frågande på Anna.
” Ja .. på en gård så ...min syster Ada och jag kommer
från Norrköping där hade jag arbete på spinnerifabriken.
Mor blev sjuk i lungsoten och styvfar tog med oss till
Gryt. Han hade hört att man behövde en lillpiga härute
på gården.”
” Ja på spinneriet får en ligga i de har en ju hört talas
om.” Hilda slamrar med disken och torkar energiskt av
bordet. ” Jag ska visa dig pigkammarn du får ligga brevid
mig i utdragsoffan fortsatte hon och hängde disktrasan
på tork över spisvärmen.
Pigkammaren var inte stor. En kommod med ett
bleckplåtshandfat en byrå och ett fällbord. Anna läser
aftonbönen tyst för sig själv och somnar innan Hilda
hunnit krypa ner under fälltäcket.

Foto: Privat
veckan. Upp tidigt skölja av sig i bleckhandfatet. Anna
tänder upp i spisen och kokar kaffe till drängarna. Så
väntar mjölkningen.
Den fuktiga varma ladugårdsluften slår emot henne.
Den långa raden av kossor som bligar in i morgonljuset
svagt råmande.
”Så här ska du göre ser du” säger Hilda och klämmer
fast stävan mellan knäna. Mjölken tycks komma villigt
och jämnt. När Anna försöker går det inte att pressa ur
en droppe. Kon sparkar slår med svansen och flyttar sig
ideligen inför den ovanliga behandlingen.
”Nåja du lär dig snart säger Hilda tröstande.”
När söndagsmiddagen är avklarad och golvet sopat
har Anna två timmar ledigt innan eftermiddagskaffet.
I dag är en alldeles särskild dag för på eftermiddagen
ska hon bli hämtad till Ekdalen. Hon har fått ledigt en
hel vecka. Som hon längtat efter Ada. Hon slår sig ner
längst ut på udden för att speja efter segelekan. Kroppen
värker efter det hårda arbetet. Nu kan hon se båten runda
udden.
Det friskar i. Anna som sitter på toften får hålla sig i
med båda händerna. Hon tänker att Ada nog fått det bra
i Ekdalen hos mor Inga-Lena och sonen Alfred. Det är
så mycket att se fram emot idag. Varma vårvindar tar tag
i de barkade seglen.
Nu kan hon se det vitrappade huset mellan ekarna ner
mot sjön. På bryggan står Ada och väntar . Hon skuggar
med handen för att kunna se bättre i solglittret över vattnet. Nu skulle dom äntligen få rå om varandra.

Söndagsmorgonen skiljer sig inte från andra dagar i

Fyruddens livs
- öppet året runt

I det regionala serviceprogrammet för Östergötland,
med pengar från Länsstyrelsen, prioriteras varje år ett
antal helårsöppna dagligvarubutiker som av respektive
kommun och Region Östergötland bedöms som strategiskt viktiga. I denna grupp har nu Fyruddens livs kvalificerat sig.
Butiken kommer framöver att ha öppet 60 timmar i
veckan och servicen förbättras för ungefär 500 invånare
i området.
Butiken testar nu över vintern för att se om satsningen
är möjlig. Det är m.a.o. upp till Grytsborna och fritidsboende att visa sin köptrohet.

Åke Serander

Ratta in RadioWix på 97,9
Din lokala Radiokanal i
Valdemarsvik

Barbro Björkman

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten

Vill du skriva om vad
som händer i
Valdemarsvik?
Kontakta oss på:
0121-421 35
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”Coffice innebär också att
redan etablerade företag kan
få hjälp med nya kontakter och
stöd genom bla Universitetet
LIU, Nyföretagarcentrum och
Almi om man vill utveckla sin
affärsidé och vill växa.”
Foto: Rebecca Selin

Nya fotografer i stan

Vi har nya fotografer i stan. Det är Magnus Muhr nyinflyttad Söderköpingsbo och Jessica Silverplatz, som
den 17 november slog upp portarna till sin fotoateljé för
Muhrfoto på Ågatan 25A (tidigare Fotoresurs lokaler).
Magnus började fotografera 2003 och då var det djur
och natur som stod honom närmast. Han har sedan dess
bytt inriktning till studio och människor. Jessica föll för
fotokonsten 2016 då hon träffade sin sambo Magnus
och jobbar förutom med fotostudion på ett äldreboende
i Söderköping.
Magnus blev 2009 känd över hela världen som flugornas herre och Flychelangelo då hans humoristiska
flugbilder tog världen med storm. 2010 kom boken ”The
Life of Fly” som säljs i 7 länder och han har sedan dess
haft utställningar och workshops ibland annat England,
Tyskland och USA.

Daniel Serander

Ädelhus till Söderköping

Ädelhus har etablerat sig i Coffice lokaler vid Hagatorget. Man erbjuder hus för nyproduktion. Förebilder
är äldre vackra hus där som man låter dessa möta ny
byggteknik.

Åke Serander

Boka annonsplats i
Söderköpings-Posten
och nå ut till alla hushåll i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.
www.soderkopingsposten.se

Ett aktivt näringsliv för tillväxt!
Nu har snart ett år gått och verksamheten är i full
gång i samverkan med många företag som anslutit sig
och vi kan inte annat än säga, att Coffice verksamheten verkligen blivit den mötesplats för det lokala
näringslivet som vi i Stadskärneföreningen ville att
det skulle bli. En mötesplats för aktiva företagare
som vill ha nya kontakter, söker ny kompetens och
vill samverka för gemensam tillväxt.

Varje vecka anordnas frukost, lunch och kvällevent med
olika teman i syfte att ge ny kunskap och kanske nya
affärsidéer eller chans att utveckla den idé man redan har.
Här knyts också nya kontakter som ger nya möjligheter
att samverka och även chans till en och annan ny kund.
Stadskärneföreningen har tagit initiativ till att tre nya
större nätverk har startat med ett tjugotal medlemmar
i varje. Ett affärsnätverk för enbart kvinnliga företagare, Win-Biz och ett nätverk för Fastighetsägare och ett
lite större nätverk för Bygg- och anläggningsföretag. De
sistnämnda Nätverken syftar till att få större inblick i det
som behövs göras för stadens och kommunens utveckling, om inte minst i samband med ombyggnationen av
staden efter att E22 flyttas. Det kommer att innebära
stor förändring vid den centrala delen av Söderköping
och nya lägen för byggnation, grönområden och företagsetablering öppnas. Här är det viktigt att det lokala
näringslivet och företagen engageras sig och involveras och det är viktigt att kommunen och företagen kan
samverka. Det finns ett gemensamt intresse för tillväxt
och ett Söderköping som blir en attraktiv kommun som
bostadsort, arbetsmarknad, turist- och besöksmål och utbud av service som då kommer att krävas. I dessa nätverk
behövs fler företag och entreprenörer som kan tänka sig
att satsa och samverka och det finns behov för fler branscher att starta upp liknande. Alla intresserade kan höra
av sig till oss på Coffice.
Vårt samarbete med Söderköpings nyföretagarcentrum
har varit mycket givande och nu har två kurser med ”Steget till eget” genomförts med totalt ett tjugotal blivande företagare och entreprenörer. Nästa kurs kommer att
starta i början på 2019.

