Positiv, personlig och lokal

50 kr per såld annons går till Guldkants viktiga arbete för äldre

GULDKANT

Lördag 22 februari 2020

Söderköpings-Posten
Nu når vi fler: 22 000 ex

Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

www.soderkopingsposten.se

Gårdebyskolan Gårdebyköping för en dag
Sid 4

Stadskärneföreningen växer
Sid 6

Ny präst i Söderköping

Boy reste med tåg till Tibet
Sid 28

Sid 10

BADRUMSSPECIALISTEN

Vi ritar ert nya badrum, spa/relax eller tvättstuga i

● 360 ● 3D ● Panorama

SKÄRGÅRDSSPECIALISTEN

Söderköping - Valdemarsvik

Vi är återförsäljare & installerar ● Vakuumtoaletter
● Förbränningstoaletter ● Avsaltnings-anläggningar

Virkesgatan 6

Söderköping

Vammargatan 2

Valdemarsvik
www.plvvs.se

GULDKANT

Välkommen till RESTAURANG BAKFICKAN
Öppettider

Mån & Tis 11.00-14:30, Ons & Tors 11.00-21:00
Fre 11.00-22:00, Lörd 12:00-22:00, sön 12:00-20:00
29/2 Musicquiz, fina priser, Boka bord!
21/3 Livemusik med Peter Malmberg, Boka bord!
Hela våran meny finns för avhämtning från 99kr
BOKA GÄRNA BORD!
ÖL, VIN, STARKARE & ALKOHOLFRIA DRYCKER
Mer info och hela menyn på bakfickansoderkoping.se - 0121-30098

Trollets Grillade spjäll
Hel Baguette

69,95kr/kg

29,95
kr/st

3 för
25kr!

10kr/st

AminoPro BCCA drink

3 för 25kr!

Proteinella & Peanutbutter
(från HealthyCO)

69,95
kr/kg

29,95kr/st

Priserna gäller så långt lagret räcker.
Grillade spjällen från 21 februari till 20 mars.
Gilla vår Facebooksida
för erbjudanden och tävlingar
Telefon 0121-21750

Postombud - ATG - Svenska Spel - Catering
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Ledare

Lokala nyheter och annonser är intressanta
Den svenska förvaltningsmodellen har tre nivåer:
nationell, regional och lokal. Vad är då lokal nivå?
Det är kommunerna. Den uppdelningen känns
naturlig även när det gäller nyhetsmedia, vi har riksregionala- och lokala media. Lokala media är således
sådana som verkar inom en kommun eller i
geografiska delar av en större kommun.

Brukar du se på SVT:s lokala nyheter Öst? Varför säger alltid nyhetsuppläsaren "Välkommen till dina lokala
nyheter"?
Jag tycker inte att nyheter från t ex Norrköping är
lokala i Söderköping, ännu mindre de från Linköping
eller Motala. Nyheter från Söderköping förekommer
sällan. Inte heller nyheter från Gotland är lokala, inte
ens regionala. På förfrågan direkt till SVT svarar man att
”lokala nyheterna” helt enkelt är namnet på programmet.
Varför säger de lokala? Jag tror att det är för att lokalt

är ett mer positivt ord än regionalt. Tänk t.ex. på lokalt
producerad mat och lokaltrafik. Nej, regionala nyheter
skulle vara ett bättre passande ord för SVT:s nyhetsrapportering.
Vem bestämmer om det är lokalt eller inte? Från SVT
som avsändare så tycker man tydligen att nyheterna är
lokala. Vore det inte mer rätt att inta mottagarens perspektiv?

Utan tvekan är det så att lokala nyheter är intressanta.
Nyheter från riks- och regionalt plan sprids ofta snabbt
och är redan inaktuella när de når dig i din prenumererade tidning dagen efter. Då har du redan hört dessa
kommenteras på TV, radio eller kanske i sociala media.

dessa. Vår tidning innehåller i huvudsak bara lokala nyheter som uppskattas av läsare och annonsörer.

Nu satsar vi på det nya året med att utöka antalet nummer från sex till åtta. Välkommen kära läsare att ta del av
äkta lokala nyheter!

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Riktiga lokala nyheter läser du oftast ingen annanstans
än i din lokala tidning. För att fånga dessa nyheter så
krävs ett lokalt nätverk och tid att få fram och bearbeta

Månadens annonsör

- Vi på Tempo Trollet har annonserat hos Söderköpings-Posten från dagen då vi tog över butiken. Det är
överlägset den bästa plattformen som ger mest tillbaka,
och vi tror starkt på att synas gemensamt för den lokala
handeln. Tidningen har en bred publik som verkligen
läser den.

Mimmi Hermez
Tempo Trollet

Utgivningsplan 2020
Lördag 21 mars
Lördag 18 april
Lördag 23 maj
Lördag 28 augusti
Lördag 26 september
Lördag 24 oktober
Lördag 21 november
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Telefon 0121- 421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@soderkopingsposten.se
www.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 2020

Marianne är ny krönikör.

Foto: Ella Bergvall

Ola medverkar med underhållande konst.

Ola Niklasson är
Marianne Wik
börjar som krönikör ny tecknare
Du som följt Söderköpings-Posten tidigare har
säkert läst Mariannes texter i tidningen. Nu kan vi
meddela att hon kommer skriva regelbundet som
krönikör framöver.

- Jag har alltid tyckt om att skriva. Kanske beror det
på att min första lärobok i modersmålet hette HÄR SKA
SKRIVAS. Hemma skrev jag dagbok, berättelser och
brev till mina sexton brevvänner. På senare år har jag mest
ägnat mig åt dikter, vilket resulterat i sex diktsamlingar,
förutom att jag skrivit tre barnböcker. Att försöka se på
tillvaron med lite humor har jag fått med mig som arv.

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

Nu ökar vi och
delar ut tidningen
åtta gånger under
år 2020

Vi på Söderköpings-Posten är glada att kunna
presentera Ola som ny tecknare i tidningen.
- Jag arbetar som bild- och medialärare på Nyströmska
skolan, och är en del i konstnärsgruppen BlandArt som
håller till i Galleri Rådhuset i Söderköping.
Sedan tio år tillbaka så jobbar jag med konceptet att
måla vidare på gamla loppistavlor som ingen vill ha. De
fylls med nya detaljer och mycket mer humor. Titlarna
är mer bildtexter än vanliga taveltitlar och är en viktig
del i verken.
Nu kommer mina tavlor att dyka upp här i Söderköpings-Posten framöver. Jag hoppas att ni gillar dem.

”

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
22 000 exemplar.
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Nu startar vi: Viskvällar med jam
Du som spelar och sjunger egna eller andras låtar,
eller som bara vill lyssna och umgås.
Kom till Rådhusgalleriet, Rådhustorget Söderköping.
Start: 18 mars kl. 18:30
Välkommen hälsar Viskommittén

Korskullens Camping, Stugor & Café
Nyhet 2020! Bed & Breakfast stuga
(inkl. lakan, handduk, slutstäd & frukost)
centralt vid Korskullen. Stugor året runt.

Skeppsdockans Camping & Vandrarhem

Vid Göta kanal, promenadavstånd till Söderköping.
Även säsongsplatser.
Bokning för 2020 är öppen nu på www.soderkopingscamping.se
Tel. 0121-21621 - Varmt välkomna!

Behöver du juridisk hjälp?
Jag heter Terese Landin, arbetar med familjerätt och har 25 års
erfarenhet som jurist. Varmt välkommen att boka personlig
rådgivning på plats vid mitt kontor i Söderköping.

- Testamente
- Framtidsfullmakt
- Äktenskapsförord

- Vårdnad om barn
- Bouppteckning/arvskifte
- Bodelning vid separation

E-post: sodergardensjuridiska@gmail.com
Hemsida: www.sodergardensjuridiska.se

Kan vi hjälpa till
med något?
Främre
raden:över lån, sparande eller något annat
Bakre raden:
Om du funderar
som rör
din vardagsekonomi
välkommen att bokaGabriel Tan, Privatmarknad
Peter
Johansson,
Skog & –Lantbruk
ett personligt
mötePrivatmarknad
hos oss!
Anita
Lindqvist,
Linda Whass, Företagsmarknad
Christina Magnusson, Privatmarknad
Göran Bergort, Kontorschef
Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se
Christoffer Borgsjö, Företagsmarknad
Anisa Jusic, Privatmarknad

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!
Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Välkommen att äta frukost hos oss!
Vardagar kl. 8-10

Telefon: 070-617 62 00
Adress: Storgatan 2, Söderköping

NU UTÖKAR VI VÅRT SPA
MED NYA BEHANDLINGAR OCH
FLER TIDER FRÅN DEN 6:e MARS
Se vår hemsida www.sbrunn.se/spa för mer info.

Kom och njut med ditt möhippegäng eller
bröllopsfölje. Eller varför inte fira er
bröllopsdag med en härlig duobehandling?
Välkommen att boka på www.sbrunn.se eller 0121-10900.

Telefon: 0121-109 00
E-Post: info@sbrunn.se
Adress: Skönbergagatan 35
Hemsida: www.soderkopingsbrunn.se

Glöm inte bort
Fettisdagen den
25 februari.
Vi har semlor
hela dagen!
Öppettider:

Mån - Fre 7:30 - 18:00
Lör 8:00 - 15:00

Förbeställ gärn
a:
0121-100 5
2
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Söderköping

Gårdebyskolan - Gårdebyköping för en dag

Tindra och Erik serverar i cafeterian.
Jag parkerar bilen utanför skolan, promenerar över
gårdsplanen och kliver in genom dörren till
kapprummet. Där möts jag av Borgmästare
Margareta Andersson, i hög hatt.
I vanliga fall är Margareta rektor. Men idag är det ingen
vanlig dag på skolan i Gårdeby. Idag har nämligen lokalerna förvandlats till Gårdebyköping. En liten stad med
egen valuta, bank, arbetsförmedling m.m. En plats där
barnen får pröva på att arbeta, få lön, betala skatt och spara pengar för att ha råd med dagens lunch i restaurangen.
I Gårdebyköping finns bl.a. konditori, skönhetssalong
och universitet.Till konditoriet har eleverna själva bakat
chokladbollar och muffins som säljs.
- Det är jätteroligt att få känna på att vara vuxen för
en dag, jobba och tjäna pengar, säger Hugo.
En dag vartannat år blir skolan Gårdebyköping. Ett inslag i undervisningen som uppskattas av både lärare och
elever.
- Det är en del av läroplanen att väcka lust och inspiration till barnens framtida yrkesliv. Vi har även varit på
studiebesök hos polisen och haft besök av föräldrar som
talat om hur det är att arbeta inom olika yrken, berättar
Margareta.

Rektor Margareta tillsammans med två av barnen
på skolan visar upp Gårdebyköpings egen valuta.

På arbetsförmedlingen i Gårdebyköping får barnen
söka lediga jobb.

Gårdebyköpings egen valuta med Borgmästare
Margareta på sedlarna.

Elvin och Hugo trivs i Gårdebyköping. De har valt
att söka arbete på Busfabriken.

Skolans historia
År 1996 valde kommunen att lägga ner skolan i Gårdeby.
Då startades en förening som gjorde det möjligt att driva
verksamheten vidare i privat regi. Idag går ca 40 elever i
åldrarna 6-13 år på skolan. Barnen kommer framförallt
från närområdet, men även från Vikbolandet, Skärkind
och Norrköping.

Mikael Karlsson
Text och Foto
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VI HAR STORT UTBUD AV:
Gräsklippare, fyrhjulingar, mopeder,
crossar, prisma promenadscooter m.m.

Vårkampanj i Söderköpings-Posten
Ring 011-10 71 10
för kostnadsfritt
hembesök!

FÖLJ OSS
GÄRNA PÅ:

Styrstad Lundby 7, 605 92 Norrköping
lifbergsmotor.se - lifbergsmotor@gmail.com

Amelie

Dan

Erbjudande
Vi är ditt lokala och trygga
alternativ av elektriker i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.

Motsvarande 50% rabatt på
monteringskostnad. 30% ROT-avdrag
Du som kund betalar bara 20% av
monteringskostnaden. Erbjudandet
gäller till 2020-04-30

Peter

Martin

Ulla

20% rabatt
på vitvaror
vid köp av
kök

Vi hälsar nya och gamla kunder
välkomna att kontakta oss!
Slussporten, Söderköping
Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251
www.lundqvistelocds.se

Butängsgatan 44 Norrköping
kolmardskok.se

011-10 71 10

Ramunderstaden planerar
nyproduktion av hyresrätter.
Lördagen 29 februari kl. 10-12
i Västra Husby församlingshem
Försäljning av korv och fika!
Välkomna!
Se mera info på www.svenskakyrkan.se/ostraryd

Intresserad? Ring 0121-19600
Få hjälp och vägledning inom juridiken.
Jag hjälper dig var du än befinner dig i
livet, med juridisk rådgivning inom:
- FAMILJERÄTT
- FASTIGHETSRÄTT
- AFFÄRSJURIDIK
Du bokar enkelt tid
online eller genom att
ringa eller maila. Alltid
snabbt svar.
Jag gör hembesök.
Annica Nilsson
Cooperate Coffice
614 30 Söderköping
0725-23 50 45
www.soderkopingjurist.se
annica.b.c.nilsson@gmail.com

20
20

20-års Jubileums-utställning med

29/2 -22/3 2020
Utställningen invigs av
Barbro Tjernström & Barbro Mellqvist
kl 13:00 29/2 2020

Galleri Rådhuset Söderköping
Medarr: Folkuniversitetet
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Söderköping

Söderköpings-Posten
hundra år tidigare...

Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen den 25
februari 1920.

Har du blivit
utsatt för brott?
Brottsofferjouren Östergötland ger dig
stöd och råd. Vår hjälp kostar ingenting.
Du behöver inte ha gjort en polisanmälan
och du kan vara anonym.
011-61 000
info@ostergotland.boj.se
www.ostergotland.boj.se
ÖSTERGÖTLAND

Beskärning - Trädgårdsrådgivning
Skötsel - Anläggning
Telefon: 0709-64 35 36
info@alsatterstradgardar.se
www.alsatterstradgardar.se

Vi önskar alla
våra kunder och
samarbetspartners
en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!

Håkan 0705-777546
www.lbmbygg.se

Håkan
0705-777546
Allt inom
bygg
www.lbmbygg.se

Midas från Håll Bar och Kök är ny medlem i Stadskärneföreningen.

Foto: Åke Serander

Stadskärneföreningen
i Söderköping växer
Stadskärneföreningen är en växande företagarförening då vi blir fler och fler som vill vara med och
göra Söderköping till en riktigt bra plats för företag
att etableras sig på, växa i och utvecklas med. Inför
nyåret kunde vi räkna in minst fem nya medlemmar
från olika branscher och fler är på väg in.

Totalt är vi nu ett femtiotal men vi satsar på medlemsvärvning och arbetar aktivt för att hitta de företagare som vill vara med i en förening där man både måste
”ge och ta”, alltså själv vara med och bidra med olika
medel för att vi tillsammans ska kunna växa som attraktiva företag med utbud och service och som besöksmål
för turister och besökare. Alla medel som vi får in via
medlemsavgifter och sponsring går idag oavkortat till
att skapa olika event och utbud av aktiviteter samt att
kunna erbjuda våra medlemmar en möjlighet till viktiga
kontakter och samverkan.
Föreningen har varit verksam i över femton år och nu
senaste två åren har man satsat på att utvecklas till en
förening som inte bara marknadsför Söderköping genom event och handelsdagar utan även en förening som
försöker skapa ett aktivt lokalt näringsliv genom att erbjuda affärsnytta genom samarbete, kunskap, kontakter
och nätverk.
Vi vill skapa den bästa mötesplatsen för våra företag och företagare att direkt kunna få kontakt med alla
näringslivets intressenter, enkelt hitta stöd, kunskap
och samarbetspartners för sina idéer och behov, för att
snabbare kunna utvecklas eller växa. Föreningen har därför satsat på olika aktiviteter som förlagts till CoOperate
Coffice lokal vid Hagatorget i staden. En av de mesta
centrala platserna i Söderköping där man som företagare
även kan hyra kontorsplats på lång eller kortare tid och
enkelt komma i kontakt med minst fyrtio andra företag
som redan etablerats sig på platsen eller redan är medlemmar i olika nätverk.
Föreningens olika mer branschinriktade nätverk och
kontakter har fått ökat intresse och det kommer att bli
fler. Alla företag är välkomna till oss som medlemmar
och samarbetspartners.
De flesta företag i Söderköping är relativt små men vi

är väldigt många och det finns stor potential att växa på
orten särskilt när vi inom snar framtid får en ny stadsbildning i och med att E22 flyttas ut och vi får en ny
stadsgata och helt annan logistik i staden. Att centralt
kunna göra etableringar av handel och service möjliggörs
och då måste våra företag vara beredda och även kunna
satsa. Det innefattar även byggnation och underhåll. Då
är det bra att vi i olika sammanhang tar in så mycket information och delar våra kunskaper och idéer som
möjligt och även talar om de resurser och investeringar
som kan och måste göras.
Därav har föreningen i samarbete med Företagarna
och Söderköpings kommun inlett ett projekt, ”Möjligheternas Söderköping” där Stadskärneföreningen kommer
att initiera arbetet i den del som handlar just om stadsutveckling. Vi är inte i mål med finansieringen ännu men
det är flera parter som kommer att behöva satsa medel
och resurser. Flertalet fastighetsägare och andra lokala
företag är redan med samt kommunen och vi räknar i
tillägg med att kunna söka regionala pengar och fondmedel.
Att föreningen, genom samarbete med Nyföretagarcentrum, fått igång kurser för nyföretagare i Söderköping
som vi kallar ”Steget till eget” bådar gott för framtiden.
Det blir femte omgången som nu startats och ett stort
antal blivande företagare har redan passerat igenom och
ett antal företag startats i Söderköping. Här kan även
etablerade företag komma med på kurstillfällena och
uppdatera sina kunskaper. Det hela är dessutom kostnadsfritt för deltagarna. Det är det lokala näringslivet
och kommunen som tillsammans finansierar verksamheten.

Är du företagare eller har planer på att bli
det eller på att etablera dig i Söderköping?
Kontakta oss gärna. Föreningen kan bidra med erfarenheter och stöd för dig som själv är bredd att satsa och
gärna delar med dig av dina erfarenheter, och vi kan garantera ett brett kontaktnät på vägen.

Anne-Louise Kroon

Ordförande

Stadskärnan i Söderköping ek. förening
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Möjligheternas Hus startade år 2010.
Här finns bred kompetens och erfarenhet.
Rot och Rut tjänster utföres hos kunden.
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

Trädgård

Vi tror på det
personliga mötet.

Gräsmattor, trädbeskärning,
ogräs,
snö-uppupp
Snöskottning,
efterRutavdrag
Rutavdragoch
och
per
person
Snöskottning, efter
per
person
skottning,
trädfällning,
häckklippning
och
30
kr,
- 60
200
kr
till
30 min
min100
100
kr,över
över30
30min
min
- 60min
min
200
kr
röjsågsarbete.