Vill du växa med ditt företag
i en kreativ & professionell miljö?
Vi erbjuder

Några nya företag är redan igång och vi hoppas
naturligtvis att de kommer att etablera sig och hitta sina
kunder även här i Söderköping. Här är kontakterna med
fastighetsägarna viktiga men det kan krävas lite nytänkande och nya sätt att samarbeta. Vi vill gärna att även
de nya företagen ansluter sig till föreningen och vi kan nu
erbjuda en hel del hjälp att komma igång genom Coffice.
Men Coffice innebär också att redan etablerade företag kan få hjälp med nya kontakter och stöd genom
bla Universitetet LIU, Nyföretagarcentrum och Almi
om man vill utveckla sin affärsidé och vill växa. Almi:s
Mentorprogram för företag i tillväxt kommer att start
för Söderköpingsföretag i början på nästa år och just nu
genomförs ett antal behovsanalyser hos företagen för att
sedan kunna sätt till rätt stöd. Det finns möjlighet för
fler företag att medverka i programmet om man hör av
sig till oss.
Det finns fortfarande möjlighet för fler företag att flytta
in och hyra arbetsplats på Coffice om man har behov av
en fast arbetsplats i eget kontor eller vill dela en plats
med någon. Det finns också möjlighet att tillfälligt sitta
här och arbeta och samverka med andra genom att boka
plats och betala dags-taxa eller köpa ett 5- eller 10 kort.
Vi har ett mycket uppskattat erbjudande om att vara
ett av våra ”Supporterföretag”, det innebär marknadsföring av företaget och att man bjuder på sin kunskap till
vid minst ett tillfälle per år och har möjlighet att medverka vid alla andras event. Idag finns redan ett trettio-tal
företag här på Coffice. Vi har mycket välutrustade lokaler
för alltifrån Styrelsemöten till event, där du kan marknadsföra dig och ditt företags utbud av produkter och
tjänster. Flera Söderköpingsföretag är redan Supporterföretag och det är även företag utanför vår kommun, som
valt att finnas här, då det är ett väldigt bra tillfälle att bli
involverad och synlig i det lokala näringslivet.
Det finns plats för fler!

Välkommen att höra av dig till oss för ett besök i vår
kreativa och inspirerande arbets- och mötesplats.

Anne-Louise Kroon
Text och Foto

Har du en affärsidé och vill
göra den till verklighet?

• Samverkan för inspiration och idéer
• Nätverk och kontakter lokalt och regionalt
• Gemensam marknadsföring
• Välutrustade kontor och lokaler

Är du intresserad av ”Steget till eget”
– kurs för nya företagare?

Vi ser fram emot gemensam framgång och tillväxt!

Tid: Startar månadsskiftet januari-februari 2019
Plats: Coffice, Hagatorget 1

Kontakt: Anne-Louise Kroon, 0121-772077

Kontakta: alk@cooperatenow.se och få mer information

Medarrangör: Stadskärneföreningen

www.cooperatecoffice.se

Krönika 39
”Jag brukar jämföra företagande och idrott.
Det handlar hela tiden om prioriteringar
och förståelse för vad du behöver göra just
nu. En fotbollspelare som kliver in på planen
och börjar med att knyta skorna och värma
upp då matchen redan är igång, kommer
inte bli tilldelad guldbollen.”

Foto: www.pixabay.com

Svarta strumpor
Det är få saker i livet som är rättvist. En av få saker
som faktiskt är väldigt rättvist bland oss levande är
att vi alla har lika mycket av just tid. Oavsett om du
bor i Korea, Sverige , Kenya, USA etc så är det 24
timmar på ett dygn och 365 dagar på ett år.

Givetvis är inte förutsättningarna att disponera tiden
lika för alla. Det finns delar i världen där människor berövas frihet utan att ha gjort sig förtjänt av det. Nu tror
jag dock inte att de kommer läsa min krönika, så jag
törs nog säga att de som läser detta har något sånär lika
mycket tid att disponera förutsatt att de är fullt friska. Vi
har givetvis olika många dagar kvar att disponera, men en
minut är alltid en minut.
Ja, jag förstår att det är skillnad att vara en 22-årig
ungdom som bor hemma och har ett vanligt 7-16 arbete
kontra en förälder med barn i olika åldrar med skola, aktiviteter, hemmet, arbete, m.m. MEN! Det är ändå som
så att det är ett aktivt val vi gjort som har lett oss till den
situationen (förutsatt att vi inte drabbats av olyckor). Vi
hade kunnat välja att fortsätta att bara bo hemma (tills
förälderna tröttnade) och leva på med endast tanke på
oss själva. Däremot hade vi inte kunnat påverka tiden, vi
hade tillslut blivit äldre tills tiden tog slut. Det är alldeles
för många människor som rycks ifrån alldeles för tidigt
vilket gjorde sig påmint nu under ”allhelgonahelgen”, där
vi minns några av de som inte fick mer tid.
Det jag vill säga med detta är att vi har lika mycket tid,
så länge vi lever. Det handlar bara om hur vi disponerar
den och planerar konsekvenserna.
Har du hört utrycket ”Tid är pengar”? Jag antar att
du hört det lika många gånger som du under detta år
hört ”GDPR”.
Här kommer min tolkning av uttrycket. Låt oss ta
detta med att arbeta.
Egentligen handlar det om att du säljer tid av livet till
att stå någon annan till förfogande och utföra det som
din arbetsgivare inte hinner med (eller vill disponera sin
tid med). Det är faktiskt det som är lön. Du hade kunna
valt att inte gå till jobbet, vilket hade föranlett att du inte
fått några pengar. Vilket hade resulterat i att du fick gå
ner i källaren och hämta spjutet och bege dig ut i skogen
och jaga din egen föda. Det finns risk att du blir gripen
för tjuvjakt och brott mot vapenlagar vilket kan medföra
ett fängelsestraff, och vad är det? Just det, betala ditt straff
med TID.
Det låter ganska jobbigt va? Ja, jag vet att man kan
även odla sin egen mat och leva av den. Jämför du dock
med hur mycket tid du skulle lägga på dina basala behov
i jämförelse med att faktiskt ta en anställning och tjäna
pengar så inser du snart att det är ett mycket snabbare
sätt för din överlevnad vilket även ger dig tid och pengar
till annat i livet. Däremot så kanske du faktiskt uppskattar att leva på det sättet där du odlar din egen mat, ja då

är det något du aktivt väljer att lägga din tid på. Frihet är
att kunna disponera sin tid som man vill.
Människan tävlar hela tiden mot tiden. Vem kan göra
flest mål på 90 minuter? Vem springer snabbast på 5 km?
Vem kan lösa rubiks kub på snabbast tid? (eller genom
att helt enkelt peta bort de där förbannade klistermärkena och sätta dem rätt, vissa kallar det fusk, andra att hitta
snabbare lösningar). I min bransch kan det handla om att
våra väktare utför snabba utryckingar vid larm.
Vi säljer vår tid och får lön, kämpar för att få tid att
umgås med barnen, tid att träna m.m. Därför kan man
faktiskt köpa sig tid. När du köper tid i form av att köpa
mat, då är det någon annan som tjänar pengar på din tid.
När du tankar din bil så är det pengar som förvandlas till
tid. Du sparar väldigt mycket tid på att åka bil istället för
att gå. Samtidigt så tjänar någon (*host*staten*host*) på
att den erbjuder dig bränsle vilket ger dig mer tid. Tid
är pengar.
För dig som valt att bli företagare så är tiden väldigt viktig. Du behöver se till att all din tid är fakturerbar, direkt
eller indirekt.
Indirekt genom att du kanske inte kan fakturera för
att du delar en nyhet på facebook, men du vet att den
nyheten kan ge dig uppmärksamhet och därmed nya affärer. Direkt genom att du utför ett arbete och fakturerar
för den faktiska tiden.
Du kan tyvärr inte berätta för kunden att ”Jag tog betalt här för att jag har faktiskt rätt att ta en rökpaus” eller
”Jo, jag tänkte ta semester och därför fakturerar jag dig
fyra veckor även om jag inte arbetar” . Det är sådant som
vi företagare får ta med oss i planeringen av vår prissättning så att den täcker för ditt leverne både idag och imorgon. Det är en annan skola, detta med att ta rätt betalt.
Nu har du ju faktiskt lagt ner rätt så mycket av just din
tid på att läsa ända hit, så låt oss fortsätta prata om tid.
Jag brukar jämföra företagande och idrott. Det handlar
hela tiden om prioriteringar och förståelse för vad du
behöver göra just nu. En fotbollspelare som kliver in på
planen och börjar med att knyta skorna och värma upp
då matchen redan är igång, kommer inte bli tilldelad
guldbollen.
Eller tänk dig ett helt fotbollslag som äntrar planen
och när domaren blåser igång matchen, ja då börjar man
diskutera i det laget vem som skall vara back, målvakt
och tränare etc. Samt vad ska mittfältaren ha för uppgift?
Samma sak gäller med företagande. Det är när klockan ringer på morgonen som spelet börjar, och det är när
du släcker lampan och lämnar kontoret både fysiskt och
mentalt som matchen slutar.
Så vad har du för roll? Är du mittfältare? Eller tränaren? Då bör du ha en plan för ditt lag. Som småföretagare

behöver man spela flera roller, det är som att vara spelande tränare. Du behöver faktiskt spela back när du just
behövs där och forward när bollen är i läge att göra mål.
Planeringen börjar innan matchen är igång. Byter du
kläder i omklädesrummet eller på planen? Samma sak
gällande företagandet. Ska du lägga tid på dagen med att
fundera vad du ska göra idag? Ja, då är dina konkurrenter
redan förbi dig.
För mig börjar dagen redan dagen innan. Enligt John
Axelsson, Sveriges kanske mest främsta sömnforskare så
är nämligen inte vår hjärna skapt för att prestera mentalt
tidigt på morgonen (visa inte detta för din tonåring där
hemma), för vissa blir det mer uppenbart än för andra.
Kanske är det just det som definerar ”morgonmänniska”
och ”kvällsmänniska”. När jag slår upp mina ögonen på
morgonen så är jag laddad inför dagen, men AVSKYR
att börja leta strumpor, stryka skjortor m.m. Det känns
som att just detta med att hitta matchande strumpor på
morgonen är extra utmanande för min hjärna. Så hur
löser jag det? Använder såklart egenskaperna av att
vara just kvällsmänniska och på kvällen förebereder den
kommande utmaningen på morgonen genom att hitta
strumporna, stryka skjorta och laddar kaffebryggaren.
Tack för att du valde att priorietera din tid till att läsa
denna krönika. Du kunde faktiskt gjort 20 armhävningar
istället så hade du tid att träna, eller ringt din avlägsna
släkting men du prioriterade i ditt liv att läsa detta istället. Jag hoppas det gav dig något för jag tänkte nämligen
fortsätta med detta tema även i kommande krönika.
Jag ska ge dig ett litet ”tweak”. Köp bara svara strumpor utan mönster! Inget mer letande.
Nu utförde jag lite NLP (Neurolingvistisk programmering) på dig också, eftersom jag fick dig att nästa gång vi
träffas snegla om jag har svarta strumpor. Kanske ser du
ett par vita sockor. Då kan du peka och och säga ”HA!”
för att du vet att jag har förberett dagen innan. Är du en
duktig säljare så skickar du mig ett unikt erbjudande om
100 pack svarta strumpor.

Må väl!

David
Sernald
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Foto: Johanna Carlsson

Söderköpings Ryttarsällskap
anordnar Luciatåg med hästar

Tjejerna på Mimmis Hus har fått utbildning inom skötsel av skägg.

Foto: Nõberu of Sweden

Mimmis Hus tar
hand om ditt skägg
Mimmis Hus är aktiva inom hår och skönhet sedan
starten 2010, typkunden är en kvinna på 20-60 år som
är mån om sitt utseende. I verksamheten finns fem
frisörer, en hudterapeut och en nagelterapeut. Man
breddar nu sin verksamhet med klippning, trimning
och skötsel av skägg.

- Vi har sett att det saknas någon som arbetar med
skägg i Söderköping och har därför valt att bredda vår
verksamhet, berättar Mimmi Wahlén Andersson som är
ägare och grundare av verksamheten. Intresset för professionell skötsel av skägg har ökat och vi tycker man
ska kunna få servicen här i Söderköping och slippa åka
till Norrköping.

Produkter och utbildning har man fått genom NÕBERU och precis som med vanligt hår så finns här produkter för schampo, balsam, vax, olja och balm.
- Vi vill utvecklas hela tiden. Vi har två behandlingsrum och kikar på vilken sorts verksamheter man kan implementera i det ena som inte används frekvent. För att
fortsätta utvecklas är utbildning ett viktigt steg, därför
tog jag och vår frisör Javiera steget att läsa mästarutbildning som vi blir klara med till våren, avslutar Mimmi.

Daniel Serander

För tredje året i rad arrangerar Ryttarsällskapet luciatåg
där man hoppas få med sig flera lucior, tomtegubbar/
gummor, peppakakor längs vägen genom staden. Alla
som vill haka på är välkomna!
Sällskapet försöker hålla ungefär samma rutt som tidigare år och passera E22 och gå genom staden då det
inte är rusningstrafik. Avgång från Albogastallet är preliminärt beräknat till kl.17.00.
Barbacka ryttare, häst och vagn och så ett brokigt
gäng efter hoppas vi på, hälsar ridskolechefen Gunilla
Melin.