Välkommen till din
lokala bank i Söderköping.

MUSIK GALA!
Sveriges egen Barbra Streisand
möter Sveriges 60-tals stjärnor
Andorena Thörn- kallas för
Sveriges Barbra Streisand och
är en buktalare med olika röster.
Carl Erik Thörn
Trio Me´Bumba

”Man ska leva för varandra”

”Jag vill dansa med dig mamy blue”

Rockfolket, Kalle Åmark
”Hey beberiba”

Plats: S:t Anna Skola
Tid: Fredagen den 28 februari kl 18:30
Biljettpris: 150 kr/st inkl. pausfika
För garanterad plats boka genom swish till: 0705 40 29 04
Vid entrén konsertdagen i mån av plats
Välkomna Föreningen S:t Annabygden

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

Välkommen till Bodagen 2017
VÄLKOMMEN
TILL
BODAGEN
2020
Välkommen
till
Bodagen
Välkommen
till
Bodagen
201
Välkommen
till
Bodagen
2017
Plats:
Brunnssalongen,
Söderköping
När:
Lördag
21:a
mars
mellan
11-14
Välkommen till Bodagen 20172017

DET HÄR ÄR
NYTT FÖR 2020.

Föredrag:
Kl 11:30 Lars Sylvan och Lars Hedenström, ”Söderköping Nu och Då”, kåserar med
nya och äldre foton under rubriken:
”Stadsbildens förändring under hundra år”.

FRI ENTRÉ

Utställare: 20 utställare inom boende och fritid.
Tipstävling: Fina priser skänkta av utställarna.
För barnen: Fritt fiske i vår fiskdamm
medtill
godisfångst
och teckningstävling.
Inbjudan
informationsmöte
Fika: ICA Supermarket bjuder på kaffe med bröd.

Nya renhållningtaxor
I år har våra taxor justerats för att mer rättvist
täcka kostnaderna för till exempel insamling,
transport och återvinning. Du hittar alla avgifter
på www.soderkoping.se/renhallningstaxa

du intresserad
av ny
VälkommenÄrtill
en inspirerande
dag
hyreslägenhet
med
centralt
Välkommen till en inspirerande
för
hela
familjen!
läge
itill
Söderköping?
Välkommen
en
inspirerande
dag da
Välkommen
till
enmed
inspirerande
Välkommen
till
en
inspirerande
dag
för
hela
familjen
Välkommen till en inspirerande
dag dag
underhållning
av
Ukebox!
hela
familjen!
för
hela
familjen!
förför
hela
familjen!
för hela
familjen!

Hämtning av grovsopor
Vill du ha grovsopor hämtade under dina hämtningsveckor så anmäler du det till oss, senast fredagen
veckan innan. Du får lämna max tre kollin och det
kostar 100 kr per hämtning.
Läs mer på www.soderkoping.se/grovsopor

Ramunderstaden bygger nu etapp II på Vikingavallen. Det blir
56 lägenheter i två 6-våningshus med storlekarna 1 – 5 rum och kök.
Inflyttning är beräknad till första kvartalet 2019.
Kom och lyssna till projektchef Kjell Ottosson, Ramunderstaden.
Några programpunkter:

- Området
med faciliteter
Lokalvård
med kvalitet
- Byggsystem
- Planskisser för olika lägenhetstyper
- Tidplan
- Preliminära hyror
- På vilket sätt du anmäler ditt intresse och hur lägenheterna fördelas

Sortera matavfall i flerfamiljshus
Nu kan även du som har flerfamiljshus erbjuda dina
hyresgäster att sortera matavfall. Anmäl dig till oss så
hjälper vi dig igång: www.soderkoping.se/matavfall

Vi bjuder på kaffe med fralla.

När: Onsdag
14 mars kl
17:30-19:00
Blåtandshögtalare
med enastående
ljudkvalité!

N
D

IE

A

R

R

TE
IK

K
A

N

B
LI

SE

O

R

C

eller soderkoping@serander.se

A

E-

PST!
Vet du om att vi har Återbruk
på Hjälmsborg? Här kan du som
privatperson hämta och lämna
saker alldeles gratis - återvinning
när den är som bäst!

Var: Coffice vid Hagatorget, Söderköping

Erbjudande
(exkl. moms
ord. 1495:-)
Anmälan 995:(obligatorisk):
Serander
fastighetsförmedling 0121-219 20
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Harman Kardon ONYX Studio 4

Trevlig
sortering!

Branschledande sedan 1994

Är du säker på vad du dricker?

BADRUMSSPECIALISTEN

Vi ritar ert nya badrum, spa/relax eller tvättstuga i

● 360 ● 3D ● Panorama

SKÄRGÅRDSSPECIALISTEN

Vi är återförsäljare & installerar ● Vakuumtoaletter
● Förbränningstoaletter ● Avsaltnings-anläggningar

Välkommen önskar Serander fastighetsförmedling och Ramunderstaden.

Ågatan 17 Tfn. 0121-714111
Erbjudandet gäller tom 30/6-18

Inte så konstigt om du är osäker.
Vattnet från en egen brunn kan innehålla
både det ena och det andra – en av fem
brunnar i Sverige har till och med
otjänligt vatten. Vår kostnadsfria vattenSöderköping - Valdemarsvik
analys ger svar på pH-värde, järnhalt,
Virkesgatan 6
hårdhetsgrad m m och är ett första steg
Söderköping
mot rent och friskt vatten.
Vammargatan 2
Valdemarsvik
www.plvvs.se

Boka kostnadsfritt hembesök!
Mer info på www.handelsbanken.se/soderkoping
Norrköping: Importgatan 46, 602 28 Norrköping, tel. 011-12 70 30

Läs mer om avfall och återvinning på vår webbplats
eller kontakta vår kundtjänst på 020-23 30 22,
vardagar kl. 10-11.30 och 13-14.

www.jms-vattenrening.se

Mer
info
på info
www.handelsbanken.se/soderkoping
på www.handelsbanken.se/soderkopi
Merpå
info
påMer
www.handelsbanken.se/soderkoping
Mer info
www.handelsbanken.se/soderkoping
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Boken är tryckt i 250 exemplar.

”Det här med boken är ett
fritidsprojekt - då jag är svag
för historia och i synnerhet
den som handlar om Söderköping. Jag har arbetat med
boken under ca ett års tid.”

Ola visar upp boken i sitt historiska arkiv.

Olas nya bok - Den ryska invasionen 1810-1832

Det är många på författarscenen i länet, vilket är
jättekul. En av författarna från Söderköping som
nyligen gett ut sin bok är Ola Lönnqvist som till
vardags är ordförande i S:t Ragnhilds Gille och
kanske därav föga förvånande är mycket intresserad
av historia.

Boken heter ”Den ryska invasionen 1810 - 1832” och
har tryckts i en upplaga om 250 exemplar och har redan
sålt bra.
- Det här med boken är ett fritidsprojekt - då jag är
svag för historia och i synnerhet den som handlar om
Söderköping. Jag har arbetat med boken under ca ett års
tid, berättar Ola.
Göta Kanal byggdes för att man vid behov, snabbt skulle
kunna förflytta soldater, regering eller varor ifall ryssen
kom. Därav är det kanske lite ironiskt att det var ryssar
som var med och byggde kanalen.
Men hur många ryssar var det då som arbetade med
byggnationen av kanalen? Enligt information i tidningar, broschyrer och böcker så redovisas det att det var
över 58 000 indelta soldater (soldat anställd inom indelningsverket reds.anm) tillsammans med 3 000 ryska
krigsfångar.
Visst var det ryssar med och byggde, men det var inte
3 000 som det talats om enligt Ola.
- Jag har kunnat hitta 157 ryska soldater men troligtvis handlar det om 200-230. Så det handlar om ett ganska grovt räknefel. Man får också enligt uppgifterna till
sig att alla grävde samtidigt vilket inte heller är korrekt.
I bokens sammanfattning går att läsa ”…innan arbetet
var klart hade vid kanalen lagts ner cirka sju miljoner
dagsverken – i allmänhet av tolv timmars längd. Sammanlagt hade tusentals personer sysselsatts, däribland
ett kompani ryska krigsfångar, men de flesta var svenska

soldater från olika regementen. Flera av dem återkom
år efter år.
Men som jag skriver i boken – några 58 000 eller
60 000 var det inte, summerar man alla verksamma år
efter år så handlar det alltså om ca 72 000 personer,
men då ska man vara medveten om att alla dessa inte
var i tjänst varje år, utan antalet varierade från år till år,
från några hundra ett år till omkring 7 000 ett annat
år, och det var indelta soldater, civilanställda, kvinnor,
ryssar, specialister, ingenjörer, förplägnadsfolk (folk som
arbetade med maten, reds. anm), präster, stenhuggare,
smeder, bokhållare, engelsmän, finnar, norrmän, danskar,
sjömän, timmermän, kockar, medicinsk kunnig, hästkarlar, krigsfångar, desertörer, unga, gamla, friska och sjuka,
officerare, drängar och pigor… och Baltazar Von Platen.
Minnesmärket i Sjötorp uttrycker inte personaldimensioneringen på det sätt jag skulle önska att det gjorde, där står nämligen ”utfört av 58 000 indelta svenska
soldater”, ordet totalt saknas och flera kategorier har inte
fått vara med och dela på äran”.
Man har räknat fram arbetsinsatserna genom att se på
dagar, timmar/dag, antal soldater gånger antalet månader. Genom vilket man får fram en siffra om sju miljoner
arbetsdagar. På samma vis har man räknat fram antalet
ryssar och ”…adderar man dem år efter år under 22 års
tid med fler i början och färre på slutet så kanske det blir
3 000”.

Så levde ryssarna i Söderköping
Ryssarna var inte populära i Sverige under den här tiden.
1836 kom order om att ryssarna skulle folkbokföras vilket
har underlättat resan att kunna följa ryssarna i Sverige.
Det levde ett hårt liv och arbetet som de utförde var tungt.
De fick lön att köpa mat och kläder genom Kanalbo-

laget. Men de fick också pension vilket kanske var något
av en lyx vid den här tiden. Många hamnade dock efter
arbetet på fattighuset ”Moskva” som var beläget i Söderköping.
Ola har kunnat kartlägga ca 40 äktenskap som resulterade i 99 barn mellan svenskar och ryssar. I och med
äktenskapet så blev ryssarna integrerade i samhället och
gick i kyrkan. Några få av ryssarna som gifte sig fick så
stark hemlängtan så de rymde, hur det sedan gick för
dessa är oklart.

Med allt du berättar så låter som det krävts
en gedigen research inför boken?
- Ja, det stämmer. Det har varit väldigt roligt. Jag är
också mycket intresserad av släktforskning vilket jag
haft stor nytta av till skrivandet av den här boken. Bland
annat har jag under tiden för bokens skrivande kunnat
tala om för en person att han har ryska förfäder och två
personer har hört av sig till mig för att se om jag hittat
något om deras släktskap.
Jag har kunnat följa några av ryssarna under deras
tid i livet. Bland annat en flicka som hade förlorat båda
sina föräldrar redan vid treårsåldern. Hon hamnade hos
ett par som tog hand om henne men som på grund av
fattigdom tvingades lämna ifrån sig flickan. Vid 16-17
årsåldern är flickan arbetsför. Hon kom att föda fem barn
under sitt liv och alla fem var döda innan de hunnit fylla
fem år. Ett tragiskt öde. Hon arbetar som bagare och dog
vid 83 års ålder i Norrköping.

Vill du veta mer? Du finner boken hos bland annat
S:t Ragnhilds Gille och Söderköpings bokhandel.

Daniel Serander
Text och Foto
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#händerisöderköping 2020!

Moderaterna i Söderköping

Kallelse till årsmöte torsdagen den 19 mars
kl.18:00 på Söderköpings Brunn.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner till
årsmötet sändes till styrelsen senast den 2 mars.
Program:
Jessica Häggroth talar om rollen som ombudsman.
Bengt Svensson och Börje Natanaelsson informerar
om vad som händer i kommunpolitiken.

Företagare
se hit!
Klappat & klart!
Handelns Dag

Hantverksdag i Kanalhamnen

Lör den 28 mars

Tis den 11 augusti

Vill du:
Ett unikt presentkort som kan användas till
- att er
når fler
kunder? Gästabud
Fixmarknadsföring
Textildagar
Söderköpings
shopping, restaurangbesök
och friskvård mm.
Fre den 24 till sön 26 april
Fre den 28 till sön 30 augusti
- vara
Vi önskar
Digmed
trevligi ett nätverk som ger nya
kontakter
för
handel i Söderköping
och ert företag?
Klipp ut
En dag för barnen
Handelns Dag
och spara!
en riktigt God
Jul!
Lör
den
30
maj
Lör
den 31 oktober
- lättare kunna hitta resurser och inspiration
Myntet finns i valörerna;
för att ditt företag ska växa i Söderköping?
100, 250 samt 500 kronor

Måltid fri för medlemmar med bindande anmälan
senast den 16 mars till gunvor.wissmar@telia.com
eller 0708-274693.

Styrelsen hälsar er Varmt välkomna!
Söderköpings Stads Hembygdsförening
S:t Ragnhilds Gille
Resterande PROGRAM VÅREN 2020
Onsdag 11/3, 18.30

1800-1900-talets byggnader och människor / Gillets
styrelsemedlemmar och du själv, PLATS: Muséet
FRIVILLIG ENTRÉ, vi serverar kaffe för 20 kr/st.
Onsdag 15/4, 18.30 Brunnen genom tiderna / Gillets styrelsemedlemmar
PLATS: Söderköpings Brunn. FRIVILLIG ENTRÈ, kaffe 40 kr/st.
Förhandsanmälan till Gillet senast 13/4.
Onsdag 13/5, 18.30 Byggnader och trädgårdar i staden, promenad med guidning.
Start vid MUSÈET / Ingrid Ögren, Lena Lyrhag
FRIVILLIG ENTRÉ, vi serverar kaffe för 20 kr/st.
Onsdag 3/6, Heldag BUSS- och KANALRESA, Vreta kloster, Ljungsbro,
Bergs slussar, Borensberg, Brunneby. Preliminärt innehåll.
Information: Hemsidan eller Muséet.
Miniföreläsningar, kl 15.00
Måndag 24/2
Söderköping och trafik på väg, järnväg och med båt/Lars Lindh
Måndag 23/3
Söderköping och Göta kanals ryssar/Ola Lönnqvist
Deltagaravgift 20 kr/tillfälle för medlemmar, 40 kr/tillfälle för
icke medlemmar.
www.stragnhildsgille.se - Telefon 0121-214 84
Vi samarbetar med Studiefrämjandet

Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen!

och Dans
Köp dem hos;Musik
Det
villTuristbyrån
vi också!
Söderköpings
LörBrunn
den 13 juni
Bli
medlem
nu - Samverkan
eller
Guldmakeriet

www.isoderkoping.se

Julmarknad

Lör den 28 till sön 29 november

ger resultat!

Kontakta ossarrangeras
för mer info: av eller
Evenemangen
info@isoderkoping.se
tillsammans med Stadskärnan

Skogspromenad med Diplomerad coach
Har du kört fast i livet utan att hitta en lösning?
Är du rädd för att ta ett nytt steg, eller behöver
du kanske bryta ett negativt livsmönster för att
komma vidare?

Jag arbetar som diplomerad coach och hjälper dig,
att genom kraftfulla frågor och ett aktivt lyssnande,
hitta dina egna svar och lösningar.
Vi har alla svaren inom oss, men ibland vågar, kan
eller hinner vi inte lyssna på oss själva.
Jag arbetar enligt metoden ”walk and talk”, där vi
under en timmes skogspromenad hjälper dig att nå
dina drömmar och dina mål i livet.
Första gången är alltid kostnadsfri, för att känna att
du har kommit rätt.

Boka ett kostnadsfritt
första möte. Mejla till:
anna@vonkoch.one

Hör av dig idag, livet väntar på dig.
Anna von Koch
Diplomerad Coach i Söderköping

Dags
för nyttGuldkant
avlopp? i Söderköping vill
Föreningen
Boka
ett
kostnadsfritt
hembesök
Boka
hembesök.
bidragratis
till
bättre
livskvalitet för
äldre och direkt!

Vi har lokaler från 40-500 kvm!
Eget förråd? – storlekar från 4-40 kvm.

Besök oss på Bodagen, Söderköping lördag 6 april, kl 11–14.

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
- Båtutflykt i skärgården
- Åktur med veteranbil
- Gårdsfester med grillning

Ge gärna ett
bidrag!

Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar.

Telefon 0121-10296
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35

Boka hembesök direkt eller besök oss på Bodagen!
Söderköping, lördag den 21 mars kl. 11-14.

Modern
avloppsrening
Dags för
Dags
nytt för
avlopp?
nytt avlopp?

Guldkant
i Söderköping

Ecobox är robusta kemikaliefria minireningsverk
som ersätter markbäddar och infiltrationer. De
fungerar lika bra i villan som i fritidshuset. Klarar
Ecobox är vid
en svensk
reningskraven
normal produktportfölj
och hög skyddsnivå.
Ecobox
och byggd
Ecobox
är utvecklad
robusta kemikaliefria
med är
kompakta,
robusta
ochi Sverige.
minireningsverk
som
ersätter
Vi
tycker
som
våra
kunder:
Avloppsrening
kemikaliefria minireningsverk.
markbäddar
ska
vara enkeltoch
ochinfiltrationer.
pålitligt.

trekammarbrunnar,
markbäddar
DeGlöm
fungerar
lika bra i villan som
i
fritidshuset.
Klarar ireningskraven
vid ska
och
infiltrationer.
Avloppsrening
Svensktillverkad
Övertorneå
normal
och
hög
skyddsnivå.
Ecobox
är
Fritt
från
kemikalier
vara enkelt att installera och underhålla.
utvecklad
och
byggd
i
Sverige.
Vi
tycker
För normal och hög skyddsnivå
Kontakta
oss såAvloppsrening
hjälper vi er ska
vidare.
som
våra kunder:
Inbyggd bakterierening
vara
enkelt
och
pålitligt.
Robust byggd för vårt nordiska klimat

Rickard Lindström
Lindströms Mark och Maskin
R Lindgrens
Åkeri35
AB90
070-932
0706-94 0118,rickard@lindstromsmaskin.se
kund@rlindgrens.se

0927775
77575
75 www.ecot.se
www.ecot.se
0927
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Stefan tillsammans med några av gästerna i Klockaregården.

Stefan är ny präst i Söderköping
Vi möter Stefan Sandberg vid en sopplunch på
Klockaregården. Vi talade om arbetsuppgifter och
organisation, men det blev också ett djupare samtal
om tro. Stefan vill vara en modern bypräst som möter
dig i vardagen.

Hur länge har du varit präst och vad har du
arbetat med tidigare?
- Jag är utbildad civilekonom och har haft eget företag. Jag startade en Hemtexbutik i Norrköping 1993.
2006 sålde jag den och på så sätt fick jag råd att studera
till präst. Jag har varit präst sedan 2012. Tidigare har jag
tjänstgjort i Kolmården, Stigtomta och senast i Östra
Ryd.