Åke Serander

Jul och hälsomässa i
Västra Husby bygdegård

För andra året i rad arrangerar Susanne Lantz Jul och
hälsomässa i Västra Husby bygdegård.
- En mässa för dig som vill må bra och nå dina mål
2019, berättar Susanne.
Bland utställarna hittar du bl.a. information och inspiration inom blommor, inredning och dans.
Krokeks kalenderflickor är på plats och säljer sin kalender till förmån Cancerfonden.
Entrén kostar 50 kr per person. Då går 20 kr till Cancerfonden och du får en fin tygpåse att lägga informationsmaterial från utställarna. Under dagen lottas dessutom fem vinnare ut och tilldelas fina priser till ett värde
av ca 1200 kr vardera.
Gör en utflykt till Västra Husby och låt dig inspireras
lördagen den 24 november kl 10-15.

Mikael Karlsson

Emelie Hjelte, Lithea Uhrbom, Alice Hägg, Tilde
Sporrong, Syssa Jones (Lucia), Alice Bornhöft,
Valborg Fältskog, Mylla Petrén, Freja Stolpe.

Illustration: Ragni Wåtz

Söderköpings Lucia Julmarknad på
Söderköpings Lucia är ett samarrangemang mellan Söderköpings IK och Kulturskolan i Söderköping.
Under v. 50 åker nio ungdomar från årskurs nio på
Ramunderskolan runt till företag, föreningar, äldreboenden m.fl. och sprider ljus, hopp och glädje med sång i
Luciatid.
Allmänheten är välkomna till S:t Laurentii kyrka onsdagen den 12 december.
• 18.30 Kröning och konsert
• 19.30 Luciakonsert
Medverkande: Luciatåget och musikprofilelever på
Ramunderskolan årskurs 7-9.

Karin Månsson

Storgatan i Söderköping

Lördag och söndag den 1-2 december mellan kl 10-16
hålls det julmarknad i NT:s gamla lokaler på Storgatan.
Det är Inger Bergfeldt (acryl), Wiwi Heggblad (acryl),
Ragni Wåtz (sömnad) samt Lalola Rylén (stickat) som
håller marknad.
Ragni berättar att de såg lokalen som f.n. är tom så
tänkte de, ”- En perfekt plats för julmarknad.” De kontaktade fastighetsägaren och fick ett korttidsavtal.
Välkomna hälsar de glada damerna!

Åke Serander

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten

Köp era julklappar i en
riktig bokhandel
Hjälp oss att lätta på lagret
Extra öppet
införalla
vårsöndagar
inventering
i december
kl20-25
10-14augusti
Stor REA

info@soderkopingsbokhandel.se
Varmt välkomna hälsar
eller ring 0121/100 98
Anders och LouiseStorgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

info@soderkopingsbokhandel.se
Anders och Louise
eller ring 0121/100 98
Följ oss på Facebook
Storgatan Söderköping
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”Lördagen den 1 december är
Tomtar på Loftet i Ringarum.
Barnen får pyssla, träffa
tomten och grilla korv.”

Julevenemang
i Valdemarsvik

Lördagen den 1 december är ”Tomtar på loftet” i Ringarum. Barnen får pyssla, träffa tomten och grilla korv.
Dessutom finns servering, lotteri och jul-loppis.
Lördagen den 8 december är det julmarknad i Långra
kl 10-15. Servering med kaffe, skinksmörgås och varmkorv. Försäljning av hemslöjd, hantverk m.m. Fri entré.
Arrangör: Bygdegårdsföreningen i Långrådna.
Lördagen den 15 december firas Lucia i Fyllingarum.
Mer information om detta på www.bygdegardarna.se/
fyllingarum

Källa:
www.visitostergotland.se/sv/valdemarsvik/pa-gang/

Daniel Serander

Foto: www.pixabay.com

På nyårsafton blir det traditionsenligt firande på
på Rådhustorget.

”Nytt för i år är att du kan
träffa och lämna din önskelista till jultomten som finns på
plats vid Rådhustorget.”

Se nya julshowen ”Sortera Mera med Trille, Trolle och Trall” under julmarknaden.

Välkommen till Söderköpings julmarknad
Välkommen till Söderköpings julmarknad under
första helgen i advent, 1-2 december kl 10-16.
Söderköping bjuder på en stämningsfull helg med
utställare, godsaker, julaktiviteter och julmusik på
gator och torg. Julmarknaden i Söderköping sträcker
sig från Brunnssalongens marknad i sekelskiftesstil
till Hagatorgets mysiga utomhusmarknad och
Rådhustorgets julaktiviteter. Du tar dig enkelt
mellan Brunnssalongen och Rådhuset med
Lionståget, som är gratis för både stora som små.

För att välkomna julen startar vi upp adventshelgen med
Norrköpings tidningars traditionella julskyltningstävling. Fredagen den 30/11 kl. 15.00 ringer kyrkklockan
för avtäckning av skyltfönstren och julpyntning i butikerna. Därefter kan du rösta på bästa skyltfönstret eller
julpyntningen genom att lämna in din NT-kupong till
Tempo Trollet.

Årets julmarknad i Söderköping har ett fullspäckat
program med såväl nyheter som traditioner. Nytt för i
år är att du kan träffa och lämna din önskelista till jultomten som finns på plats på Rådhustorget mellan kl.
10.30–12.00 och 14.30–15.30. Alla barn är även välkomna att julpyssla hos tomtens nissar på Rådhustorget
under helgen mellan kl. 10-16. Under julmarknaden får
ni heller inte missa årets nya julshow, trollföreställningen
”Sortera Mera med Trille, Trolle & Trall” lördag kl 12.00
och 14.00 och söndag kl. 12.00 på Hagatorget.
Fler aktiviteter som erbjuds under helgen är även dans
kring granen med jultomten, julglimtar- guidningar om
julens traditioner, Adventsmässa med St: Laurentii kyrkokör och du kan även rösta på den bäst dekorerade julgranen på Rådhustorget.
Varmt välkomna att uppleva första advent och glädjen
kring julen med oss i Söderköping!

Ett mer detaljerat program hittar du på event.söderköping.se eller på vår Facebooksida. Söderköping Programmet kommer även finnas att hämta på Stinsen i broschyrform.
Efter Julmarknaden kan vi börja räkna ner dagarna till
ledighet, julafton och till nyårsafton förstås. På nyårsafton den 31/12 äger det traditionsenliga nyårsfirandet
på Rådhustorget rum. Vi firar in år 2019 med ljuständning kl. 17.15 och kl. 18.00 rullar programmet på scenen
igång. Där vi bland annat kommer få höra årets nyårstalare och stämningsfull musik.
Fullständigt program hittar du på event.söderköping.se

Josefine Lind

Evenemangskoordinator

42 Tävling

Jag gillar att handla lokalt!
Hämta knappen hos någon av butikerna nedan och bär den på
din rock eller kappa för att stötta den lokala handeln. Som tack
får du ta del av flera exklusiva erbjudanden!
Anders Blommor 20% på en grön växt per köptillfälle
Axet Antik & Kuriosa 20% på valfri vara
Bettifix 10% på en överdel för henne/honom/barn
Boutique Ramunda 10% på vinterjackor
CaroAnz 10% på ett helt köp
Comtesse 10% på alla lampor
Deliza 10% på alla kläder
Fix-Konditori 10% när du fikar på plats hos oss
Galleri Hassel 20% på inramningar
Guldmakeriet 20% på putsmedel
Hund & Kattshopen 50% på kloklippning
Jannes Hembageri 15% på allt matbröd
Kaffebönan Gott julkaffe 250 gr 60 kr
Kontorab 25% på ett inköp
Lekdax 20% rabatt på ett valfritt spel
Medisox 10% på allt i butiken
Optiker Andersson 20% på solskydd/solglasögon
På Fri Fot 10% på en behandling
Söderköpings Bokhandel Boken ”Söderköping nu och då” för 89 kr
Tempo Trollet 5% rabatt i vår manuella delidisk
Trolltyg 20% på mössor och vantar
Ängens Blommor Amaryllis 39 kr, ord pris 79 kr. En lök per kund

Erbjudanden gäller till 2018-12-31 eller så långt som lagret räcker.
Vi reserverar oss för ev. feltryck.

Ett initiativ av:

Söderköpings-Posten

Teckningstävling för barn

Tävla med din bästa vers

Är du mellan 3-15 år så är du välkommen att delta i
Söderköpings-Postens teckningstävling. Rita ett julmotiv (helst
med färgpennor eller vattenfärg). Teckningen som vi på redaktionen
utser som den bästa vinner ett presentkort på Lekdax för 300 kr.
Deltagarna medger att insända bidrag får publiceras i tidningen.
Sänd ditt bidrag till redaktionen senast den 10 januari.
Märk kuvertet ”Julteckning” som skickas till:

Skriv en vers där namnet Söderköpings-Posten finns med.
Det kan vara en slogan eller en längre vers, du väljer själv.
Den vi på redaktionen utser med den bästa texten vinner en ljuslykta i glas, dessutom två hedersomnämnanden som tilldelas varsin
trisslott. Vinnarna medger att insända bidrag får användas i
tidningens marknadsföring. Sänd ditt bidrag till redaktionen
senast den 10 januari.
Märk vykort eller kuvert ”Vers” som skickas till:

Söderköpings-Posten
Storgatan 7
614 30 Söderköping
Lycka till!

Söderköpings-Posten
Storgatan 7
614 30 Söderköping
Lycka till!
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God Jul &
Gott Nytt År!
Här hittar du lokala julklappstips!
Julklappstips från

Välkommen att handla
personliga julklappar i en
lugn och trivsam atmosfär!

Klappat & klart!
Välkomna till Ågatan 17

Ansluter direkt klart och tydligt ljud

Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen!
Ett unikt presentkort som kan användas till
shopping, restaurangbesök och friskvård mm.

Vi önskar Dig trevlig
handel i Söderköping och
en riktigt God Jul!

Wireless
Airpods
från Apple

Myntet finns i valörerna;
100, 250 samt 500 kronor
Köp dem hos; Turistbyrån
Söderköpings Brunn
eller Guldmakeriet

1599:- exkl. moms

Välkommen till butiken
som har julklappar till alla
Vi hjälper dig med
julklappstips.
Och du "Vi slår in
dina julklappar,
Hoppas vi ses!
bara att lägga
Många julkramar
under granen."
från Bettifixtjejerna

Stämpla upp ditt
bonuskort inför
det nya året.

Mån-Fre 10-18
Lör 10-14

Fixpunkten i Söderköping
Telefon 0121-21404

Måndag-Fredag 10-18
Lördag 10-14

Följ oss på Facebook & Instagram @kaffebonaneko

www.isoderkoping.se

Rådhustorget - 0121 10043 - www.kaffebonanekobutik.com

ska någon med
a
r
r
Öve vårdsbehandlin en
g
fot
i julklapp!
Extraöppet lördagar i december kl. 11-15
Rådhustorget 3
614 34 Söderköping
0121-26 00 60
www.påfrifot.se

Tack för
att du
handlar
lokalt!
- Det bidrar till
jobb för ungdomar.
Titus Drage Reinvart
Tempo Trollet,
Söderköping

Vi önskar alla
våra kunder och
samarbetspartners
en God Jul & ett
Gott Nytt År!
Adress Skönbergagatan 1, Söderköping
Telefon 0121-120 90
Hemsida soderkopingsrevisionsbyra.se

Julbord på

Julklappst
ips
Köp ett pr
esentkort
till nära
och kära

Lock,hop & Barrel
Tag med vänner, släkt och kollegor på ett härligt julbord och upplev
något utöver det vanliga. Vi serverar ett traditionellt svenskt julbord
med några amerikanska bonusar!

Pris 475 kr
Barn 3-12 år
100 kr

I priset ingår välkomstglögg och kaffe.
Möjlighet att köpa dryckspaket finns.
Vi dukar upp till julbord för förbokade sällskap:
Torsdagar kl. 18, 6/12, 13/12, 20/12
Fredagar kl. 18, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12
Lördagar kl. 18, 1/12, 8/12, 15/12, 22/12
Söndagar kl. 13, 2/12, 9/12, 16/12

Kanalhamnen,Söderköping - Tel: 070-261 15 34 - www.lockhopandbarrel.com

44 Kultur

Här hittar du julklappstips
inom spel, film och böcker
Speltips

Filmtips

Boktips

Battlefield V

Superhjältarna 2

Mannen i skogen

Battlefield V tar oss med i människans största väpnade
konflikt - andra världskriget. Spela själv i enspelarläget
War Stories som introducerades i seriens populära föregångare Battlefield 1. I kommande Battlefield tar spelläget oss till nya fronter, bland annat ”Nordlys” där vi
får besöka det av nazityskland ockuperade Norge. Vi får
spela Solveig i hennes kamp för att förhindra det nya
vapensystemet och rädda hennes tillfångatagna mamma.
Självklart kan ni som vanligt också samla polarna och
spela tillsammans online bland annat i Global Operations där ni strider antingen för de allierade eller axelmakterna i historiska slag, på slumpmässigt utvalda kartor och spellägen med upp till fyra dygn i spelet. Spelet
har onlinestöd för upp till 64 spelare.
Speltyp: FPS, first-person-shooter.
Beräknad release: 20 november.
Format: PC, Sony PS4 och Xbox One.

Våra animerade favoritsuperhjältar är tillbaka! Denna
gång är det Helen, mamman i familjen så får dra på trikåerna och stå i centrum medan familjens far Bob tar
hand om hemmet och barnen Violet, Dash och JackJack. Jack-Jack som förutom bebislivets alla måsten även
besitter hysteriska superkrafter. När en ny superskurk
kommer till stan är det återigen dags för familjen att
samarbeta med iskalla Fryzo i kampen mot det onda –
vilket är lättare sagt än gjort.
Filmtyp: Tecknat och animerat.
Åldersgräns: 7 år.
Beräknad release: 10 december.
Format: DVD och Blu-ray.