Vad fick dig att sluta som egen företagare
och att välja att bli präst?
- Det var en lång process - en kallelse. Jag kände redan i början av nittiotalet när jag pluggade ekonomi, att
det egentligen var något annat jag ville göra. Under hela
hemtextiden kände jag att det var okej, men köpman var
inte det jag skulle vara.
Jag har alltid känt, även innan jag visste vem Jesus
var, att det var om honom jag ville berätta. Innan jag
ens hade läst vad som står i evangeliet visste jag att Jesus
betydde mycket för mig. Det var som jag hade en kallelse.
En kallelse är att man har ett uppdrag. Det är inte bara
präster som har kallelser, Gud har ett uppdrag för alla
människor! Det gäller bara att lyssna till honom. En del
kallar det för ens inre röst, andra intuition. Men djupt
därinne har Gud ett budskap om vad han vill använda
just dig till. I dagens samhälle är dock stunderna av tystnad sällsynta, och det är bara där vi kan höra hans röst.
Min egen väg gick via ett par livskriser som fördjupade tron på att det finns något, när alla andra har övergivit
dig. När livet sviker, innan man slår i backen så finns det
något som tar emot en. Så var det för mig. Det var det
som fick mig att ta det här steget, det har jag inte ångrat
en enda sekund.

Vad innebär frälsning? Måste man vara frälst
för att vara präst?
- För att vara präst måste man enligt mig tro på Jesus,
att han är Guds son och att han uppstod från de döda.
För mig är det grundläggande om man ska kunna kalla
sig präst i Svenska Kyrkan. Jesus är Gud på jorden, han

dog på korset och han uppstod på tredje dagen. Det tror
jag är väldigt viktigt. Frälst blir man däremot när man
lägger sitt liv i Jesu händer. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre i ditt liv och tror på att Gud har
uppväckt honom från de döda, då är du frälst. För mig är
det en överlåtelse som måste föregås av att man bekänner
alla sina synder för Jesus. Om man bekänner sina synder,
erkänner att Jesus är herre i ens liv och tror på att han är
Guds son, då är man frälst.
I mitt fall föregick prästvigningen med ganska många
år innan jag blev frälst på riktigt. Så jag var präst i många
år utan att överlämna mig totalt. Mitt liv ändrade sig
efter den stunden. Det är inte så länge sedan. Ordet frälsning kommer av begreppet ”frihalsad”, att ta bort halsbojan på en slav, att man blir räddad till frihet. Traditionell
kristen tro är att du blir räddad till evigt liv. Tron på Jesus
ger evigt liv.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
- Förutom att fira gudstjänst och hålla dop, vigslar och
begravningar så är jag ansvarig för vuxenverksamheten
i församlingen. Där ingår äldreboenden, en sorgegrupp
för de som har förlorat en nära anhörig, en bibelstudiegrupp samt ansvar för våra frivilliga kyrkvärdar. Dessa
gör ovärderliga insatser i samband med bl a gudstjänster.
Jag medverkar också i det diakonala arbetet.

Vad är diakoni?
- Det är kyrkans sociala sida, t.ex. det som sker här
i Klockaregården. Det kan vara spontana eller enskilda
samtal. Det kan vara stöd i olika former även tillfälligt
ekonomiskt stöd när det verkligen krisar.
Sedan har vi lunchträffar och temakvällar, datum och
plats finns på kyrkans hemsida.
Det finns också en kontaktverksamhet för äldre, Väntjänst, som ingår i kyrkans diakoni och består av anställda
och frivilliga. De kan hälsa på i hemmet, följa med på
promenad och vara stöd i vissa situationer.
Jag är med i Blå Portens verksamhet och håller andakt. Kyrkan står för underhållningen vissa fredagar, annars är jag med någon måndag i månaden.

Kan du beskriva församlingens verksamhet i
stort?
- Vi gör väldigt mycket med den personalstyrka vi har.

Vi har en omfattande barnverksamhet, öppen förskola
och en mängd andra grupper. Vi följer barnet från dopet
till konfirmationen och sedan även efter. Att döpa barn
är kanske det viktigaste som kyrkan gör och sen släpper
vi dem inte utan har dem kvar i olika grupper ända till
konfirmationen och därefter kan de vara kvar som unga
ledare.
De frivilligas verksamhet är som sagt otroligt viktig.
Vi skulle inte klara oss utan dem. De är exempelvis kyrkvärdar, medhjälpare i väntjänsten och de som jobbar här
i Klockaregården.
Vi har också ett rikt musikliv med många körer. Själv
sjunger jag sedan flera år i Söderköping Gospel och jag
kan verkligen rekommendera körsång, det är som balsam
för själen och helt otroligt roligt!

Varför ska man vara medlem i svenska
kyrkan?
- Ja, det är något vi har varit dåliga på att berätta. Medlemsavgiften går till en enorm hjälpverksamhet både här
och internationellt. Dessutom ett rikt gudstjänstliv, dop,
vigslar, konfirmationer och begravningar. En omfattande
barn- och ungdomsverksamhet, ett aktivt musikliv med
flera körer, möjlighet till personliga samtal, bibelstudiegrupper, föreläsningar, äldreverksamhet m.m. Dessutom
ska medlemsavgiften finansiera drift och underhåll av
våra vackra kyrkor, ett stort kulturarv som vi förvaltar.
Svenska kyrkan står inför utmaningar som sjunkande
medlemstal och neddragningar. Men vi har delvis ödet
i våra egna händer. Vi behöver vara ute mer i samhället
och berätta om vad kyrkan gör. Vilka är kyrkan, jo de
är de som tror på Jesus. Det behöver inte vara dem som
samlas för gudstjänst utan de som tror på Jesus. Och alla
vi har ett uppdrag att berätta om Jesus.
En av kyrkans finaste och viktigaste uppgifter är att
bryta ensamhet och utanförskap. Det är fastställt att ofrivillig ensamhet är lika dödligt som rökning. Jag tror på
att sitta ner med besökarna här på Klockaregården, gå ut
på stan och prata med människor, att jag har prästkragen
på mig när jag går på affären. Jag tror att man ska synas
ute i samhället. Det finns en poäng med att man träffar
prästen i vardagen. Präster behöver bli mer synliga. Jag
försöker bryta fördomar om kyrkan, som att det är tråkigt
eller stelt att fira gudstjänst. Det kan tvärtom vara väldigt
glädjefyllt.
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”En av kyrkans finaste och
viktigaste uppgifter är att
bryta ensamhet och
utanförskap. Det är fastställt
att ofrivillig ensamhet är lika
dödligt som rökning. Jag tror
på att sitta ner med
besökarna här på
Klockaregården, gå ut på stan
och prata med människor, att
jag har prästkragen på mig
när jag går på affären. Jag
tror att man ska synas ute i
samhället.”
Vad är det bästa med att vara präst?
- Det är så många saker, att få möta människor i situationer som är viktiga för dem är jättefint. Man möter
människor inför dop, vigsel och begravning, vart du än
kommer är du efterlängtad och behövd. Man får ta del
av deras liv när det hänt något stort. Extra fantastiskt är
det att få döpa barn. Att fira gudstjänst älskar jag också.
Men man måste ha tid till förberedelserna. Innerligheten
är viktig och den måste komma fram i predikningarna,
de ska vara genomtänkta och förankrade i texterna och i
Jesus samt förmedla hopp i livet.

Hur kommer det sig att du valde Svenska
Kyrkan?
- Bra fråga, jag uppskattar verkligen mycket av det
frikyrkliga anslaget! Jag älskar fri bön och lovsång. Frikyrkan har ofta ett mer radikalt förhållande till Jesus,
som jag delar. Men min kallelse är att var präst i Svenska
kyrkan och där finns det utrymme för allt ovanstående.

Vad händer i församlingen framöver?
- Första veckan i april har vi Biskopsvisitation. Då
kommer biskop Martin Modéus hit och förhör sig om
hur läget är i församlingen och går igenom verksamheten. Kyrkorna och lokalerna ses också över. Söndagen
den 5 april är det visitationsgudstjänst i S:t Anna kyrka.
Den kan jag varmt rekommendera.
Sen ser jag fram emot skärgårdskyrkan i sommar.
Man åker ut på öar och har gudstjänster, det ska bli spännande. Ute i skärgården har vi också fantastiska Capella
Ecumenica.

Något mer du vill tillägga?
- Ja, varmt välkommen på morgonbön varje morgon
8.45- 9.00 i S:t Laurentii kyrka! Det är härligt att börja
dagen i bönens stillhet. Kanske kan du höra Guds vilja
med ditt liv just där.
Stefan går fram till ett av borden med glada lunchgäster
och jag tar ett foto av gruppen. Det är så här han vill
verka, att vara en präst som möter sina medmänniskor
i vardagen.

Åke Serander
Text och Foto

I år ökar vi och delar
ut åtta nummer av
Söderköpings-Posten

INSÄNDARE

Naturnära
KundaliniYogaCenter

Fullständiga möjligheter!
Ängsbacken Övre vid Göta kanal
www.nkyc.se, info@nkyc.se
0704-104922/0709-589645

Vattenspegel vid Kvarndammen.

Rädda Storån
- stort gensvar!

Förslagsärende till Söderköpings kommun uppmärksammades i media den 4 januari 2020 med mycket positivt genomslag och fick många att reagera. Blickarna
av vattenspegeln vid Kvarndammen fångades av överraskande många. Flera har hört av sig till mig och med stor
entusiasm också lagt tilläggsförslag, t.o.m. från Lybeck
har man hört av sig och påpekat Hansans betydelse! Det
gäller nu eller aldrig med tanke på E22 kommande omläggning, som rycker allt närmare.
Storåns vattenspeglar från Kvarndammen till Brunnshotellet ska vara en sevärdhet och bli ett attraktivt besöksmål året runt.
Komplettera med en eller ett par mindre sentida kopior av koggar permanent förtöjda vid kaj t. ex. vid Rådhustorgskröken. Säkert skulle flera företag haka på som
sponsorer. Den nyfikne kan gå på upptäcktsfärd och titta
in i trapphallen på Skönbergagatan 16 och se på väggmålningarna, som visar hur det kan ha sett ut.

Ulf Axelson

Text och Foto

Röda Korset
har haft
kretsstämma

Röda Korset i Söderköping har haft kretsstämma i
Vintervadskyrkan 11 februari 2020.
Söderköpingskretsen har 217 medlemmar. Styrelsen
utgörs av nio personer. Ordförande är Kristina Wibeck,
kassör Helena Kejler och sekreterare Sture Bång omvaldes till sina tjänster liksom övriga styrelseledamöter.
Kretsen bedriver, tack vare många engagerade medlemmar, en mycket livaktig verksamhet bl a i second
hand-butiken Kupan, läxverkstad, språkcafé på Stinsen
och flera sociala aktiviteter på äldreboende i Östra Ryd
m.m.
Tack vare alla generösa givare och kunder från när och
fjärran har second handbutiken Kupan gjort ett mycket
bra resultat med ett överskott som går till katastrofhjälp
genom Svenska Röda Korset, lokalt integrationsarbete
och lokalt socialt arbete. Kretsen har också deltagit i
Röda Korsets bössinsamlingar till Världens Barn.
S:t Annas rödakorskrets välkomnades och blir genom
sammanslagning med Söderköping S:t Annas röda korsgrupp i Söderköpings röda korskrets.
Sju förtjänsttecken delades ut och stämman avslutades med fika och semmeltårta.

Kristina Wibeck

Ordförande i Röda Korset Söderköping

Malmqvists Plåtslageri AB
Välkommen att kontakta oss

Ny adress
Berga 1
614 92 Söderköping
Telefon: 0709-567723
Info@malmqvistsplatslageri.se
www.malmqvistsplatslageri.se

Snart är det dags för
Körsommardäck.
säkert!
Kontrollera dina däck
Se
över dina däck och
och hjulinställning
innan
semesterresan.
boka
hjulskifte i tid.
Johans Däckservice AB |0121-721730
0121-10586 | www.dackia.se
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Söderköping Nu och Då: Kv. Gillet

Bekvämt och trivsamt på Långholmen i Söderköping
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.

Bekvämt och trivsamt på Långholmen i
Söderköping
Folkhumorn ger snabbt smeknamn på bebyggelse i vår
lilla stad. ”Långholmen” var lättfunnet för det långsträckta kvarteret utmed Lillån. Gillet, som det rätteligen heter, är ett centralt beläget och trevligt planerat kvarter
av flerbostadshus. De vinklade husen ramar in gemensamma friytor och grönska till skyddade innegårdar.
Byggnaderna, från mitten av förra seklet, har efter hand
moderniserats och omfattar i dag ett 150-tal trivsamma lägenheter i varierande storlekar och upplåtelseformer. Husen närmast Rådhustorget stod klara 1953 och
innehåller 24 lägenheter med bostadsrätt i HSB BRF
Gillet. I bottenplan finns affärslokaler mot såväl torget
som Ågatan. De tre västligaste husen är från 1964 och
har 123 hyreslägenheter med HSB som värd.

I hjärtat av medeltidsstaden
När husen byggdes gjordes omfattande arkeologiska undersökningar, vilka visar att kvarteret varit bebott och
haft hantverk redan vid stadens tillkomst. Kvarteret Gillet har en historia på över 800 år! Vintervadsgatan (f.d.
Hästtorgsgatan) har samma sträckning som på medeltiden. Man har funnit 17 olika gatunivåer, varav den äldsta från år 1204! Med 16 meters mellanrum har funnits
gränder från gatan ner mot Lillån, som förr gick öppen
längs kvarterets norra sida. Mellan gränderna rymdes
två tomter med åtta meters bredd. Gränderna användes
när man gick till ån för att hämta vatten och kallades
vattugränder. Kvar på 1876 års karta var Garvaregränd,
Rådmansgränd och Wattengränd.

I den vackra paviljongen vid korsningen Vintervadsgatan/Hospitalsgatan finns en utställning om den medeltida staden. Texter, konstnärliga illustrationer och ljud
(som tur är ingen lukt!) förmedlar hur det medeltida
kvarterslivet kan ha tett sig. Om det berättas också i kommunens lilla häfte SÖDERKÖPING UNDER VÅRA
FÖTTER, som behandlar kvarteret Gillet i ett särskilt
avsnitt. För den som vill fördjupa sig rekommenderas
Dick Harrisons bok EN MEDELTIDA STORSTAD.

T h om handelshuset ses Axel ”Ormen” Malms lilla bod,
vars stora produkt var cigarrer. Den blev en populär träffpunkt och här brukade Emil ”Snapphanen” Ström ta upp
beställningar av fotouppdrag. Kalle Johansson hade sin
köttbutik i ett litet hus vid motsatt gavel, men även en
korvfabrik i ett hus inne på gården nära Lillån.

Möbelleveranser med ångbåt till Stockholm

Handelsgården var ”1800-talets varuhus”!
”Där fanns allt att köpa, från almanackor till gödsel, från
sytråd till plogar och vin …” (Sigurd Erixon i Sparbankens jubileumsbok). Den gamla handelsgården med
handelshus i Karl-Johanstil låg vid torget mitt emot
Rådhuset. Handelsman J. Billsten hade låtit uppföra den
under 1830-talet då det rådde en optimism till följd av
kanalens nya möjligheter. Svärsonen E. A. Engström tog
senare över. Han drev även lantbruk och inne på gården
fanns stallar och spannmålshus. Morgon och kväll kunde
man se hur gårdens oxar leddes över torget för vattning
i ån.
Fabriksbyggnaden med hög skorsten hade tidigare varit
garveri, men nu övertagits av Bergströms möbelsnickeri. Verkstaden drevs med en stor ångmaskin. Möblerna
såldes mest till Stockholm och levererades onsdag och
lördag med ångfartyg via kanalen (vintertid dock per
tåg). Fabrikör Bergström ägde bostadshuset, som låg på
samma tomt upp emot Vintervadsgatan.

Stadens första mejeri

I affärslokalen t h öppnade Matts Carlsson järnaffären,
som blev ”JÄRN-KALLES”. Kontorsdelen t v byggdes
om till butiker och här öppnade SKOASSAR affären,
som senare blev OSCARIA. Gårdsinnehavaren bodde
på husets övre våning.

På andra sidan Garvaregränd utmed ån låg stadens första mejeri. Detta hade startats på 1870-talet av Leonard
Engström, son till nämnde handelsman E. A. Engström.
Mejeriet fanns kvar till dess Mjölkcentralens nya mejeri
(vid nuvarande Fixområdet) tog över 1939. Till mejeriet
hörde också en liten mjölkbutik vid Vintervadsgatan.
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Sadelmakare Kempes gård
Gårdarna i kvarteret uppkallades ofta efter innehavaren.
På Vintervadsgatan 6 bodde sadelmakare Kempe och
därmed blev det ”Kempes gård”.

Mellan bostaden och Garvaregränd låg lusthuset, som
länge antogs ha varit ”Gunilla Bielkes bönekapell”. Senare forskning tyder på att det är ett lusthus från 1600-talet.
På 1700-talet ingick lusthuset i den gård, som då ägdes
av tobaksfabrikören och tillika rådmannen Hans Lindstedt. Tobaksspinneriet låg på andra sidan huvudgatan
och var stadens då största industri. 1903 flyttades lusthuset till Skansen i Stockholm där det i dag utgör en av
två flygelbyggnader till Skogaholms herrgård.

På 1940-talet köpte makarna Signe och Ivar Hjulström
den gamla gården. Den stora tomten ner mot Lillån med
djup svart och bördig jord utnyttjades till fullo för det
trädgårdsintresserade parets odlingar. Barnbarnen hälsade ofta och gärna på hos mormor och morfar. Carina
Jonasson har välvilligt låtit oss använda den här fina trädgårdsbilden från 50-talet där hon och syster Anita trivs
med mormor i den fina trädgården. Flera fina bilder och
intressant läsning finns i boken ”Den gamla trädgården i
Söderköping – bevara den väl!” av Lena Lyrhag.

50 år i kvarteret!
Det finns flera som bott länge i kvarteret. Få torde dock
ha mera erfarenheter av kvarterslivet än nu 92-årige
Karl-Erik Westergren. Som 8-åring flyttade han 1935
med föräldrar till den gamla gården på Vintervadsgatan 14 intill Vintervadsplan, som därmed kom att kal�las ”Westergrensgården”. Här kom Karl-Erik att bo tills
han gifte sig 1962. Några år därefter såldes gården och
revs strax därefter för att ge plats till nuvarande bebyggelse. 1996 slöts cirkeln och Karl-Erik flyttade åter till
kvarteret där han nu trivs utmärkt i sin bostadsrätt invid
Rådhustorget. Han har gett oss några glimtar från de 50
”kvartersåren”:
Under skoltiden var det suveränt att bo endast några
minuters promenad från folkskolan på andra sidan gatan
och att ha kompisar i närbelägna gårdar. Utöver lek tog
han gärna med sig kompisarna till sadelmakare Gustaf
Paulsson, som bodde och hade verkstad i ett annat hus
på gården. Det var alltid spännande att se honom arbeta i verkstaden. Gustaf hade dessutom förmåga att roa
grabbarna med trollerikonster och musik på sitt blåsinstrument.

Pappa Henning drev trähandel på Dockgärdet några
hundra meter bort på andra sidan bron så hit tog sig
gärna Karl-Erik för att uppleva miljön. Mamma Elsa tog
emot beställningar och skötte firmans administration på
hemmakontoret. Karl-Erik bodde i kontoret och kunde
nära följa mammas arbete. Tidigt drömde han om att ta
över och sköta ekonomiuppgifterna. Så blev det också
när han 17 år gammal tagit sin realexamen med handelsinriktning. Några månader senare lät han examenskortet (med mössa och blommor) pryda sitt nytagna
körkort. 30 minuters körskola för ”Manne Lämplig” vid
Bilcentralen i en gengasdriven A-Ford fick räcka som
förberedelse!
Karl-Erik bodde vid åkanten och minns översvämningen 1940 då vattnet stod decimeterhögt över golvet.
Undsättning anlände per roddbåt. En granngård nyttjade läget utmed ån för att starta tvätteri. Westergrens
utnyttjade dock inte tjänsterna utan tog med tvätten till
Karl-Eriks morfar och mormor, som hade utmärkta bykfaciliteter vid Hälla kvarn. Tvätteriets träbaljor fick också
en extra användning. Som skolgossen Hedenström själv
erfarit gick folkskolans elever hit och badade med viss regelbundenhet. Butiker och torghandel fanns på nära håll.
Mjölk handlade dock Westergrens direkt från bekanta
på Dockgärdet, som hade egna kor.

För bara ett sekel sedan…
Flygfotot från sent 20-tal visar en stadsbild, som i mycket stämmer även för 1800-talets senare hälft. Kvarteret
ramas in av den ännu öppna Lillån längs Ågatan i norr,
Rådhustorget i öst, Vintervadsgatan i syd och Vintervadsplan i väst. Redaktörens nutida drönarbild ger oss
stöd för orienteringen.

Vintervadsgatan (1), Vintervadsplan (2), Lillån (3),
Garvaregränd (4), Handelsgård (5), Möbelsnickeri (6),
Mejeri (7), Tvätteri (8), ”Kempes gård” (9), ”Johanssons
gård” (10), ”Wallins gård” (11), ”Westergrens gård” (12);
Därtill arkeologiska fyndplatser: Silversmedens gård från
1200-talet (13), Slaktarens bod och bostad från 1200-talet (14), Stadsbondens gård från 1400-talet (15), Stadsgårdar från 1500-talet (16), Lusthus från 1600-talet (17).
Vintervadsgatan (f d Hästtorgsgatan) är områdets huvudgata sedan medeltiden. Vintervadsplan hette tidigare
(1770-1922) Hästtorget och dessförinnan (1736-1770)
Gamla torget/Lilla torget. På torget sålde man bl.a. hö,
ved, vagnar, kälkar och brandstegar. Här fanns anslutning
västerut till vägen mot Linköping och norrut mot Norrköping. Vintervadsbron var troligen det ställe där man
för länge sedan vadade över vintertid.
Lillån följer Ågatan till torget där den sedan 1860-talet passerar i kulvert fram till Storån. I slutet av 1950-talet kulverterades även sträckningen längs kvarteret. Snett
emot Breda gränd (där ÄNGENS BLOMMOR finns
i dag) fanns en bro över Lillån till Garvaregränd, som
anslöt till Vintervadsgatan.

Ett kvarter med många ”årsringar”!
Exemplen visar att kvarteret Gillet har såväl intressant
nutidshistoria som en förhistoria som sträcker sig åter
ända till den tid då det låg i själva hjärtat av DEN MEDELTIDA STORSTADEN!

Lars Hedenström
Lars Sylvan
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Foto: Johan Heikensten

BlandArt firar
20 år i
Rådhuset!

År 2000 fick tio konstnärer och konsthantverkare
reda på att turistbyrån som låg i Rådhuset skulle
flytta till det nybyggda biblioteket ”Stinsen”.

Med hjälp av JUBILEUMS-utställningens invigningstalare, fd. kultursekreterare Barbro Mellqvist och dåvarande kommunalrådet Barbro Tjernström fick de då
hjälp och möjlighet att hyra Rådhuset.
Efter 20 år är det fortfarande tre av de ursprungliga medlemmarna kvar: Lars Malm, träkonstnär, Lena
Neander, textilare och Kåge Olsson, keramiker.
I dag ingår även Kerstin Danielsson, textil, Anders
Fredin, smide, Ulla Nerman, måleri och skulptur, Ola
Niklasson, recyklingart och Ohla Söderlund, grafik och
måleri i gruppen.
I 20 år har blandArt förgyllt tillvaron för turister och
Söderköpingsbor. Under dessa år har blandArt drivit
Rådhusgalleriet. De har haft öppet elva månader om året,
och under höst, vinter och vår, helgöppet. Sommaren har
det varit öppet sju dagar i veckan och fungerat som en
turistmagnet.
Till jubileumsutställningen som har vernissage lördagen den 29/2 och pågår till 22/3 har även samtliga f.d.
medlemmar inbjudits och kommer att delta med två till
tre verk var.
Före detta medlemmar är Ann Beve, måleri, Janne
Bergström, måleri och skulptur, Ulf Ekervik, grafik och
akvarell, Sigrid Ericson, måleri, Annelie Lindberg, textil, skulptur och installation, Eva Persson, akvarell, Anna-Lena Rydberg, textil skulptur, Björn Römert, metallskulptur, och Anna-Karin Utbult Almkvist, textil.
Tre konstnärer har avlidit men kommer att medverka
tack vare bistånd från Söderköpings kommun som lånat
ut alster till utställningen. Dessa är Tord Kempe, akvarell,
Margareta Oldfield, textil och Solveig Strid, akvarell.
Alla nuvarande och före detta medlemmar kommer
att vara representerade med två till tre verk.
Utställningen är öppen lördagar och söndagar 12.0016.00 mellan 29 februari till den 22 mars.

Ohla Söderlund

Brottsofferjourens föreningsordförande Kent Fernström och vice ordförande Margareta Öst.

Brottsofferjouren stöder
dig som drabbats av brott
Det är svårt att drabbas av ett brott, man känner sig
utlämnad och maktlös. Tankarna blir många: Vad
händer nu? Hur går det till vid en rättegång? Kan jag
få någon ersättning? Då är det tryggt att veta att det
finns stöd att få.

Jag träffar föreningsordförande Kent Fernström, tidigare polischef i flera städer runt om i landet och vice ordförande Margareta Öst, tidigare socialchef i Norrköpings
kommun för att få mer information om verksamheten.
De berättar att Brottsofferjouren Östergötland (BOJ)
är en ideell- och politisk obunden organisation. I Östergötland finns det två jourer och i riket 72 jourer som är
anslutna till Brottsofferjouren Sverige. Genom ett samarbete med Söderköpings, Valdemarsviks och Finspångs
kommuner erbjuder man stöd för kommunernas invånare. Även övriga invånare i länet erbjuds stöd och råd.
I Norrköping finns det 18 utbildade stödpersoner varav
tolv är aktiva som tar emot samtal per telefon eller vid
förekommande fall, träffar brottsoffer.
Alla stödpersoner får minst 30 timmar utbildning,
avger tystnadslöfte och ska genom ett registerutdrag
visa att de inte finns med i belastningsregistret. Riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige genomför årligen
flera konferenser och utbildningar vilket gör att de lokala
jourerna får tillgång till kompetensutveckling.
BOJs syfte är framförallt att ge medmänskligt stöd i en
svår situation men också kunna ge råd och information
och ibland hänvisa till olika samhällsinstanser. Föreningen ger brottsoffer, anhöriga och vittnen ett kostnadsfritt
stöd av hög kvalitet.
Stödpersonerna ringer skyndsamt upp de brottsoffer
som önskar kontakt. BOJ kan ge stöd på mer än 20 olika
språk och förra året hade Brottsofferjouren Östergötland

ca 700 ärenden. Den vanligaste brottstypen under 2019
var misshandel. Många brott rörde också våld mot kvinnor och bedrägerier mot äldre.

Har ni något speciellt fokus för 2020?
- Ja, just nu jobbar vi extra för att informera om hatbrott och hedersrelaterade brott.
Vi uppmärksammar även att FN:s barnkonvention
blir lag i Sverige från och med i år.
Brottsofferjouren Sverige har tagit fram ett utbildningspaket i samarbete med Polisen, PRO och SPF som
heter ”Försök inte lura mig” och som riktar sig till äldre
personer som tyvärr drabbas av olika bedrägerier.
Ett viktigt datum är den 22 februari då uppmärksammas
den Internationella Brottsofferdagen genom ett bokbord
på Stadsbiblioteket i Norrköping och en kostnadsfri föreläsning om ”våld mot äldre”.
Brottsofferjouren ska inte förväxlas med Brottsoffermyndigheten som är en myndighet som utger ekonomisk ersättning (om inte gärningspersonen har ekonomisk kapacitet). De bidrar även med verksamhetsbidrag
till Brottsofferjouren.
Du kan bli medlem, vilket kostar 100 kr per år och då
får du fyra nummer av BOJs tidning ”Brottsoffer” samt
möjlighet att närvara vid det årliga årsmötet.
- Vi kommer gärna ut och informerar mer om vår
verksamhet till föreningar, företag och skolor och tar
tacksamt emot nya stödpersoner, avslutar Kent.

Daniel Serander
Text och Foto

Söderköping 15
”Det är avkastningen från fonden som delas ut i forskningsanslag och i år
är den summan ca 1,8 miljoner. Varje forskare kan bara få anslag en gång
och för närvarande är det högsta beloppet 150 - 200 000 kronor per år i
tre år.”

Lions Forskningsfond samarbetar
med Linköpings universitet
I 39 år har det funnits ett samarbete mellan Lions
forskningsfond och Universitetet i Linköping.
Sussanne Börjeson kom till Söderköping för att
berätta om detta för Lions medlemmar. En
information som vi tror att många fler än
Lionsmedlemmar är intresserade av.

Sussanne Börjeson är professor och proprefekt vid
medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och
styrelseledamot i Lions Forskningsfond.
Sussanne är dotter till Pär Johansson från Söderköping. Hon har kunnat följa en hängiven och energisk
Lionsmedlems arbete sedan hon var liten. Ett arbete som
tillsammans med alla andra Lionsmedlemmar, förmår
att göra skillnad inom olika områden.
Lions Forskningsfonds mål är att besegra folksjukdomar och detta görs genom att stödja unga forskare som
just startat sitt forskningsarbete, doktorander och post
doc., de som nyligen doktorerat. Det är forskningsfondens styrelses uppdrag att leta fram duktiga unga forskare med forskningsprojekt som rör folksjukdomar. Fonden stöder i första hand klinisk forskning, forskning som
handlar om behandlingsformer.

Här kommer några exempel på
forskningsområden:
•
•
•
•
•

Hjärt- och kärlsjukdomar
Elakartade tumörer
Sjukdomar i rörelseorganen
Ämnesomsättningssjukdomar
Allergier

Några exempel på områden där behandlingen har gått
mycket framåt de senaste årtiondena är TBC, magsår,
hjärtinfarkt och cancer. Exempel på detta är att magsår
inte längre opereras utan behandlas med antibiotika

eftersom man nu vet att såren orsakas av bakterier.

Lions forskningsfond är mån om att fördela anslagen
inom olika områden.

Exempel på ämnesområden som beviljats
anslag 2019:
•
•
•
•
•
•

Autism
Brännskador
MS
Cancer
IBS (tarmsjukdom)
Långvarig smärta

Ni är ett anrikt band?

Den Nära begravningsbyrån
Jourtelefon dygnet runt!

011-28 72 50

www.ostgotabegravning.se

Vi gör
hembesö

k

Vi säljer, monterar
och reparerar
luftvärmepumpar

Hemsida: www.energiochservice.se

Det är avkastningen från fonden som delas ut i forskningsanslag och i år är den summan ca 1,8 miljoner. Varje
forskare kan bara få anslag en gång och för närvarande är
det högsta beloppet 150 - 200 000 kronor per år i tre år.
Sussanne talar om hur viktigt det är med treårsperioden
för att få stabilitet och arbetsro.
I Samband med Sussannes besök passade Söderköpings
Lions Club på att överlämna ett bidrag till forskningsfonden.
Om du eller ditt företag också vill bidra till forskningen
mot folksjukdomar tag kontakt med Lions så hjälper vi
till att förmedla kontakten.
Om du vill arbeta för att förbättra förhållandena
i Sverige och i världen för utsatta och olycksdrabbade
människor så tag kontakt med Lions Club i Söderköping.

Tillsammans gör vi skillnad!

Kom ihåg Fettisdagen
den 25 februari.
Välkommen in till oss!

Mån-fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60
Följ oss på Facebook

Priser som tål att jämföras!
Persienner, Markiser, Lamellgardiner,
Pliségardiner, Rullgardiner m.m.

Gun Löfström

pade med grabbarna och fick spelningar på fritidsgårdar
runt om i Stockholm 1957. En kväll 1963 spelade vi låten ”Spel-Olles gånglåt” i ett TV-program som hette ”En
kväll så Sunside”. Programmet handlade om händelserna på en fritidsgård. En grammofonproducent såg programmet och ville spela in låten. När vi kom till studion
visade det sig att det var Stickan Andersson som hjälpte
oss med producerandet. Succén var given och vi spelades
i radio, medverkade i TV-program och låg etta under en
lång tid på Svensktoppen.

Ni har spelat på samma turné som Beatles?

- Vi var några grabbar som startade upp bandet som
tonåringar 1957 och är still going strong så här 63 år
senare, även om vår leadsinger tyvärr lämnade oss 2002.
Annars har vi gjort allt i musikbranschen, träffat 1000tals arrangörer och spelat in ca 400 låtar. Vi har ett gott
renommé och har inte hittat på några dumheter. Jag brukar skoja och säga att nu skulle vi inte orka kasta ut någon
TV från ett hotellrum ens om vi skulle vilja, det skulle
möjligtvis vara fjärrkontrollen då.

- Ja, det är en rolig historia. Det var 1963 som en
arrangör ville att vi skulle ut på turné. Arrangören ringde
oss för att informera att någon band från England skulle
delta ”De heter Beat les någonting, vet inte vilka det är”
sa han till oss. Tilläggas ska att Beatles då inte var kända,
i vart fall inte i Sverige medan vi var med överallt.

Hur började ni er karriär?

- Det handlar bara om personkemi då man under
turné hänger ihop dag och natt.

- Det började med att jag konstruerade en basfiol, re-

Begravningsbyrå

Telefon: 0704-508 929

Afton med nostalgisk underhållning
av storslagna artister i S:t Anna
Fredagen den 28 februari fylls S:t Anna skola av
skönsång och skratt när Trio me’ Bumba (”Man ska
leva för varandra”), Karl-Erik Thörn (”Jag vill dansa
med dig” – ”Mamy blue”), sångare och buktalare
Adorena Thörn, Nina Lizell (”Vem kan segla förutan vind”) och Rockfolket – Kalle Åhmark (”Hey
baberiba”) kommer till bygden. Jag intervjuar herr
Bumba själv eller Jan-Erik ”Bumba” Lindqvist som
han egentligen heter.

ÖSTGÖTA

Hur håller man ihop så länge som ni gjort?

Daniel Serander

Fixpunkten, Söderköping
0121-10240, 011-162731
opm.soderkoping@gmail.com

- Konst
- Konärsmaterial
- Presenter
- Restaurera
Prästgatan 2, Hagatorget,
Söderköping
Tel 0121-121 35
GALLERIHASSEL.COM

Åängen 2, Söderköping,
Tel 0707-80 21 98
aangensbedandbreakfast.com

Vill du nå alla hushåll i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet?
Kontakta oss så berättar vi
mer: 0121-421 35
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INSÄNDARE

Terese Landin är jurist och svarar gärna på
dina frågor. Skicka ett mejl till redaktionen på
info@soderkopingsposten.se.

Det behövs fler bostäder på landsbygden

Vad är skillnaden
mellan rättsskydd
och rättshjälp?
Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de
flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar.
Rättshjälp är ekonomiskt hjälp tänkt för den som
inte har rättsskydd.
Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i
din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en
tvist.

Rättskydd
I juridiska tvister finns det i många fall möjlighet att
ansöka om rättsskydd via din hemförsäkring. De flesta försäkringsbolagen brukar kräva att du ska ha tecknat försäkringen minst ett år innan du kan ansöka om
rättsskydd. Rättsskyddet brukar täcka ca 80 % av ombudskostnaderna i processen. Det är din jurist som gör
en ansökan om rättsskydd till ditt försäkringsbolag. Exempel på ärenden som kan berättigas till rättsskydd är
vårdnads-, umgänges- och underhållstvister, arvstvister
och ekonomiska tvister över ett halvt prisbasbelopp (22
250 kr).

Rättshjälp
I det fall man inte har en hemförsäkring kan man i vissa
fall ansöka om rättshjälp via rättshjälpsmyndigheten.
Förutsättningar för att ansöka om rättshjälp:
Ditt ekonomiska underlag får inte vara högre än 260
000 kronor/år för att få rättshjälp. Det är flera olika
faktorer som påverkar ditt ekonomiska underlag. Dina
tillgångar/förmögenhet minus skulder och försörjningsbörda:
Räkna ihop summan av din inkomst. Har du en ojämn
inkomst så används den inkomst du har haft under sex
månader före begäran om rättshjälp och den förväntade
inkomsten under sex månader efter, som underlag.
Har du en förmögenhet/tillgångar vid sidan av dina
inkomster kan denna påverka beviljandet av rättshjälp.
Det är tillgångarnas beskattningsvärde som man utgår
från.
Du får göra avdrag med 15 000 kronor/år för varje
minderårigt barn som du är underhållsskyldigt till, dock
högst 75 000 kronor/år.
Rättshjälpsavgiften(det du själv betalar) varierar mellan 2-40% beroende på ditt ekonomiska underlag.
0 kr -50 000 kr = 2 %
50 000 kr-100 000 kr = 5 %
100 000 kr-120 000 kr = 10 %
120 000 kr-150 000 kr = 20 %
150 000 kr-200 000 kr = 30 %
200 000 kr - 260 000 kr = 40 %

Terese
Landin

Jurist

www.soderkopingsposten.se

Idag saknas minst 50 000 bostäder på svenska
landsbygden. 500 000 bostäder totalt. I Östergötland
redovisar Länsstyrelsen i årets bostadsanalys att
kommunernas tomtköer påvisar ett underskott av
10 000 bostäder. Läget är akut.

från idé till handling. Kommunerna kan här komplettera med tomträtter och flexibel detaljplanering för fler
mindre fastigheter som tillåter en varierad bebyggelse. Vi
behöver förtäta även på landsbygden och öka närheten
för fler till den service som finns.