I brist på en nobelpristagare i litteratur får vi istället vända vår uppmärksamhet till alla de fina böcker som är nominerade till Augustpriset. En av de nominerade i fackboksklassen är Jens Liljestrands biografi över Vilhelm
Moberg, ”Mannen i skogen”. Egendomligt nog är det
den första omfattande biografin över vår folkäre författare. Den är på över 700 sidor men väldigt medryckande
och innehåller ett stort stycke 1900-talshistoria då Liljestrand sätter in Moberg i sin tid och sitt sammanhang.

Playstation Classic
Spelade ni Playstation då det begav sig 1994? Ni vet den
härliga gråa rektangulära konsolen med separat minneskort? Sony tar efter Nintendos framgångssaga med minikonsoler och snart får ni chansen att spela klassikerna
på nytt på Sonys motsvarighet. Ca 45% mindre än originalet, försedd med HDMI-anslutning, två handkontroller med kablage och virtuellt minne där ni sparar era
framsteg. Några av spelen är Destruction Derby, Final
Fantasy VII, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid och
Resident Evil™ Director's Cut. Visst saknar man några
klassiker, men räkna ändå med många timmar med rolig
underhållning!
Speltyp: En klassisk kompott av härliga retrodoftande
spel från plattformspel till bilspel och action.
Beräknad release: 3 december.
Format: Sony, vad annars?

Just Cause 4

”Den blomstertid nu
kommer är inspelad i
Norrköping av
Crazy Pictures.”
Den blomstertid nu kommer
Det är midsommar och Sverige är under attack! Kaos
råder, Internet och telefoni ligger nere. Alex, en framgångsrik musiker som lämnat sin uppväxtort och flyttat
till Stockholm blir tvungen att återvända till sina rötter
för att försonas med sin far och ungdomskärlek. Tillsammans kämpar de för att överlevna. Inspelad i Norrköping
av Crazy Pictures.
Filmtyp: Thriller.
Åldersgräns: 15 år.
Beräknad release: 5 november.
Format: DVD och Blu-ray.

I kommande Just Cause 4 får vi återigen axla rollen som
Rico Rodriguez, denna gång i det fiktiva Sydamerikanska ”Solis”. Spelare av de tidigare delarna i serien kommer att känna igen sig med Ricos klassiska uppsättning
med fallskärm, vingdräkt och grappling-hook. Vi kommer få besöka områden som regnskogen, bergen, öknen
m.m. som utöver tufft militäriskt motstånd i sann Just
Cause anda kommer att erbjuda unika oväderfenomen
såsom tornados och sandstormar som försvårar Ricos
frammarsch.
Speltyp: Action-äventyr.
Beräknad release: 4 december.
Format: PC, Sony PS4 och Xbox One.

Mamma Mia! Here We Go Again

Super Smash Bros. Ultimate

Ant-Man and the Wasp

Kanske har du växt upp med den populära spelserien
Smash Bros som gjorde entré på spelmarknaden i och
med versionen till Nintendo 64? Då är det dags att träna
fingrarna för snart är det dags för det efterlängtade släppet av seriens största spel hittills - Super Smash Bros. Ultimate till Nintendos nya flaggskepp Nintendo Switch.
72 slagskämpar från Super Mario, Donkey Kong till Ryu
finns till vårt förfogande att gå loss på någon av spelets
över 100 banor.
Speltyp: Beat-em-up.
Beräknad release: 7 december.
Format: Nintendo Switch.

Daniel Serander

Bränn alla mina brev
När jag skriver om Moberg kan jag inte låta bli att tänka
på en annan bråkstake och en person som var en rejäl
nypa salt i det offentliga samtalet. Nämligen Sven Stolpe.
Alex Schulman, som är barnbarn till Sven Stolpe, har i
flera tidigare böcker skildrat sin familjs historia och också vittnat om hur dess konfliker och trauman satt avtryck
i hans egen person. Nu är Schulman aktuell med boken
”Bränn alla mina brev”. En roman om häftig passion och
oresonlig ilska och som utgår från morföräldrarna Sven
och Karin Stolpe och den korta kärleksaffär som Karin
Stolpe hade med Olof Lagercrantz i början av 1930-talet. En händelse som Sven Stolpe aldrig förlät och som
var orsaken till en livslång ovänskap med Lagercrantz.

Vi är många som sett feelgoodfilmen Mamma Mia!: The
Movie. Men vad hände innan och efter den första filmen
på den grekiska ön Kalokari? Det får vi reda på i uppföljaren Mamma Mia! Here We Go Again. Föregångarens originalensemble återvänder liksom nya tillskott
som bland andra Oscar© vinnaren Cher. Så värm upp
sångrösten, poppa popcornen och var beredd på en fartfylld resa i november!
Filmtyp: Musikal, Komedi.
Åldersgräns: Barntillåten.
Beräknad release: 19 november.
Format: DVD och Blu-ray.

Nattfjärilen

Efter händelserna i Captain America: Civil War lever
Scott Lang (Ant-Man) med de tuffa konsekvenserna
både inom familjelivet och som superhjälte. Då Dr Hank
Pym hör av sig med ett nytt uppdrag har Scott inget
annat val än att återigen svida om och tillsammans med
Wasp ge sig ut på ett nytt spännande uppdrag.
Filmtyp: Action, Äventyr / Fantasy.
Åldersgräns: 12 år.
Beräknad release: 12 november.
Format: DVD, Blu-ray och 4K Ultra HD.

Daniel Serander

Den tredje boken som jag vill puffa för är Katja Kettus
roman ”Nattfjärilen”. Den börjar i Finland år 1937 med
att femtonåriga Irga, i vredesmod och gravid, skidar över
gränsen till Sovjetunionen. Den flykten, från den stränga
fadern och i hopp om ett nytt liv med sin käresta, får
återverkningar in i vår tid och inbegriper självaste Putin.
Det är en mustig och brokig bok med ett väldigt driv i
berättandet och där naturen och folktron är ett bärande
inslag.

Anders Karlin

Söderköpings Bokhandel & Antikvariat

Sport och fritid 45
”Tävlingen går av stapeln
den 19 juni 2019.”

Foto: Åke Serander
Glada arrangörer. Marie Landh, Söderköpings
kommun, Stefan Fransson och Mikael Grip och Ulf
Jonsson från Skogspojkarnas OK.

Foto: Åke Serander
Jannes hembageri bjöd på tårta dagen till ära då
nyheten om ED Söderköpings-Stadslopp
presenterades.

ED Söderköpings Stadslopp
Under en välbesökt presskonferens i veckan
presenterades att Söderköping till försommaren får
en stor löpartävling. Tävlingen som går av stapeln
den 19 juni 2019 kommer att bli en familjefest där
barn och vuxna i alla åldrar är välkomna! Arrangörer
är Skogspojkarna OK och Söderköpings kommun,
idrott och fritid.

I år tar vi hjälp av Stefan Fransson och Mikael Grip, som
har stor vana att arrangera löpartävlingar i Norrköping
och Finspång. förklarar ordföranden Ulf Jonsson. ”Att
arrangera ett stadslopp för alla åldrar, är en stor utmaning
som kräver sin organisation och vi kände att det var tid
att släppa in nya partners”.
På kommunens webbplats skriver kommunen: ”Ur ett
folkhälsoperspektiv är det viktigt för en kommun med
sportevenemang då dessa bidrar till fysisk aktivitet och
en meningsfull fritid. ED Söderköpings Stadslopp blir
ett 5 km långt lopp längs stadens gator, torg och vatten
där start och mål sker i Brunnsparken. Deltagarna väljer
själva om de vill gå, lunka eller springa med eller utan
tidtagning.
Det kommer även genomföras ett barnlopp, Ramunderstaden Lilla Brunnsparksloppet, med en distans på
1,2 km. Med dessa två lopp riktar sig sporteventet både
till barn och unga, motionärer och elitlöpare.
Idrott och Fritid kommer tillsammans med föreningsoch näringslivet sätta Söderköping i rörelse genom att
erbjuda en aktivitetsvecka fram till stadsloppet går av
stapeln. Vi vill på så sätt möjliggöra ännu mer fysisk aktivitet för våra medborgare”.

ED Bygg, som har sina initialer med i stadsloppets namn.
Eddy Demir, Söderköpingsbo, aktör på byggmarknaden
i regionen, har ett stort engagemang för Söderköping.
Söderköpings-Posten är stolt mediasponsor. Åke Serander förklarar ”att när vi fick förfrågan behövde vi inte
tänka länge, det är klart att det är vi som lokal tidning
med devisen positiv, personlig och lokal som ska vara
med och marknadsföra loppet”.
Andra viktiga sponsorer är bl a ICA Supermarket
som bjuder alla i vuxenklassen på picknickförtäring. Serander Fastighetsförmedling – den lokala fastighetsmäklaren – är medaljsponsor.
Alla som är med i loppet får medalj. Tellogruppen,
trycker allt material samt Finspångs Brunnsborrning. I
nuläget är det cirka 60 sponsorer anmälda, men under
kommande halvår räknar arrangörerna med ännu fler.

Du vet väl om att vi även gör
golv och väggar?
Vill du ha något nytt som inte alla andra
har? Låt oss hjälpa dig med golv och väggar
när du ska renovera eller bygga nytt.
Exempel på väggar:
Runt eldstäder, väggar inom eller utomhus,
valvpelare, murar, husgrunder och
skorstenar m.m.
Rundqvist Allservice
Exempel på golv inomhus:
Hårtorpet 1
Kök, badrum, hall, källare, garage, växthus.
614 93 Söderköping
ludde_runqvist@hotmail.com Ring 0707-19 19 26 för mer information
och prisförslag.
www.somsten.se

Det blir många priser i olika klasser. Prispengar i form
av träningsbidrag till etta, tvåa och trean i dam-och herrklass. 1) 3 000 kronor, 2) 2 000 kronor, 3) 1 000 kronor.
Utlottade priser: Fina priser kommer att lottas ut på
startnummer. Spurtpris: Efter 1,2 kilometer, när löparna kommer tillbaka till start-och målområdet för första
gången kommer första dam och första herre där att vinna
ett läckert spurtpris.
Det är upplagt för en riktig familjefest i juni när
Söderköping visar upp sig i försommargrönska, ljummen
temperatur och långa ljusa dagar.
Du som är intresserad, läs Söderköpings-Posten! Vi
kommer att rapportera mycket om loppet under året!
Anmäl dig och läs mer på: soderkopingsstadslopp.se.

Mikael Karlsson

Bland viktiga sponsorer märks förstås namnsponsorn

Passa på vi lämnar

20% rabatt!
Ord. öppettider:
Måndag - Fredag 12 - 18

VÄLKOMMEN TILL
Parant önskar Anne

Vi bjuder på kaffe
och hembakat!

Nyponstigen 15, V Husby
Tel 011-70477 - 0703-69 18 65
www.parantmode.se

Premiär för Bjursunds Slakteri
Beställ deras populära köttlådor hos oss!

Naturligtvis hittar du även ett brett utbud från
våra närproducerande leverantörer hos oss.
Charkman, Visätter Kalkon, Eklunds Chark och
Glada utegrisar. m.fl.

Välkommen till vår butik i Söderköping
Beställ på telefon: 0121-196 90

Välkommen till
tandläkarpraktiken
centralt belägen
vid Göta kanal!

Breda gränd 3
Söderköping
www.friskatander.com
0121-12727

Erbjudandet gäller
26/11-7/12 2018.
(Gäller ej LauRiebyxor)

Nytt nummer ut
den 23 februari

Vad vill du läsa om
i tidningen?
Tipsa oss: tips@soderkopingsposten.se

46 Söderköpings-Postens serie
Välkommen att beställa julsmörgås,
jultallrik eller boka ditt julbord med
hembakat och hemlagat hos oss.
Julsmörgås från 80:Jultallrik inkl kaffe och kaka 170:Julbord med kaffe och efterrätt 350:Dryck tillkommer (endast alkoholfria drycker)

Välkomna till

rgården
a
t
s
ä
m
g
ä
J
é
Caf
Söderköping
www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping

Gilla oss på

Gör Dig Julfin hos oss!
-Hår, Hud & Naglar

Fina erbjudande
n
i shopen hela
december!

Tidsbokning
via telefon 0121-10470
eller www.bokadirekt.se

MIMMIS HUS
Hår & Skönhet

Karlknutssongatan 5
Söderköping
www.mimmishus.se

Heidi Silferclau

Gård eller lämplig mark i
Söderköpingsområdet köpes

Gård, alternativt kuperad betesmark 5-25 hektar
med möjlighet att bygga. God tillgång på vatten för
djurhållning och bete är ett krav. Ett plus för närhet
till vattendrag, damm,våtmark, sjö eller havet.
Kontakt: E-post: kallsoeva@gmail.com - Telefon: 0709-117576

Gård
köpes!

Dags
körkort?
Dagsatt
att ta
ta körkort?
Aktuella kursstarter och mer information hittar du på

helensforkorkort.se
Margaretagatan 1 Söderköping 0121-100 11
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I RUTAN

FOGA
IHOP

GROVT
GRUS

Kontrollera
dina
däck
vara på om
vinterväglag
råder.
och
hjulinställning
Ring och boka däckskifte hos oss!
innan semesterresan.

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

PIPPI ÄR AKTIV PÅ
VÄDJAN
TJÄLE
ÅRET OM

ADEPT
ATEISM

Butiken med de unika julklapparna.
Designade och tillverkade i vår verkstad.

TOPP- VASSSKIKTET BÅT
FINMALDA
ÄMNET
HEMSKT

Kör säkert!

Den 1:a december ska vinterdäcken

ÖVERGIVET

KEMISKA SPJÄLL
VAPEN KAJKA
IMITATIOTRUMMA NERNA

Byt till vinterdäck i tid!
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Storgatan 5
614 30 Söderköping
0121-155 33
www.guldmakeriet.com
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Lämna in din lösning
till redaktionen eller posta:
F L A S K A Söderköpings-Posten
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Vinnare Korsord
Tommy Eriksson, Vikbolandet
Mari-Ann Andersson, Östra Ryd
Christina Hertz, Norrköping
Anders Molinder, Söderköping
Norma Åstrand, Norrköping
Vi gratulerar vinnarna!