På landsbygden och i skärgården byggs det minst. Det
som framför allt saknas är mindre lägenheter för äldre
människor som inte vill bo kvar i sina hus, lägenheter
för unga som vill flytta hemifrån men stanna på hemorten samt lägenheter för anställda som inte kan bo långt
från arbetet. För dessa grupper är hyresbostäder ofta det
önskvärda. Dessa människor efterfrågar inte nödvändigtvis naturskönt läge i ortens utkant, med utsikt över
vatten. De vill ha lägenheter som ligger centralt med närhet till social gemenskap, service, grönområden och kollektivtrafik. I flera östgötska landsbygdsnära tätorter är
det idag enkelt att bo, förutsatt att man har närhet till
buss eller pendeln. De områden som kommuner avsätter
för nya bostäder finns dock ofta i utkanten av samhällen
med förhoppning om nyinflyttning. Därför missas möjligheter för bygdeutveckling och flyttkedjor.

Arena Idé släppte nyligen en rapport om markvärdesbeskattning som ersättning för exempelvis fastighetsavgift
och flyttskatt. Detta är ett intressant förslag eftersom
landsbygdsbor i dagens system betalar mer i fastighetsavgift än stadsbor och lika mycket i inkomstskatt – trots
sämre tillgänglighet till samhällsservice och vanligen
längre avstånd till jobbet. En markvärdesskatt belastar
enbart det värde som skapas av läget vilket skulle ge en
bättre balans. Landsbygd har lägre markvärden än städer.
Skatten uppmuntrar offentligheten att förbättra lägen
genom satsningar på samhällsservice och infrastruktur.
Rapporten föreslår även uppbyggnad av fonder som kan
användas av lokala initiativ för att finansiera utveckling
inom social ekonomi. I vårt län finns Mikrofonden Östergötland som ett första försök i den riktningen.

Vi tror att många människor vill och kan ta ett större
ansvar för sin boendesituation. Genom att engagera sig
i byalag och utvecklingsgrupper kan de själva planera
sina lokalsamhällen och genom bygdebolag och byggemenskaper ansvara för att nya bostäder uppförs. Genom
fler bogemenskaper motverkar vi ofrivillig ensamhet och
främjar psykisk hälsa strukturellt.

Coompanion Östergötland

Initiativ från Boverket i form av investeringsstöd och
höga kreditgarantier till nya kooperativa hyresrätter samt
startbidrag för byggemenskaper underlättar för att gå

Vi står redo med rådgivning, nätverk, mikrofond och
projekt. Vill ni vara med och arbeta för fler bostäder tillsammans med oss?

Camilla Carlsson
Kjell Eriksson

Mikrofond Östergötland

Pia Tingvall

Hela Sverige ska leva Östergötland

I f.d. tobaksaffären vid Hagatorget öppnar Jan Svensson och Anna-Lena Flodberg Tvätt-stället.

Nu fylls de tomma lokalerna i centrum
Under den senaste tiden har glädjande nog flera av de
tidigare tomma lokalerna i centrum fått nya hyresgäster. En tendens tycks vara att lokaler med butiker
med varor ersätts av tjänsteföretag, något som också
syns över hela landet.

Gittans massage flyttar in i korsningen Nybrogatan/
Skönbergagatan, Algots till Skönbergagatan (f.d. butik
som sålde mobiltelefontillbehör), Dahlins redovisning
till Hagatorget (f.d. Skomagasinet), också vid Hagatorget en ny tvättinrättning i f.d. tobaksaffären, på Storgatan i f.d. NT:s lokaler utökar Trolltygs sina lokaler samt
Eva bodens tidigare lokaler på Nybrogatan omvandlas

till två bostadslägenheter. Sedan tidigare har ett mäklarföretag Properties & Partners flyttat in i f.d. Möllers
porslinsaffär.
Några lokaler som fortfarande söker hyresgäst är: f.d.
apoteks- och postlokalerna på Hagatorget, två lokaler på
Storgatan, f.d. Wallmans skor och Carlssons kläder, samt
på Ågatan f.d. DeLiza och Akleja blommor.
Söker du lokal i Söderköping kan det vara en bra idé
att redan idag kontakta hyresvärden.

Åke Serander
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Konstträdgårdar i Söderköping

”Konstverket består av tre
huvuden i aluminium, brons
och mässing som ”kommer
upp ur” trädäcket. De tre
materialen påverkas på olika
sätt av beröring och väderlek.
Huvudena, som är avgjutningar av Mikaels eget
huvud, är placerade i grupp
som man kan tolka på många
olika sätt.”
Mikael Lundberg har skapat konstverket.

Klostergården
Den tredje konstträdgården från 2013 förlades till en
riktigt historisk miljö, nämligen konventsområdet i
Söderköping. Här, där Franciskanerkonventet låg under
medeltiden och där hospitalets fattiga begravdes under
16- och 1700-talet, skapades en liten oas vid vattnet.
Miljön är fantastisk, de små hospitalsstugorna från 17och 1800-talet som vilar på rester från konventet, stadens
minsta torg – Skvallertorget, utsikten över Storån, kvarnen och kvarndammen och den vackra Drothems kyrka
som höjer sig över de låga små husen alldeles intill.
Den här trädgården, liksom övriga konstträdgårdar
är skapad av landskapsarkitekt Helena Hasselberg. I
rabatterna finns blommor som förekom i klosterträdgårdarna som pioner, lavendel, akleja och rosor medan
vårfloret består av narcisser och luktvioler. Trädgården
har en stensatt del, dekorerad med en trepass i vitt (treklöverform, symbol för treenigheten), som en spegling
av trepassen på Drothems kyrka. Utmed vattnet finns

ett trädäck inramat av ett räcke i cortenstål som fortsätter runt planteringarna. Här kan man sitta och fundera
över Krycke-Johans, Bengt Dumbes, Ingeborg träbens,
blinde Jöns och Karin stumpfots livsöden. Hur var livet
för hospitalshjonen på 1600-talet? Vilka ligger anonymt
begravda under torg och hus? Vilka har bott i de små
stugorna runt torget? Vilka samtal har utspelat sig här?
Konstverket av Mikael Lundberg har tagit avstamp
i just detta och heter ”Skvala, sorl och larma” – Tre
människor. Ett drama. Liksom åns skvalande och skvaltkvarnens skvättande, ljuder människornas sorl på torget.
Konstverket består av tre huvuden i aluminium, brons
och mässing som ”kommer upp ur” trädäcket. De tre materialen påverkas på olika sätt av beröring och väderlek.
Huvudena, som är avgjutningar av Mikaels eget huvud,
är placerade i grupp som man kan tolka på många olika
sätt.
Mikael Lundberg: Jag har placerat tre huvuden i ett
spänningsförhållande till varandra. Med små skiftningar

och förskjutningar skapar jag en rörelse mellan tre nästan
identiska huvuden. Inte tre olika personlighetsdrag utan
tre olika emotionella tillstånd. Det som skiljer dem åt är
ögonlockens position, riktningen på varje huvud och hur
de är placerade i förhållande till varandra. Utåtriktade i
mötet med den avvaktande, den nyfikne i riktning mot
den avvaktande. Det som styr oss människor i ett samtal
är emotioner och motivation. Här finns ett förtroende, en
hemlighet eller kanske ett samförstånd. En historia som
berättas mellan två - tre. Två givare och en mottagare?
Eller en givare och två mottagare?
Mikael Lundberg har gjort en rad konstnärliga utsmyckningar framför allt i Stockholmsområdet och hans
konst är oftast installationer; videokonst, foto eller objekt
av olika slag, ofta rörliga objekt som utför något. Se mera
på Mikaels hemsida: mikaellundberg.se.

Monica Stangell Löfvall

Har du en gammal sliten
betongtrappa?

i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

DinDin
lokala
installatör
sedan 1989
lokala
installatör

www.elcenter.se

Rundqvist Allservice
Hårtorpet 1
614 93 Söderköping
ludde_runqvist@hotmail.com
0707-19 19 26

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

Du väljer!

Ring 0707-19 19 26 så får du ett pris.
Från 3 750 kr färdigt och klart inkl.ROT
avdrag.
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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.

Medborgarlöften
Polisen skulle under 2019 fokusera på trafikkontroller och fotpatrull vilket även skett.
Under året har i stort sett samma antal kontroller genomförts som under 2018.
Polisen har även genomfört informationsinsatser i
årskurs åtta där fokus har varit konsekvenser av brott
med tonvikt på narkotika och trafik.
Polisen har däremot inte medverkat på de gemensamma trygghetsvandringar som planerats, dessa har kommunen utfört själv.
Inför 2020 har medborgardialoger genomförts gemensamt med kommunen. 450 personer har medverkat och
gett sin syn på vad vi bör fokusera på.
Glädjande var att de flesta ansåg att polisen lyckats
bra med att vara synliga.
De som medverkade vill att vi skall satsa på synlighet,
ungdomssatsningar och trygghetsskapande arbete.

De punkter som kommer att finnas med i
2020 års medborgarlöfte är:
•
•
•
•

Ökad synlighet
Informationsinsatser
Arbete med orossamtal
Kontinuerlig kartläggning av drogrelaterad brottslighet och anpassade insatser
• Ett strukturerat trygghetsarbete i samverkan med
fastighetsägare

En hurtig 75-åring
I tjugo år har han åkt till Söderköping för att träna
i trappan på Ramunderberget. En gång i veckan
kommer han hit för ett träningspass. Som en ekorre
slinker han förbi dig på väg upp för femtonde eller
tjugonde gången. Det är den normala
träningskvoten, 15 – 20 ggr upp och lika många
gånger ned. Vi andra får vara glada om vi nått toppen
innan han passerar oss för tredje gången.

Leif Malmberg är namnet, 75-årig träningsnarkoman
från Skärblacka.
- Den här trappan är perfekt om man vill ha lite
tuffare träning, säger han.
Han gillar den nya trappan och är glad att den breddats. Förut kunde han få irriterade blickar när han trängde sig förbi, nu ser han bara glada miner. Varje gång han
når toppen lägger han en liten sten intill trappan för att
kunna hålla räkningen.
Leif slutade röka för fyrtio år sedan och började träna
i stället. Nu håller han jämna steg med betydligt yngre
frisksportare, som han leder i bergslöpning och mountainbike.
- Som ledare måste jag vara lika stark och rörlig som
dom och det kräver hård träning.
Han rör sig lika lätt som förr, balansen är superbra
och det menar han är tack vare att han fortsatt träna på
samma tuffa sätt som för fyrtio år sedan. Möjligen går det
lite långsammare nu.

Hans råd till femtioplussare och andra:

- Dra inte ner på träningen bara för att du gamlar
till dig!

Vi ses i trappan!

Ulla Hasselqvist
Text och Foto

"Erövrat 1934 för alltid å tävling
mot Valdemarsvik med 69 p av 82
möjliga Olle."

Peter
Johansson
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Världens
barn
Servering
förmån
för
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Friskvårdscenter
Carina Plomén

Certifierad massageterapeut
Auktoriserad andningsterapeut
Certifierad samtalsterapeut
Svensk klassisk massage
Andningsmassage/Lotorpsmetoden
Medicinsk fibromyalgimassage
Medicinsk laserbehandling
Besök sidan
på Facebook!

Plomén Friskvårdscenter
Skönbergagatan 8 A
614 30 Söderköping

Tfn: 0705-16 37 38

E-post: info@plomen.com

Boka din tid på
www.bokadirekt.se

Leif i trappan vid Ramunderberget.

Söderköpings-Postens vandringspokal.

VÄRMER DU UPP
DITT HUS EFFEKTIVT?

Kom och lär dig mer om uppvärmning, solceller
och värmefotografering! Gratis rådgivning.
När: Lördag den 21 mars kl. 11-14
Var: Bodagen, Brunnssalongen i Söderköping
Har du frågor kontakta vår

Idrott
o Fritid
012118625,
Idrott
o Fritid
012118625,
energioch klimatrådgivare
idrott.fritid@soderkoping.se
idrott.fritid@soderkoping.se
Per Sjöström på telefon
011-15 16 44.

Vet du något om en
funnen silverpokal?

När Klas Johansson och personalen på Brobyskolan
röjde ur ett gammalt förråd hittade man en silverpokal,
som är ungefär 18 cm hög. På kanten står det ingraverat:
SÖDERKÖPINGS POSTENS VANDRINGSPRIS.
Den är märkt E8, vilket lär betyda att den är tillverkad 1931. På fotens undersida finns en inskription som
är svår att tyda, "Erövrat 1934 för alltid å tävling mot
Valdemarsvik med 69 p av 82 möjliga Olle".
Finns det någon läsare som vet mer? Vem var Olle, som
vann priset? Vad var det för tävling? Vad har Söderköpingspostens vandringspris för historia? Hur har den
hamnat på Brobyskolan? Vet du något av svaren? Kontakta gärna oss på redaktionen.

Åke Serander

Söderköping, Centralt

Funktionella verksamhetslokaler uthyres

Uthyres!

Lokaler i centrala Söderköping med såväl
verksamhets- som kontorslokaler. Uthyres i
befintligt skick. Iordningställande mot tillägg.
Bra logistik för transporter med lastbrygga och fyra
parkeringsplatser. El och fjärrvärme betalas av
hyresgäst, V/A och renhållning av hyresvärd.
Sammanlagd yta 375 kvm.
Adress: Linköpingsgatan 14
Visning: Kontakta oss för visningstid.
Storgatan 2 - 0121 219 20 - www.serander.se
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20 Valdemarsvik
”Det började med att Jonas
Sjöstedt (V) kom hit till Viken
inför förrförra valet och Radio
Wix ville ha en bra journalist
för att intervjua honom. Jag
tog mig ann uppgiften med
spänning – jag hade aldrig
intervjuat någon live tidigare.
Jag var ju skrivande
journalist. Det gick bra och i
år är det sjätte året jag kör
programmet ”Gäst hos
Hasse” som det utmynnade i.
Så här långt har jag intervjuat
cirka 250 gäster.”
Hasse på plats i radiostudion.

Stor gästfrihet hos Hasse på Radio Wix
Många känner säkert igen Hans ”Hasse” Andersson
från hans radioprogram ”Gäst hos Hasse” som sänds
varje vecka på Radio Wix. Jag träffar Hans för en
intervju på hans arbetsplats i Valdemarsvik.

kan rådfråga gratis. En kille i Värmland är helt otrolig i
sitt kunnande – nämn ett tillverkningsnummer så kan
han berätta om vilka komponenter som bytts från den
tidigare versionen!

Är du uppväxt i Valdemarsvik?

Hur är det med ditt pastorskap?

- Nej, jag bor och är uppväxt i Ringarum av födsel och
ohejdad vana. Jag växte upp på en bondgård med min familj. Bonde var ingenting som jag planerade att bli men
som 20 åring arbetade jag sommartid på en bondgård i
Ringarum och när bonden plötsligt dog så valde jag att ta
över arrendet. På den tiden var det väldigt ovanligt att ta
över arrende i min ålder då myndighetsåldern var 21 år.
1985 slutade jag med lantbruket p.g.a. en sliten axel och
flyttade några år därefter till ett annat hus i Ringarum.

- Präst blev jag som sagt aldrig däremot är jag pastor
i pingstkyrkan. Pastorskapet kräver inte samma utbildning.

Du är journalist och pastor?

Upplevde du och din fru någon skillnad i
uppväxten för era barn i och med att de växte
upp i olika decennier?

- Det stämmer. 1985 började jag läsa till präst men
blev istället journalist och började skriva lokalt i Valdemarsvik och hoppade därmed av prästutbildningen.
Först skrev jag bara referat men redaktören tyckte att
det var lika bra att jag skrev själv och på den vägen blev
det. Tidningen ”Dagen” i Stockholm hade utlyst en tjänst
som jag kom att söka. Tjänsten fick jag inte, men chefredaktören hörde av sig och frågade om jag ville göra ett
ortsnummer för Skarpnäck på prov som senare skulle
utvärderas. Någon utvärdering blev det dock aldrig utan
det rullade bara på. Parallellt med detta skrev jag för NT
om Valdemarsvik och Söderköping.
Det senaste på tidningsfronten är Länstidningen som
jag skrivit för under en längre tid. Det var tidigare chefredaktören Ulf ”Uffe” Holmertz som ringde och frågade
om jag kunder tänka mig att skriva lokalt för Valdemarsvik, vilket jag nappade på. Samtidigt med detta kom jag
att sluta skriva för NT. Numera blir det ett par artiklar
i månaden för Länstidningen. Desto mer skrivande blir
det för Svenska Fergusson Klubben Grålles medlemstidning där jag är redaktör.

Vad är det för klubb?
- Fergusson är en gammal traktor och klubben (med
säte i Ringarum) jobbar för bevarandet av traktorn och
dess tillbehör. Tillverkningen skedde i England, men
bl.a. även i Frankrike. Flest medlemmar finns i Sverige.
Som kuriosa kan nämnas att det finns 22 stycken inbitna Grålledoktorer vilka man som medlem i klubben

Har du några barn?
- Ja, fyra stycken som är födda -72, -74, -76 och -91.
Jag är gift och vi firar guldbröllop till sommaren.

- Den största skillnaden var att våra barn som föddes
på 70-talet hade det tryggt och lugnt i och med att både
jag och min fru alltid fanns nära tillhands hemma, då vi
ju även arbetade på gården. För vår yngsta blev det istället
dagis med allt vad det innebär.
Hans är en driftig man som aldrig tvekat att engagera sig
i det han brinner för eller vill förändra. Under en period
var han ordförande i skolrådet och sedermera i Hem och
skola. Han har även varit engagerad i politiken i Valdemarsvik som suppleant i kommunstyrelsen och även i
personalnämnden.

Du är även god man åt ett antal klienter?
- Ja, sedan några år tillbaka. Det är något jag varmt
kan rekommendera. Det känns väldigt meningsfullt och
det behövs fler!

Du har även varit med och startat en kör?
- Ja, kören heter ”Kör XL” och har i skrivande stund
drygt 20 aktiva. Kören startades tillsammans med Cizzie som jobbar på Trolltyg. Det unika med kören är att
de flesta i gruppen är i yrkesverksam ålder, 35-55 år.
Körmedlemmarna kommer från Ringarum, Valdemarsvik, Söderköping och Gryt. Till hösten firar vi tio år.
Repetitionerna håller vi på prästgården i Ringarum och
repertoaren är bred! I april kommer vi ha en konsert i

Norrköping tillsammans med tre andra körer med tema
musikal. Musikalstjärnan Daniel Mitsogiannis kommer
att vara gästsolist vilket ska bli otroligt roligt.

Du har mycket att göra - hinner du med
något på fritiden?
- Jag jagar och behovsfiskar, det är typ det som jag
hinner med, säger Hasse och skrattar. Vi i jaktlaget jagar
vildsvin, rådjur, älg och hjort. Jag har även hunnit med
att vara ordförande i Norra Yxningens älgskötselområde
som är ett av Östergötlands största med sin imponerande
areal om 40 000 hektar.