O

U T F A L L E T S

N I A G A R A
YTTEROXUDDE
ZON
0972

ÖDE

SYRE
RIKTIGT
TIDIGT

MOTIV

Vinnarna

K

Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se

Vi utför
utför service,
reparationer
& hjulinställning
Vi
reparation
& service
av din AC

011-105080

0121-21760

John Hennings

- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
- SuperSole™ -skoinlägg
www.hennings fysio.se
Tel. 0121-148 49

Prästgatan 4, 614 30 Söderköping

Vi har julklapparna som gör skillnad!

Din hjälpmedelsbutik
i Vilbergen
Mån-Fre 10-18 Lör 10-13

Vi har bl.a:

- Rollatorer
- El-scootrar
- Käppar
- Stödbandage
Funktion
- Synhjälpmedel
- Hörselhjälpmedel
- Hushållshjälpmedel
Design
- Hygienhjälpmedel

&

DUBBELSTUDSARE

444 MARLIN
ORD. PRIS 25.000:-

16.995:Syntet blaze camo.

Vilbergens Centrum
Urbergsgatan 90
603 56 Norrköping
011-102700
www.hjälpboden.se

23.995:-

En bild ”från insidan” av svensk sjukvård och
krisberedskap, förmedlad av författaren
till den
Standardkaliber.
uppmärksammade rapporten om den svenska
sjukvårdsinsatsen vid Tsunamikatastrofen. Mot
bakgrund av sin långa och varierande erfarenhet
från arbete med minimala resurser till professor och klinikchef vid universitetssjukhus tar
författaren temperaturen på svensk sjukvård
med en blandning av humor och djupt allvar.

k
Ny bo !
ute nu

FLEECEJACKA
ORD. PRIS 1.199:-

Egenförtagare sökes för att etablera apotek i centrala
Söderköping. Lokaler kan erbjudas och som
Hundföraren.
anpassas efter behov. Kontakta Anders på telefon
011-18 13 40 eller mail: anders@westerbergfastigheter.se.

699:-

I Söderköping bor ca 14 700 invånare. Till detta
tillkommer cirka 1 800 fritidshushåll och en
omfattande turism. Kommunen ligger i en expansiv
region mellan Norrköping och Linköping som
kommer att gynnas av den nya s.k. Ostlänken
och byggnation av nya E22.

”Det som du kan ge och det som du kan göra”
Författare: Sten Lennquist
320 sidor, rikt illustrerad.
Från december 2018 tillgänglig i bokhandel.
ISBN 978- 91-639- 93626.
Distributör Stjärndistribution.

Butiken med unika smycken för speciella tillfällen - Se vår annons på sida 47

Apotekare sökes
BLASER R8 PROFESSIONAL
Ny bok av Söderköpingsförfattare

GULDMAKERIET 			

Söderköpings-Posten är stolt mediasponsor till ED Söderköpings-Stadslopp den 19 juni 2019

INTERIÖRVECK
www.westerbergfastigheter.se

20% rabatt

KAMPANJEN GÄLLER TOM 30 SEPTEMBER 2014 OCH GÅR EJ ATT KOMBINERA MED AN

MOTORSÅG

Inomhusfärg1.795:Stiga SEV2416Q, är ergono

DEMODAG MED ELFA OCH SVEDBERGS

29/9

KAMPANJPRIS
Vill du ha inredningsRÖJSÅG
att
JUST NU 15.900:Villtips
duoch
ha hjälp
inrednings6.990:Spara
skapa ditt projekt?

säljare på plats som informerar och ritar,
då bjuder vi även på Ankis Gulaschsoppa.

Väggfärg Alcro
använda. En elektrisk moto
Silke 2,7l valfri kulör

CONTURA 556:1
Ord. pris 18.900:-

299:0% ra
ALCRO BESTÅ
FÖNSTERFÄRG

ORD. PRIS 7.690:-

tips och hjälp att
3.000:Komditt
in tillprojekt?
oss.
skapa

Stihl FS 410, modern, robust, lättstartad
och effektstark professionell röjsåg, med
lång livslängd.

2
G

KAKEL
WWW.KONRADSSONS.COM

TRIMMER
ORD. PRIS 5.900:-

Kom in och
träffa vår
inredningsexpert
Johanna i
helgen!
CONTURA
556:1

20% /m2
RABATT

Husqvarna 336FR, utrustad med X-Torq-motor, som
kombinerar råstyrka med låg bränsleförbrukning.

Passa på! Kampanj på skjutdörrar
och inredning från Elfa och Lumi.
Gäller 15-30 sept.
BREDD

COLORAMA
XX, Ortsnamn. Tel: 0000-00 00DJUP
00.
EFFEKT KUNGÄLV Adressgatan
3-7 kw
Öppet: Mån–fre XX–XX. Lör XX–XX. Sön XX–XX
VIKT
VERKNINGSGRAD
79%
FÄRG

Konradssons sortiment hittar du hos…

495 mm
440 mm
105 kg
SVART ELLER GRÅ

GULDMAKERIET

VI HAR KAMPANJPRISER PÅ FLER KAMINER

UPP TILL 120 m2

batt

299:- 4.900:-

Vår utbildade inredningsexpert hjälper dig att
kombinera färger och material på väggar, golv,
textilier och övrig inredning för ett lyckat resultat.
Fråga efter vår inredningsexpert i butiken!

VÄRMER

RABATT
RABATT

Passa på! Kampanj på skjutdörrar
tet
en ker. r. och inredning från Elfa och Lumi.
m
e
Gäller 15-30 sept.
rti klinrd. pris
o
s ch å o
a
Vinylklick
strong
p
l
e l o 39
å h ake ka 38pkalkad
k ec
ek 8mm
av äller v

Kom in till oss.

BRASKAMIN

20%
20%
2

Golv
0%

Vår utbildade inredningsexpert hjälper dig att
kombinera färger och material på väggar, golv,
textilier och övrig inredning för ett lyckat resultat.
Fråga efter vår inredningsexpert i butiken!

TYP

ORD. PRIS 1.995:-

Priserna gäller till och med 31 oktober.

Ågatan 4, SÖDERKÖPING
FÄRG • 33TAPET
VEDLÄNGD
cm
HÖJD
1080 mm
in och
Vardag 7 - 18Kom
(Jaktavd
9-18). Lörd 9 - 14
ÖPPETTIDER:
Vardagar:
07.00-18.00 (Jaktavdelningen 09.00-18.00) • Lördagar: 09.00-14.00 • Söndagar
GOLV • KAKEL
vår
Tel 0121 - 120 träffa
20
www.djurbergs.se
Tillval: Fläkt,
nedre lucka, förvaringslucka, kokplatta, vridplatta,
golvskydd i glas eller plåt, anslutning för uteluft, skorsten.
inredningsexpert
Johanna
i
Ord. pris
ELDSYNLIGHET
helgen!

18.900:Exkl. tillval

www.contura.se
FLÄKTKOMPATIBEL