Intressant, men nu måste du berätta om ditt
radioprogram Gäst hos Hasse:
- Det började med att Jonas Sjöstedt (V) kom hit till
Viken inför förrförra valet och Radio Wix ville ha en bra
journalist för att intervjua honom. Jag tog mig an uppgiften med spänning – jag hade aldrig intervjuat någon live
tidigare. Jag var ju skrivande journalist. Det gick bra och i
år är det sjätte året jag kör programmet ”Gäst hos Hasse”
som det utmynnade i. Så här långt har jag intervjuat cirka
250 gäster. De flesta har bara varit gäst en gång men det
finns undantag då några gästat både två och tre gånger.
Programmet handlar om att ta reda på vem gästen
är som person och vad hen har gjort under sitt leverne.

Har du någon drömgäst?
- Jag vet inte… Det skulle kanske vara musikern och
min namne Hasse Andersson, skrattar Hans. Den förmodligen mest berömda gästen som varit på besök är en
man som bor i Ringarum som varit Road manager åt
rockbandet Thin Lizzy som bildades redan 1969 i Irland.
Hans namn finns med på baksidan av deras vinyler. Den
äldsta gästen är en man nyligen fyllda 99 år vars dotter
är med i lokalrevyerna och som är engagerad i Karnebåtsfestivalen.

Slutligen, om du får välja en artist att lyssna
till vem väljer du då?
- Elvis Presley är en stor favorit. Jag spelar alltid någon
av hans låtar i mina program, avslutar Hasse.

Daniel Serander
Text och Foto

Vikbolandet 21
”När jag var i 13-14
årsåldern startade jag ett
band med några kompisar.
Då var det hårdrock som
gällde och vi jammade i en av
mina vänners farmors källare.
Jag och en kamrat startade
därefter ett metalband som
ett sidoprojekt och det var då
jag lärde mig growla.”

Andreas är
metalvokalist
från Vikbolandet
Hur är det att stå på en scen med en vild och headbangande publik och growla (en typ av strupsång,
reds.anm.) ut sina texter? Det ville vi veta mer om och
träffade Andreas Henke, vokalist i bandet Nethirium
och tidigare även i Dead Within.
Man brukar höra att grabbarna som är sminkade på
scen, har nitar i kläderna och growlar på scenen är väldigt trevliga i verkligheten. Precis den känslan får jag
också då jag träffar Andreas för en intervju i hans hem
på Vikbolandet.

Berätta hur du började din musikaliska bana?
- Musiken har alltid funnits i vårt hem - min pappa är
rektor på kulturskolan och mamma spelar klarinett. Jag
lärde mig tidigt att spela piano och i årskurs fyra lärde
jag mig spela gitarr i musikskolan. Pappa hade möjlighet
att låna hem en elgitarr från jobbet och den spelade jag
flitigt på hemma. När jag var i 13-14 årsåldern startade
jag ett band med några kompisar. Då var det hårdrock
som gällde och vi jammade i en av mina vänners farmors
källare. Jag och en kamrat startade därefter ett metalband
som ett sidoprojekt och det var då jag lärde mig growla.

Jag måste bara fråga, är det inte väldigt svårt
att lära sig att growla?
- Jo det är det, jag gjorde helt fel först och förstörde
rösten så jag knappt kunde prata under två veckors tid.
Sedan träffade jag en kille på en fest som lärde mig tekniken att liksom ”hosta” fram orden. Att lära sig tekniken
tog ett par månader med träningspass två gånger i veckan
med min mentor.

Andreas Henke (i mitten) med grabbarna i Dead Within.

Jobbar du heltid med musiken?
Tidigare jobbade jag som vikarierande gitarrlärare på
Ramunderskolan och Nyströmska gymnasieskolan i Söderköping och senare fick jag förtroendet att vara studioansvarig på fritidsgården Focus. Det är svårt att enbart
livnära sig på musiken. Idag arbetar jag på en förskola
här på Vikbolandet.

Var hämtar du inspirationen till dina sånger
ifrån?
- Jag skriver oftast texten efter att ha fått tagit del
av musiken och innehållet kommer oftast till genom att
jag antingen hämtar från mig själv och min bakgrund
eller från fantasin. Efter gymnasiet fick jag diagnoserna
ADHD, Asperger och har under en längre tid lidit av
depression till och från - så jag har en del sjukdomshistorik att plocka ifrån. Den senaste texten jag skrev handlar
om tillvaron på en låst PIVA-avdelning (vuxenpsykiatriavdelning), med hårda kontroller. Där var det en tryckt
stämning med en blandad kompott av vårdtagare som
var en fara för sig själva och som lagts in antingen av
sig själva, polisen eller någon anhörig. Men det fanns
såklart även ljuspunkter som exempelvis en god vän som
jag fann på avdelningen.
Spåret med fantasin är lite lättare. Här finns exemplen
som låtarna ”Death marches on” där dödens armé slåss
mot en annan armé och ”The Witch” som handlar om en
häxa som stjäl barn i skogen.

Hur går det att nå ut och boka spelningar?
- Vi har ingen manager utan gör allt själva - från
marknadsföring, trycka skivor, boka spelningar med
mera. Det är svårt att nå ut och dåligt med lokaler att

Foto: Mattias Ritzen

spela på. Konsertlokalerna i närområdet som har mest
av vår musikstil på finns i Linköping. Vi vill såklart nå
ut bredare. Vi har faktiskt med Dead Within fått lite
speltid i radio i U.S.A. där de komponerade ihop några
låtar med en intervju.

Vilka inspireras du av?
- Det är naturligtvis flera. Men några exempel är;
Dani Filth från bandet Cradle of Filth, Stian Thoresen
(känd som Shagrath) från bandet Dimmu Borgir, Anaal
Nathrakh som spelar extrem black/grindcore och som
har ett speciellt sätt att bygga upp sina sångstämmor på
och sist men inte minst Emilie Autumn Liddell som
spelar klassisk musik och utgår ifrån sitt liv från gatan
och barndom genom olika barnhem.

Har du någon dröm som du vill uppnå?
- Ja, det skulle vara att få äran att få spela in i Abyss
Studios som Peter Tägtgren (känd från Hypocrisy och
Pain) äger - som bland annat producerat musik för Dimmu Borgir avslutar Andreas.
Då jag lämnar Vikbolandet har dimman lagt sig som
ett täcke över ängarna och skogarna. Ett perfekt tillfälle
för att ta bilder till ett skivfodral till ett band i Andreas
musik tänker jag. Om ni är nyfikna på att höra musiken
och Andreas ljuva stämma så finner ni dem bland annat
på Spotify och Nethirium finns även på YouTube.

Daniel Serander
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Dagens Ros

I samarbete med Ängens Blommor
Vill du också
ge bort en
Dagens ros?

Till min fina vän Anneli Gustavsson.

Pia

Vill jag ge Mikael Björk på Larm Assistans. Han är vår
gamle fixare som inte längre har uppdraget tyvärr. Gladare och duktigare fixare finns inte. Han gillade dessutom
fika.

Ulla

Ger jag Roland Engdahl, Åsa Sjöberg och Claes
Lövgren för sin fina musik o sång.

S.N. i Viken

Till Madeleine Andersson i Söderköping.

Eila Lindkvist

Till Rolf Larsson för att han är en fantastisk man.

En verklig resa
i tid, lycka och
välbefinnande!
DEL 11: Följ 38 år av lycka!

Känslan på vårt gamla hemman vid Göta kanal är obeskrivbar. Energin flödar på via kanalen, trädgården, skogen och alla fåglar vi nu hör börjar sjunga. Lugnet från
naturen är en sann lycka och ger verklig hälsa. Det känns
verkligen som att här kommer vi stanna till livets ände.
Stanna upp och njuta är grunden i mitt sätt att leva.
Sträcka ut blicken till skogsranden på andra sidan av
kanalen. Och när solen långsamt stiger eller går ned låta
den då mjuka styrkan flöda in i min hjärna via lätt bakåtböjt huvud och ej stängda ögon men sänkta ögonlock
- Sun gazing – fyller mig med så mycket lugn och ro. Ger
säkert en hel del D-vitamin också!
Just nu händer så mycket runt om på vår härliga
naturtomt och i de gamla byggnader som funnits så länge.
Underbart att få så mycket hjälp av sina medmänniskor
runt om i världen som ju hela tiden besöker oss och som
vi ger tillbaka allt vi kan, har och förmår från vårt kreativa
och lyckliga liv mitt i naturens vagga.
Årets väder har ju varit mångsidigt och annorlunda
på många sätt men ändå härligt. Är våren här kanske?
Varma hälsningar till er alla bröder och systrar!

Kathleen Ginyard

Barbro Larsson

Jag vill ge dagens Ros till alla mina fina kollegor på
Birkagården hus D. Och för att ni är så grymma på det
ni gör. I tanke på hur läget är.

Helene Tenselius

Till personelen på Birkagården hus D. Ni är värda ett
helt fång rosor för det fina arbete och omtanke ni ger
de boende.

Sofie Ljungberg

Dagens ros till alla kollegor inom hemtjänsten, privat
som kommunal.

Bettan Hägg

Jag vill ge Dagens Ros till Lisbeth Hagström, Söderköping, som alltid tar sig tid och bryr sig om sina vänner.

En av vännerna

Du som fått Dagens Ros kan hämta den på Ängens
blommor på Ågatan, Söderköping.
Vem vill du ge Dagens Ros? Skicka förslag med max
30 tecken till: dagensros@soderkopingsposten.se eller till
Storgatan 2, 614 30 Söderköping. OBS! Ange om du vill
synas med signatur eller för- och efternamn. Vi publicerar insända förslag i mån av utrymme.
Dagens Ros till Gulli på Habiba Café som delar ut bullpåsar gratis till de som behöver.

Igge Fernstad

Till världens hjälpsammaste kvinna Kersti Woll Gyllander

Kenneth Gyllander

Till min bästa kompis Elisie.

Margoth Johnson

Till Madeleine Andersson.

Eila Lindkvist

Till Erica Karlsson, Linköping.

Kjell Persson

Till min snälla och goa mamma.

Carin Svensson

Till min nära och kära.

Lukas Manueliti

Din värmepump
behöver service

för att bibehålla

effektivitet och livslängd
s
s
o
g
Rin för bokning oavsett

värmepumpstyp och fabrikat.

Ditt lokala måleri i
Söderköping och Norrköping
Vi sätter färg på tillvaron
0703 - 54 00 59
ove@barksmaleri.se
www.barksmaleri.se

Specialitet

Söker dig trevliga
kvinna från
Söderköping!
Vi träffades på
Silja-ROCK the
BOAT! 8 februari.
Kontakta
SöderköpingsPosten så
förmedlar vi
kontakten.

50 kr för varje
såld annons i
tidningen går
till Guldkant i
Söderköping

Kontakta oss för en fri offert

Stöd kampen
mot barncancer.

Kontakta oss för
en fri offert

Nytt nummer ute
den 21 mars

EFTERLYSNING

Swisha till 90 20 900
och stöd forskningen.
Tack.

www.sevvs.se • info@sevvs.se • 0121-131 30

23

Mössa
Johnells

mössa
åhléns

tröja
gant

Time for Winter
jacka
åhléns

jacka
cubus

tröja
polarn & Pyret

ÖPPETTIDER:

VARDAG 10.00-19.00

LÖRDAG 10.00-17.00

SÖNDAG 11.00-17.00

WWW.LINDENKOPCENTRUM.SE

4000 kvm mat, dryck och
upplevelser i världsklass!
PREMIÄR 27 FEBRUARI

www.mirumgalleria.se
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Ketura och författaren.

Foto: Privat

Mötet med Ketura
Den gamla indiankvinnan såg föraktfullt på mig när
hon ställde fram en kopp ingefärste på marken nedanför
mina fötter.
Förgäves försökte jag fånga Stouts blick där han satt på
stocken bredvid mig men han hade suttit med halvöppen
mun och stirrat tomt framför sig ända sedan hans mor
hade skällt ut oss.
Jag hade mig själv att skylla.

För nio år sedan när jag besökte Dominica för första
gången hade jag träffat Mister Stout. Han var karibindian och buschdoctor och hade behandlat mig för en
magåkomma som liknade kolera. Han hade kokat ihop
en soppa som mirakulöst botade mig på en natt. Vi blev
goda vänner och han bjöd mig att följa med honom hem
till karibindianernas reservat. Den gången hade jag inte
möjlighet att hörsamma hans inbjudan.
Nu när jag nio år senare vandrade runt i den lilla staden Portsmouth i norra Dominica och letade efter honom hoppades jag att hans inbjudan fortfarande gällde.
Efter ett par dagar ryktades det att han var tillbaka
i stan och jag hittade honom bakom ett tomt glas på
Leonardos Bar nere vid stranden. Han hade inte åldrats mycket sedan jag såg honom sist, såg bara lite trött
ut. Vi hälsade artigt och jag beställde två glas rom med
passionsfrukts juice, en dryck jag mindes att han uppskattade.
Han såg först förbryllat på mig när jag nämnde mitt
ärende som om jag hade påmint honom om något obehagligt, men så sken han upp.
- Det var bra att du kom. Jag är på väg hem till reservatet och du kan följa med.
- Finns det någonstans där jag kan bo?
- Inga problem, min mamma har ett litet hus vid sina
odlingar, där kan du bo. Och hon ordnar med mat.
Stout var nu dryga sextio år och jag undrade hur gammal hans mamma var.
Han rynkade pannan och bet sig i läppen medan han
funderade.

- Ketura är omkring åttio, så det är inga problem.
Jag blev tveksam. Skulle jag verkligen följa med den
här lätt berusade mannen ut i indianreservatet och bo
hos hans gamla mamma.
Två dagar senare knackade han på dörren till den lilla
lägenhet jag hyrde på Bay Street.
- Jag har ordnat en transport, packa dina saker så åker
vi om någon timma.
Ute i bukten låg ett vitmålat engelskt kylfartyg från
Geest Line för ankar och lastade bananer. Från kajen
gick det små båtar i skytteltrafik fullastade med banankartonger.
En grupp indianer hade kommit till stan i en pick-uplastbil med sin skörd av bananer och vi kunde få följa
med dem tillbaka till reservatet.
Jag tog min ryggsäck och min reseskrivmaskin och
vi klättrade upp på flaket med mitt bagage och satte oss
med ryggen mot förarhytten.
Hela Dominica består av regnskogstäckta berg och
vägarna är smala och gropiga, oftast utgrävda ur bergssidorna med vådliga stup på ena sidan. När vi hade kommit ut ur stan och upp bland bergen ställde sig Stout
upp och höll sig fast i en stång på bilens tak medan han
parerade bilens krängningar med svängande höfter. Det
såg ansträngande ut.
- Varför står du upp?
Han log emot mig med håret fladdrande i fartvinden.
- Jag har alltid drömt om att få köra motorcykel och
det här är det närmaste jag kan komma.
Det var sen eftermiddag när vi ordentligt omskakade
kom fram till Salybia, karibindianernas reservat. Jag tog
mitt bagage och vi tackade för skjutsen och letade oss
fram till ett trähus som stod på höga pålar. Det hade ett
tak av korrugerad plåt och var lappat med obehandlade
bräder av varierande längd och bredd. Från taknockarna
var huset stormsäkrat med två tjocka rep som var förankrade vid roten av ett par grova träd. Bakom huset fanns
en liten hydda från vilken det steg upp rök och nu hördes
klirret av kastruller. Det var kokhuset.

Ketura maler morgonkaffe.

Foto: Förf.

Ut ur kokhuset steg Ketura, Stouts åttioåriga mamma.
Hon var som jag hade föreställt mig, liten, gråhårig och
rynkig. Men hon rörde sig med spänstiga steg, som en
vältränad tonårsflicka.
Hon kom fram till sin son och mig men istället för att
hälsa oss välkomna förvred hon ansiktet i en grimas och
började skälla ut sin son. För att han hade kommit för
sent hem, två månader.
Hon talade patua, men ändå med så mycket engelska
att jag skulle förstå andemeningen.
- Dricka rom ska en karl göra, men dricka så mycket
rom att han glömmer mamma, det är fylleri.
Hon kastade en ilsken blick på mig och vände sig mot
sin son.
- Den här mannen du har tagit med dig hit är väl
någon du ska dricka rom med. Honom vill jag inte ha
här. Han ska ut ur reservatet.
Det var inte riktigt det här mottagandet jag hade väntat mig.
I dag fanns det ingen möjlighet att komma ur reservatet så jag skulle vara tvungen att stanna över natten.
Ketura pekade på en stock utanför kokhuset där hon
med en nonchalant gest uppmanade oss att sitta ner.
Hon gick in i kokhuset, lade på några pinnar på elden
och satte på en kittel med vatten. Efter en stund kom
hon ut med två koppar te gjort på ingefära. Hon tog en
egen kopp och satte sig på en pall framför oss på tröskeln
till kokhuset. Där satt vi nu som två olydiga skolpojkar
framför fröken och väntade på ytterligare en utskällning.
Stämningen var tryckt medan jag försiktigt läppjade
på den heta drycken.
Efter en stund ställde Ketura ifrån sig sin kopp och
tog upp en pipa med kort skaft ur en ficka i kjolen. Från
väggen i kokhuset tog hon ett torkat tobaksblad som hon
mosade i handen. När det var klart stoppade hon det
i pipan och tog en brinnande kvist från eldstaden och
tände pipan. Hon sög kraftigt och bolmade ut ett stort
rökmoln. Samtidigt hade Stout skakat fram en cigarett
som han tände med en tändsticka.
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”En grupp indianer hade kommit till stan i en pick-uplastbil
med sin skörd av bananer och vi kunde få följa med dem
tillbaka till reservatet.
Jag tog min ryggsäck och min reseskrivmaskin och vi
klättrade upp på flaket med mitt bagage och satte oss med
ryggen mot förarhytten...”

Nu måste det i alla fall vara rökning tillåten, tänkte
jag och tog fram min pipa ur min axelväska och stoppade
den med min egen medhavda tobak.
När Ketura såg mig tända min pipa förändrades hennes ansiktsuttryck totalt, från en ilsken ragata till en
kärleksfullt leende gumma. Hon såg på mig som när en
mormor ser sitt barnbarn som för första gången.
- Ooh, du röker pipa, sa hon med blid röst. Du är
en riktig karl, inte ett sånt kräk som min son som röker
cigaretter. Hur länge sa du att du ville stanna här?
Jag blev skrämd av hennes plötsliga sinnesförändring.
- Ett… par… par…tre dagar... kanske, stammade jag.
Ketura behöll sitt varma leende.
- Du kan stanna hur länge du vill, sa hon och blåste
ut ett stort rökmoln. Jag tycker om att du röker pipa, du
kommer att leva ett långt lyckligt liv.
Vi drack vårt te och bolmade på våra pipor.
För första gången på länge kunde jag förtränga Socialstyrelsens kampanj rörande tobaksrökningens skadliga
inverkan på vår hälsa och till fullo njuta av de dansande
rökslingorna jag blåste ut.
Men som alla andra rökare höll jag ju givetvis också
på att sluta.
När jag såg den gamla kvinnans ivriga bolmande frågade jag försiktigt om hon kände till tobaksrökningens
verkningar?
Jovisst det hade hon helt klart för sig.
Som barn hade hon varit mycket sjuk och långa tider
hade hon varit sängliggande. När hon var elva år försämrades hennes hälsa ytterligare. Långa tider låg hon som
i koma och alla förberedde sig på att nu skulle hon dö.
Hennes far gav sig iväg på en lång vandring, a footing,
tvärs över Dominica till huvudstaden Roseau på västkusten för att köpa mässingshandtag till hennes kista. Han
ville ge sin lilla dotter en vacker begravning. En vandring
som tog honom tre dygn.
Under tiden han var borta vaknade Ketura upp, stapplade ut i solskenet och satte sig i skuggan under en kokospalm.
- Då kom Icheri, den gode anden och gav mig den
här, sa hon och höll fram sin pipa. Om jag rökte tobak i
den skulle jag bli frisk.
När hennes pappa kom tillbaka med mässingshandtagen fann han sin dotter på en pall under kokospalmen,
klarögd med en pipa i munnen och livets färg på kinderna.
- Sedan dess har jag rökt den här pipan varje dag och
aldrig varit sjuk.
Jag stirrade storögd på föremålet hon fått från andevärlden. Pipan var grovt tillskuren ur något mörkt träslag. Säga vad man vill men de goda andarna var inga
finsnickare.
Lite senare lagade Ketura en måltid bestående av kokt
jams och rostad brödfrukt.
Medan vi åt hade solen börjat dala och vi gjorde vi oss
redo för att bege oss iväg mot huset vid hennes odlingar
där jag skulle bo.

När jag höll på att kränga på mig ryggsäcken kom
Ketura fram och slet den av mig. Utan ett ord lyfte hon
upp den på sitt huvud och ilade iväg. Trots att jag endast
bar min skrivmaskin hade jag svårt att hålla hennes takt.
Vi följde en brant stig genom regnskogen uppför ett
berg tills vi kom fram till en platå med ett stycke röjd
mark. Där stod ett litet hus på meterhöga pålar med
stängda fönsterluckor. En svag grön ton på väggarna och
några färgflagor vittnade om att det någon gång hade
varit målat. Huset bestod av ett enda rum och var enkelt
inrett, två britsar och ett bord med ett par stolar. Under
huset bökade två svarta grisar. En bit därifrån stod ett enkelt kokhus med palmbladstak. Mellan ett stort mangoträd och en grupp höga bananplantor skymtade Atlanten
och en frisk passadvind svepte in över berget.
En halvtimma efter solens nedgång var det mörkt och
natten fylldes av ljud från bräkande trädgrodor och spelande syrsor.
Jag kröp ner i min sovsäck och släckte ficklampan och
befann mig i ett totalt kompakt mörker. Grisarna rörde
sig lite under huset innan de kom till ro. Efter en stund
hördes Stouts kraftiga snarkningar från britsen bredvid.
Det ingav en viss trygghet att höra ljudet av en annan
människa trots att jag inte kunde se honom.
I gryningen vaknade vi av att Ketura slamrade med några hinkar när hon kom med mat till sina grisar.
Om vi ville ha någon frukost fick vi pallra oss ner till
hennes hus.
Vi fick ingefärste och nybakat bröd med skivor av
papaya.
Några dagar senare hade jag blivit kaffesugen och
frågade försiktigt om det gick att få tag på pulverkaffe
någonstans.
Hon såg lite konfunderad ut och skakade på huvudet.
- Men det är okey med te, skyndade jag mig att säga.
Jag vill inte vara till något besvär.
Morgonen därpå stod Ketura vid en stor mortel och
stötte.
- Du ska få kaffe om en stund, sa hon och såg nöjd ut.
Hon hade varit ute tidigt på morgonen och skaffat
färska kaffebönor som hon först rostat på en plåt över
elden och nu krossade i sin mortel.
Glädjen lyste i hennes ansikte när jag en stund senare
med välbehag drack det nymalda kaffet hon hade kokat
åt mig.
Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG
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När dagen vaknar
När dagen vaknar ur skuggornas bo
Och skogens djur lämnar nattlegans ro
Och fågelkvitter förkunnar dagens start
Ser vi skapelsens storhet så uppenbart
Grenverket svajar på solbelyst stam
Luften är ren från gårdagens damm
Morgondaggen har renat den väl
Då stärks man både till kropp och själ
Vackert som konstverk av högsta klass
Ingen kan skapa tavlan med penna vass
Skapa den sällsynta och vacker lyster
Vart försök den bilden förbliver dyster
Som ett sus från skogens gröna snår
Tankar dig når när du skogsstigen går
Vad har jag gjort för detta få röna
Att njuta av allt det vackra sköna
Visst är det väldigt lätt att ta allting för givet
Och ändå finns ingen garanti så skrivet
Som ger oss rätt allt här få serverat
Där vänligt väsen oss det reserverat
Nej livets lott är för många en prövning
för dess öde finns nog ingen övning
Vi har att tackla de problem vi får
Ibland vi får skörda de korn vi sår
Var tacksam var morgon du kan gå ut
I naturen och känn dess doft och njut
Bli ödmjuk inför all naturens under
samla i ditt minne dessa lyckostunder

Hans
Fredriksson
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Bättre klimat i klimatdebatten
På E4 strax norr om Nyköping färdas en bil i vänster
körfält norrut mot Södertälje. Hen som koncentrerat styr
hör bilradion raspa till och släppa in ett viktigt meddelande:
”På E4 en halvmil norr om Nyköping färdas en bil
norrut i vänster fil mot Södertälje. Södergående trafik
varnas.”
Hen, chauffören alltså, fräser ilsket för sig själv:
”En! Vad fan menar de med en? Det är ju hundratals!”
Denna något ålderstigna roliga historia beskriver på
pricken den situation klimatförnekarna befinner sig i.
Tvärtemot alla seriösa studier av i det närmaste miljonen högt kvalificerade meteorologer och forskare från
andra närbesläktade discipliner, reser sig ett antal fåkunniga självutnämnda vetbästare och döper kvalificerad
och granskad vetenskap till pseudoforskning styrd av
egenintresse. I stället framhåller de ett fåtal studier som
kan ge utrymme för tveksamhet. Deras skrivklåda breder
ut sig i bloggar, där man tycker, anser och påstår sådant
som man påstår, tycker och anser.
Ett antal spådomar om klimatet har slagit in precis
som förutsagts. Och senaste tiden har flocken av klimatförnekare sakta börjat glesna. De har blivit forskningsobjekt själva. Hundratals sådana studier har gett intressanta
resultat på kognitiv förmåga och avvikande personlighetsdrag.
Den allmänna debatten bland lekmän blir däremot
alltmera kunnig, nya frågeställningar dyker upp ideligen
och ingen ände finns på relevanta idéer och förslag.
Ett exempel som undvek ett relevant tema är diskussionerna angående coronasjukan i Kina. Två medicinska
forskare påpekade häromdagen för en av TV:s redaktörer att reseförbud till Kina och eventuella andra länder
möjligen skulle kunna minska antalet nya sjukdomsfall
men också medföra utbredd oro och ängslan. Det skulle innebära kostnader och förlorade arbetstillfällen i
turistnäringen i berörda stater och för flygpersonal jorden runt. Ingen nämnde hur bra det vore för klimatet om
flygandet minskade.
Man talar ofta om det angelägna i minskad eller avslutad köttimport från Sydamerika. Och om hur dåligt
respektive bra det vore för klimatet om även berörd flygtrafik skulle upphöra. Men vem berörde vad bönderna
i Argentina skulle tycka. Inte heller hur bra det vore om
vi inte köpte någon etanol från ett så avlägset ställe som
Brasilien.
Metangas uppmärksammas numera sällan. Biogas
anser man skall gynnas och utvecklas mer. Biogas är bra
men Metan, usch, är fossilt. Fast kemiskt är det ingen
skillnad. En aktuell metangasförekomst i den s k Siljansringen är just nu färdig att distribuera inhemsk metangas
i stor skala. Den kan ersätta metangas som idag köps i
Sydamerika och fraktas först i LNG-fartyg till Göteborg och därefter i tankbil till användare i Siljansringens
närområde.
Myndigheterna tvekar att utnyttja den gas som redan
finns på platsen. Gasen har ju fossilt ursprung, menar
man. Men hela området läcker metangas genom sprickor
i berggrunden, genom vilka djupt liggande gasen sakta
pyser upp. ”Som ur ett såll” menar någon i företagsledningen. Får den pysa ifred försvinner gasen av sig själv på

cirka 20 - 30 år – då den blivit till koldioxid och vatten.
Om vi nu istället nyttjar den till energi så ombildas
den till koldioxid likafullt fast omgående. Vi får glädje
av energin. Och atmosfärens metaninnehåll kan minskas
till fromma för klimatet. Metangasen försvinner direkt
kan man säga. Helt klart klokare än att den får sprida sig
fritt. Ofta facklas den bort till ingen nytta.
Metan läcker upp på mängder med ställen jorden runt
och innehållet i atmosfären ökar som sagt allt snabbare
trots att gasen är självförstörande. I den grunda del av
Norra Ishavet som kallas Ostsibiriska Sjön bubblar den
sedan flera år upp i allt livligare takt som kan förväntas
öka när högre temperatur får permafrosten att tina. Togs
gasen om hand skulle det lösa stora och snart aktuella
problem och göra väderleksutsikterna gladare. Gasen är
rysk dessvärre.

Det finns en lång rad andra förhållanden som fortfarande bidrar till elände, men nu tänker jag byta fot. Det
händer, som antytts ovan, nämligen bra saker i ökande
utsträckning. Låt mig helt kort dröja vid Storbritannien
vars kolutsläpp nu står för 2 % av elproduktionen i landet.
För endast futtiga åtta år sedan var samma siffra 42 %.
Alestigs klimatspalt i SvD har försett mig med uppgiften, så den är trovärdig.
Han noterar att framsteg kommer allt tätare och
menar lätt chauvinistiskt att Sverige står bakom Europas förändring. Det kan man knappast vara säker på. En
stor del av förändringen kan vi tacka en ung, modig och
klartänkt skolflicka för. Hon heter Greta Thunberg och
är värd både beundran och tacksamhet.
Kunde vi kanske spika ihop en skamvrå någonstans på
en bergknalle där vi kunde stänga in klimatförnekarna
och släppa ut dem först när de huggit in sina namn i
urberget?
Vindkraften byggs nu ut i takt med att kolgruvor läggs
igen. Solceller breder också ut sig över tak och öknar.
Senaste framsteget fick mig verkligen att tappa hakan.
Forskarna arbetar på vad de kallar omvända solstrålar
som kan producera elektricitet även nattetid. Effekten
är bara 50 W per kvadratmeter mot 200 W dagtid. Inte
mycket, men värdefullt eftersom det minskar behovet av
såväl batterier som kolkraft. Det må låta som ett aprilskämt, men förklaras på trovärdigt sätt i Ny Teknik, som
står för det mesta av min information om alla framsteg
som görs.
Bilhandeln ägnar sig alltmer åt elbilar. Fram till i
höstas handlade det om enstaka procent. I år är nybilsförsäljningen redan uppe i 30 %. Och idag - 8/2 2020
- presenteras en redan testad Lidnersk knäpp, som jag
tror kommer att ge elbilshandeln ytterligare rejäl skjuts
framåt.
Ett österrikiskt företag ”Obrist Powertrain” - obekant
för mig, har gjort ett experiment med en Tesla 3. Två
tredjdelar av batterierna revs ur. En liten bensinmotor
sattes in längst fram i bagageutrymmet, tänkt att ladda
batterier och inget annat. Den är liten, 54 hästkrafter,
tyst och sköter sig själv. När den är i gång håller den alltid
samma varv, får samma gasblandning och samma belastning. Detta gör motorn mer effektiv än en vanlig bensinmotor som ständigt växlar i varv och belastning. Den blir
också mycket lättare eftersom växellåda och transmission

saknas. Hela bilen väger 250 kg mindre efter ingreppet –
ungefär som om man slängt ut tre passagerare.
Resultatet blev långt över förväntan. Bilen visade sig
dra 0,2 liter bensin per mil och räckvidden var 100 mil.
Bensintanken var alltså på 20 liter. På bara batteri tog
den sig dock endast 10 mil. Energivinsten kan tillskrivas
generatorns höga verkningsgrad och bilens låga vikt.
Den bensindrivna generatorn är inte bara lätt utan
också billig. Och det avsevärt mindre batteriet på 17
kWh sparar ensamt in 150’000 kronor. Företaget ”Obrist
Powertrain” tror sig kunna sälja denna mellanklassbil för
200’000 kronor. Det vore onekligen ett jättekliv i rätt
riktning. 66 % skulle sparas av dyra batterimetaller. Moder Jord kunde fröjda sig. Hon vill ogärna släppa ifrån sig
dem – metallerna alltså - i den takt som bilindustrin och batterifabriker i övrigt - begär. Det skulle möjliggöra ett mycket snabbare skifte från bensindrivna bilar till
el-bilar. Renlevnadsmän som tycker att endast helrena
el-bilar duger, borde kunna finna sig i denna genväg till
snabba resultat.
Så långt jag förstår borde detta också vara lärorikt för
tyngre trafik, och göra det intressant att förse stora fordon med plana ytor runt lastutrymmena – långtradare
kort sagt - med solceller på tak och sidor där de kunde
bistå en liten trägen batteriladdare som kunde stå i en
hörna
Detta får räcka idag. Nästa gång tänker jag skriva om
brådska. För bråttom är det. Det är sorgligt att höra hur
man tänker stänga välfungerande kärnkraftverk som
borde få fortsätta sin tid ut och minska på kolutsläppen.
Om det vore till gagn för Sverige eller kringliggande länder är likgiltigt.
Fantasier om stora dyrbara jätteprojekt med supersnabba tåg till Malmö och Göteborg ter sig direkt
fånigt när de inte ens kan påbörjas förrän om 10 - 20 år
och sedan sträcka sig kanske lika långt framöver innan
de är på plats. Under byggnadsåren kommer tusentals
stora entreprenadmaskiner av olika slag liksom cement
i floder att spy ut mer koldioxid än någon kan föreställa sig, medan herrar politiker skryter med sin dådkraft
till ofattbart svindlande dyra monument som inte står i
rimlig proportion till den relativt lilla befolkning Sverige
har. Kinas är 100 gånger så stor som vår. Där må det vara
försvarbart.
Räcker det inte för miljöpartiets hybris med Botniabanan och tunneln under Hallandsåsen? Se istället till
att befintliga järnvägar fungerar och att Söderköping får
sin sedan 55 år hett efterlängtade motorväg under Göta
Kanal och runt stadskärnan till båtnad för hela ostkusten
mellan Norrköping och Karlskrona.

Bengt
Axmacher
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”Finns det någon
framförhållning i
planeringen för våra
unga och äldre?”
Jag har alltid fått höra sedan jag var liten att det är de
gamla som har byggt vårt samhälle och att
ungdomarna är vår framtid. Den devisen tycker jag
har försvunnit för länge sedan. Ovanstående grupper
är de som det satsas minst på, enligt min uppfattning,
nu för tiden.
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Från en tid då det var
nytt med mobiltelefoner...

Jag tycker om att sitta på Centralens café. Kanske har
jag en medfödd svaghet för järnvägscaféer. Nästan i
alla fall. Väldigt tidigt i mitt liv togs jag med till dylika ställen, när mina föräldrar for till stan en gång om
året eller möjligen två. Då som nu, var det en
samlingsplats för alla sorters människor, de som
skulle resa och de som hade rest och de som hade
fastnat för gott på orten.

När jag fick mitt första arbete på pendlingsavstånd från
bostaden kom jag alltid till stationen en timme innan
tåget skulle avgå, allt för glädjen att få sitta med en kaffekopp bland trötta, pigga, gamla, unga , fula, vackra, rika
och fattiga människor. Ibland blev det lite svårt för mig,
när de fattiga ville låna pengar. Jag kunde inte säga nej
och inte har jag fått tillbaka pengarna än efter trettio år,
men å andra sidan fick jag många goda historier, som
gett bra ränta.
Nog har det hänt en hel del sedan min barndom. Inte
fanns det rödbetssallad på köttbullesmörgåsarna då och
baguetter hade man varken sett eller kunde stava till.
Men det finns förändringar som känns mer främmande.
Det upplevde jag senast jag besökte Centralen. Jag satt
med kaffekoppen i ena handen och ostfrallan i den andra och ögonen hade jag på dagens tidning, när någon
nästan skrek:
- Ja, jag förstår att ni har problem, men de måste lösas
snabbt.
Min första tanke var att någon tankeläsare, ute på
turné i Sverige, hade kommit in i lokalen. Nu hade han
iakttagit mig en stund och läst att jag har väldigt svårt
för att bestämma om jag ska ta det nya jobbet eller inte.
Jag tittade upp, men ingen fanns bredvid mig.
- Lyssna ordentligt och gör som jag säger…
Nu upptäckte jag vem det var som pratade. En kostymklädd man, lite snett bort, satt med den lilla svarta apparaten
vid sitt öra. En sådan man verkar helt absorberad av sig själv
och sitt telefonsamtal och tycks inte tänka på att medmänniskor, i kaffe och tidning försjunkna, kan bli störda av höga
röster. Jag blev lite generad, precis som man brukar bli, när
man blir åhörare till något, som man inte har med att göra.
När sedan ytterligare en man kom in, som både kunde
prata i telefon, ta av sig ytterklädema och beställa kaffe
samtidigt, började jag fundera på om det var någon slags

föreställning jag var åskådare till. Teatrarna har ju något
som de kallar Soppteater, kanske har Centralen börjat
med kaffeteater, tänkte jag. Men efter ett tag förstod jag
att det här var verkligheten. Då började jag undra varför
vissa måste prata så högt och varför de måste sitta på ett
café med det som rör deras arbete. Jag kan i och för sig
tillåta att folk arbetar när de sitter på caféer, men då ska
det vara något de läser, eller diskuterar med en närvarande människa. Allra helst ska de sitta och skriva romaner.
Så gör riktiga författare har jag läst, och de är nog inte
störande. Det enda man hör är pennans stift som raspar
mot pappret.
Ett tag funderade jag på om det var så att de båda männen pratade med varandra, men att de inte sett att de
hamnat på samma ställe. så upptagna som de var av sin
lilla svarta apparat.
Allt detta utspelades inför mina ögon. Plötsligt började det också pratas bakom ryggen på mig. Jag märkte
det, när jag skulle gå fram och köpa påtår, men jag orkade
bara inte vända mig om. En till, suckade jag. Expediten
trodde att det var kaffet jag pratade om. Varsågod, sa hon.
- Inte så dum, lite tjock, kanske...
Det tyckte jag att han sa. Rösten var mer lågmäld än de
tidigare. När jag hade betalt min påtår och skulle gå tillbaka, märkte jag att det här var en man som avvek från de
två andra. Den här mannen klarade av att kommunicera
utan apparat. Han pratade för sig själv och kommenterade det han såg. Sådana personer fanns även i min
barndoms cafeer, speciellt bland dem som aldrig rest bort
och aldrig rest hem.
Jag log vänligt mot honom i samförstånd. Jag pratar
också för mig själv ibland, men nu har jag skaffat mig
en mobiltelefon. Det ser bättre ut då. Den kostade 29
kronor i leksaksaffären.

Varje dag kan man läsa om hur våra pensionärer är besvikna på indragningar inom hemtjänst och hur vårdpersonalen nästan jobbar livet ur sig. Det kommer hur
många olika personal som helst hemma hos de gamla,
och som oftast har dåliga scheman.
I vår närhet så demonstreras det utanför kommunhuset av besviken vårdpersonal och någon påläggs med
munkavel och undersköterskor med relevant och gedigen kompetens slutar för att de orkar inte längre. Turbulens är bara förnamnet eller hur? Ser det ut så här i
andra kommuner?
Vidare så berättas det om olika sociala mötesplatser
för både unga som gamla läggs ner eller minimeras.
Från nyårsskiftet så togs bussen bort som körde pensionärer till olika områden i vår stad där affärer och andra serviceinrättningar finns. Det var det främsta syftet
med transporten men naturligtvis så uppstod det en
social samvaro i bussen på väg till handlandet. Det knöts
kontakter och man hade liksom lite ”koll” på varandra.
Det är klart att det finns färdtjänst att ta till. Det vet
ju alla men det här var något annat.
Mycket ledsamt enligt mig med många andra. Kommer detta att utvärderas månne?
En annan ”snackis” är neddragningen av fritidsgårdens
öppethållande. Numera är Focus stängt lördagskvällar
och en kväll i veckan.
Denna mötesplats har sedan sjuttiotalet alltid varit
viktig. ”Går’n” har alltid var ett viktigt ställe för de ungdomar som kanske inte har någon idrottsaktiviteter eller
liknande. För andra har den fyllt ett stort behov av vuxenkontakt. Så var det när den öppnades och så är det nu.
Till skillnad från då så ligger Focus idag i skolans
lokaler och det fyller en viktig funktion under dagtid.
Hur går tankarna egentligen? Finns det någon framförhållning i planeringen för våra unga och äldre? Jag vet
att kommunen har förlitat sig många gånger på ideella
föreningar som Guldkant, olika kyrkor och samfund i
vår lilla stad. Vilka gör en fantastisk insats!
Det är klart att vi är många som förstår att det finns
budgetar att hålla sig till och att det blir neddragningar
när pengarna inte räcker till.
Det känns i alla fall oerhört bistert om detta ska vara
för all framtid, både vad det gäller Focus och bussen. Vi
får hålla tummarna och hoppas att det hjälper.

Christina
Forsman
Nilsson

Marianne
Wik

Läs tidningen på nätet:

www.soderkopingsposten.se
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Med tåg till världens tak

Boy framför det magnifika residenset Potala.
Att åka tåg har blivit alltmer populärt, särskilt långa
tågresor. Det är ett spännande resesätt där man
genom tågfönstret får uppleva nya platser samtidigt
som det i kupén ges tillfälle till nya bekantskaper.
För den som gillar att resa finns det många intressanta
och spännande tåglinjer att välj på. Allt från kortare resor
på några timmar, som ex. Dödens järnväg i Thailand till
den veckolånga Transsibiriska järnvägen i Ryssland.
Sedan en tid kan man också resa på höjden, på den
spektakulära ”the Qinghai Tibet railway”, med stationer
som ligger på över 5000 meters höjd. Från Peking till
Qinghai är sträckningen gammal, men sedan några år
har man byggt ut järnvägen ända upp till Lhasa i Tibet,
en resa på sammanlagt 48 timmar.
Detta var absolut något för mig, att på egen hand ta mig
upp till världens tak. Men det skulle möta på motstånd.
Första försöket att ta mig dit var strax efter öppnandet
av linjen. Jag hade då fått för mig att kliva på tåget redan
i Norrköping och via transsibiriska järnvägen ta mig till
Peking där jag skulle fortsätta med tåg upp till Tibet.
Men den tanken grusades då jag kom fram till Peking. I
Tibets huvudstad Lhasa hade det varit oroligheter med
protester mot Kinas annektering av provinsen. Alla tillstånd för utlänningar att resa till Tibet hade dragits in.
Det var bara att vända hem igen, fast nu med flyg.
Några år senare fick jag en ny chans då jag fått höra
att man släppt på förbudet. Så fylld av förväntan tog jag
flyget till Peking för att köpa biljett på lokal resebyrå.
Men där blev jag nästa utskrattad. ”Tror du verkligen att
du kan resa upp till Tibet, ensam och utan särskilt till-

Foto: miss Lamu
stånd från kinesiska myndigheter? Nä, res du hem igen
och boka en gruppresa hos din egen resebyrå”, fick jag
som svar.
Så det var bara att åter vända hemåt. Men tredje gången gillt. På mina resor till Kina hade jag blivit bekant med en dam som hade ett eget litet reseföretag i
Peking. Väl hemma kontaktade jag henne där jag ödmjukast bad om hjälp att få komma upp med tåg till Tibet,
fast inte i grupp. Min glädje blev stor när hon svarade.
”Nåja, gruppresor behöver väl kanske inte alltid bestå av
så många deltagare. Jag skall se vad jag kan göra.”
Det ordnade sig nu med både resetillstånd och tågbiljett upp till slutstationen, Lhasa. Efter att ha ordnat med
visum tog jag så nästa flyg till Peking. På plats fick jag
mina åtråvärda dokument, betalade för min tågbiljett och
den särskilda avgiften för inresetillståndet. Men innan vi
skiljdes åt skickade min vän med mig några piller mot
“altitude sickness” - höjdsjuka är inte att leka med.
Efter några dagars väntan avgick så mitt tåg mot Världens tak. Resan hade börjat! Först var det dock ganska
stökigt ombord. Tåget tuffade då fram på låglandet med
många stationer och ett ständigt flöde av passagerare av
och på.
Vid Golmud, staden där den nya förbindelsen till
Lhasa startar, märkte man en förändring. Vi hade nu
färdats 270 mil från Peking och det återstod ca 100 mil
upp till målet i Tibet. Lokala resenärer blev allt färre och
i våra sovvagnar återstod nu mest kinesiska turister, i alla
fall inga västerlänningar. Vi befann oss redan på ca 2500
meters höjd, men nu började den riktiga stigningen, upp

mot Tibets högplatå.
Efter någon natt är vi redan uppe på en nivå av 4900
meter. Detta är höjder som inga mindre flygplan kan nå
upp till. Rälsen löper nu över tundra med tjäle och hela
sträckningen anses vara ingenjörskonst av stora mått. I
vissa sammanhang har järnvägsbygget nämnts som världens åttonde underverk. Men det är kanske ingenting
man tänker på när man ser det flacka landskapet, kanske
lite enahanda, passera genom tågfönstret. De enda levande varelserna som syns är jaker. Detta oxdjur som sedan,
tillsammans med både smör och ost från samma kreatur,
skulle bli min huvudrätt tre gånger om dan. I det torra
landskapet strosar de runt och betar, men vad är det de
betar? Inget gräs syns i alla fall till. Frågan uppstår förstås
också om de är vilda eller om det finns någon ägare och
var befinner sig denne i så fall. Ingen by, inget hus eller
människa så långt ögat når i det karga landskapet.
Man hade sagt mig att vagnarna skulle vara av typ tryckkabin. För att inte tuppa av hade varje passagerare även
tillgång till syrgasmask. Nja, tryckkabin visade sig vara
en prisklass högre och hur jag än letade, någon syrgasmask stod inte att finna. Kanske delades det ut när det
var dags? Så med en viss bävan steg jag av vagnen vid ett
stopp på en station, Na Qu, 4513 meter över havet. Men
det var fullständigt folktomt på stationen. Ingen som
klev av och ingen som klev på. Bara jag som stod blickstilla av rädsla att falla ihop av andnöd vid minsta rörelse.
Tåget passerade så Tanggulapasset med den hiskliga
höjden av 5 072 meter över havet. Sedan började klättringen nedåt till Tibets huvudstad, Lhasa. Denna metropol ligger på jämförelsevis ynkliga 3656 meter. På den
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Den för tibetaner så viktiga Jaken.

Äldre tibetaner i glatt samspråk.

Min guide miss Lamu, 4 590 meter över havet.

Troende förflyttar sig framstupa i bön.

Religiös procession rundar Stupa.

Budskap om fred och lycka förs ut över världen.

folktomma stationen stod en mindre välkomstkommite
och väntade. Det var mr Lee, en kinesisk tjänsteman,
samt min tibetanske guide miss Lamu, som skulle bli
mitt sällskap under mina dagar i Tibet. Miss Lamu var
född och uppvuxen i Lhasa men hade aldrig varit utanför
Tibet. Och trots hennes knappa skolgång pratade hon
en hygglig engelska. Obekant hur hon lärt sig språket.

tillbaks fick jag till slut ett värmande element med löfte
om att inte berätta detta för hotellchefen.

livliga diskussioner om allehanda ting, alltsammans med
kraftfulla verbala och kroppsliga uttryck.
Men mest intressant var nog de stunder när jag på
egen hand kunde vandra runt i den gamla delen av Lhasa
och följa de processioner som ständigt tycktes pågå. I
denna vandring, där man rundade mindre stupor, fanns
det ett märkligt återkommande inslag - prostrationer.
Människor, både äldre och yngre, som platt lade sig ner
på mage och med pannan mot marken utförde böner.
Därefter reste de sig, gick några meter innan de på nytt
utförde samma procedur. På detta sätt har pilgrimer förflyttat sig till Lhasa på sträckor upp till 200 km. På vissa
ställen var kläderna förstärka för att inte snabbt nötas
ut. Tillsammans med traditionella kläder, bönekvarnar,
radband och mycket annat var nog dessa religiösa vandringar det som gjorde störst intryck under min vistelse
i Tibet.

Vid resor till Tibet finns det inte mycket utrymme för
egna äventyr. Allt är tillrättalagt i förväg. Fast det får en
backpacker som jag, som är van att röra mig som andan faller på, stå ut med. Dagarna är inrutade med givna
besök till olika sevärdheter och med min trevliga guide
som ständig följeslagare. Men det skall väl ändå sägas.
Det fanns möjlighet att röra sig självständigt när dagens
program var avklarat, men bara inom ett begränsat närområde.
På tågstationen blev jag behängd, som traditionen bjuder, med vita sidensjalar runt hals och axlar. Sedan blev
jag förd till mitt hotell i Lhasas old city för vila efter
den långa tågresan. Det var ett vackert hus i gammal
tibetansk stil. Dessvärre låg mitt rum på andra våningen
vilket gjorde det hart när omöjligt att, i den tunna luften,
ta mer än några trappsteg i taget. Däremellan måste jag
pusta ut och hämta andan innan det var dags för nästa
steg. När jag väl kommit in på rummet var detta iskallt,
fruktansvärt kallt, säkert nollgradigt, och ingen typ av
element syntes till. När jag påtalade detta för huspojken,
att det var omöjligt sova i detta rum, pekade han bara på
högen av tjocka täcken och filtar som låg på sängen - inga
problem. Nåväl, efter mycket argumenterande fram och

Nästa morgon blev jag hämtad av miss Lamu. Efter att
vi avnjutit en jakpizza till frukost tar hon mig till den
mest berömda sevärdheten i Tibet, det vita residenset
Potala. Detta magnifika byggnadsverk från1600-talet var
regeringsbyggnad fram till det tibetanska upproret mot
Kina 1959. Då tvingades den nuvarande Dalai Lama att
gå i landsflykt till Indien. När vi närmade oss såg det ut
att vara en ofantligt lång kö som sakta rörde sig fram
mot byggnaden. Men det var pilgrimer, som i procession,
vandrade runt residenset, varv efter varv. Fast i alla fall
behövde de inte vandra upp till det 13 våningar höga
palatset, beläget på en kulle i centrala Lhasa. Efter att
ha kämpat mig uppför alla 400 trappstegen nådde jag
till slut toppen. Däruppe hade min guide väntat på mig
ett bra tag för att visa mig runt i Dalai Lamas alla rum,
numera museum.
Sedan följde några mer eller mindre intressanta sevärdheter på det i förväg bestämda schemat. Det roligaste var en liten resa i resan. En bussutflykt upp till en
utsiktsplats på 4590 meter, med den klarblå sjön Yamdroktso i förgrunden. Runt om vajade små tibetanska
flaggor som med vinden förde ut budskap om fred och
lycka över världen. En fin bergstur i strålande, med betoning på strålande, väder. Solen är ohyggligt stark på dessa
höjder. Vidare kan också nämnas några andra sevärdheter av intresse. Som exempel det ståtliga Dalai Lamas
sommarpalats Norbulinka, målat i en kraftfull gul färg.
För att inte tala om munkarnas kloster, särskilt företeelsen ”Monks debate”, där munkar i trädgården förde

Tillsammans med några andra gruppresenärer blev det
sista kvällen stor avskedsmiddag på lokal restaurang. Jag,
som var den minsta gruppen (en person) hade också den
enklaste varianten av resor till Tibet, fyra dagar i Lhasa.
Men det gick också att boka längre och mer äventyrligare resor. Vid middagen fanns en liten grupp som precis
kommit ner från Mt Everest base camp och en annan
som just skulle fortsätta över till Nepal. Allt förstås noga
bokat på förhand. Själv ville jag fortsätta mitt sätt att resa
och hade därför nästa dag en tågbiljett ner till Shanghai,
en resa på 51 timmar. Man kan aldrig bli för trött på att
resa med tåg!

Boy Svedberg
Text och Foto
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En vanlig strand i Krabi.

Vattenfall i Chiang Mai.

Tilda på upptäcksfärd i Koh Lanta.

Kombinera studier med resa!
Att resa samtidigt som du pluggar kan mycket väl
vara ett bra alternativ. Kanske inte om du studerar på
en fysisk skola, men handlar det om en
distansutbildning är det bara att dra iväg!

Tilda, som för övrigt är min sambo, läser en folkhälsovetenskaplig utbildning på distans. Likaväl som hon sitter
hemma vid skrivbordet och pluggar väcktes en idé att
det borde väl gå lika bra att plugga utomlands?! Svaret
på den fråga är enkel, det går nästan lika bra att plugga
utomlands som hemma. Problem som man kan stöta på
är att internetuppkoppling måste fungera och att tidsskillnaden kan ställa till det en aning vid möten med
andra i klassen som fortfarande är i Sverige.
Eftersom att Tilda var i Thailand och pluggade låg
hon sex timmar före i tiden. Annars är det inte mycket
mer att ta hänsyn till. Det är lätt hänt att man målar upp
en bild av att det inte är aktuellt att vara utomlands när
man pluggar, men du är ju lika mycket människa där som
här och studiemedel rullar in ändå. Ibland går det fixa
enklare jobb som att dela ut flyers åt restauranger och
liknande för att dra in en extra slant.

Under fem veckors tid var Tilda i Thailand och första
staden att upptäcka var Bangkok, en stad som är ganska
livlig, med långa gator fyllda av pubar, restauranger och
små trånga butiker. Flotta takbarer, shopping och partaj
är också något Bangkok är känt för. Men för Tilda var
det mest en mellanlandning för att sedan ta sig vidare i
landet.

Chiang Mai blev nästa destination att besöka, vilket är
en relativt lugn och skön stad. En promenad där innebär många härliga upptäckter av tempel och vattendrag.
Även utbudet av restauranger och marknader var stort.
Sedan får vi inte glömma att vägen till naturen inte är
långt ifrån med närhet till nationalparker som bjuder på
vattenfall, risodlingar och inte minst Thailands högsta
berg!
En jordbävning fick hon också uppleva. Eller ja, det
beror lite på hur man ser det hela. I Laos hade en jordbävning brutit loss och det kändes i vissa delar av Thailand. I det här fallet låg Tilda och sov men vaknade till av
att det gungade mitt i natten. På morgonen hade sängen,
som var den enda möbeln i rummet, flyttats en decimeter

från väggen och då insåg hon att något inte stod riktigt
rätt till. Det visade sig varit ett skalv med magnitud 6,1.
Chiang Mai är en idyllisk och trevlig stad och enligt
Tilda själv är det ett absolut måste att besöka för den
natur- eller matintresserade.
Efter två veckor åkte hon till Ao Nang i Krabi. Där finns
mycket kust och långa stränder. Väl där finns också möjlighet till att ö-luffa med båt och lite annat, men inte
så mycket mer än det, så hon hoppade på en båt och
guppade vidare till ön Koh Lanta. Där fanns mycket att
upptäcka, perfekt att hyra en moppe för att ta sig runt.
Att hitta en plats på stränderna var inget problem, fast att
det är ett populärt ställe att åka till var stränderna aldrig
överbefolkade. Snarare oväntat lite folk. Stämningen på
den här ön verkar vara avslappnad och lugn. Även här
kan man göra en rundtur bland de mindre öarna runt
om för att kolla läget och varför inte snorkla lite. Eller
för all del, plugga lite!

Emil Friis

Söderköping, Centralt

Stor och modern bostadsrätt i unik miljö i
Drothemskvarteren

Fem min promenad från Rådhustorget.
Lägenhet i markplan med egen uteplats. Även
lämplig för äldre och rörelsehindrade, inga
trappor. 3:a, 79 kvm. Badrum med kaklad
dusch, tvättmaskin, golvvärme (-17),
dessutom separat WC rum. Stort vindsutrymme och separat förråd. Föreningslokal
med pentry och övernattningsrum. Trevlig
innergård.
Utgångspris: 1 970 000 kr
Adress: Linköpingsgatan 8
Visning: Sön 23 och mån 24 feb, enl. ö.k.
EP: 78 kWh/m² (Atemp) och år

Storgatan 2 - 0121 219 20 - www.serander.se
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”När en kund kommer in och vill
beställa och boka bröllopsblommor
och dekorationer för festen är det
viktigaste för mig att hitta känslan
och temat inför bröllopet. Sedan
kan jag fundera ut blomval, teknik
och färgkombination.”

Brud två. Lantlig, busig, stor och yvig bukett.

Foto: Privat

Brud ett. Klassisk liljebukett.

Foto: Privat

Brud tre. Rosa sommarbukett.

Foto: Privat

Bröllopsblommor - från tanke till efterfest
När en kund kommer in och vill beställa och boka
bröllopsblommor och dekorationer för festen är det
viktigaste för mig att hitta känslan och temat inför
bröllopet. Sedan kan jag fundera ut blomval, teknik
och färgkombination.

Brud ett
Klassisk, elegant, stilren. Bruden älskar vita liljor och ville
såklart ha det i sin brudbukett.
Till detta brudpar var min stora utmaning att få liljorna perfekt utslagna. De köptes hem till butik ca två
veckor innan vigseln, sen fick jag flytta dem till och från
värmen för att de skulle vara som bäst just på själva bröllopsdagen. För att få till formen behöll jag tre stjälkar
med blommor på, sen plockade jag varje liljeblomma för
sig, trådade och tejpade för att få till formen.

Brud två

Lantligt, busigt, stort och yvigt. Till detta bröllop hade
jag fria händer. Jag hade dessa ledord att gå på och vi
hade talat om färg och favoritblommor.
Att få till en stor busig bukett med många olika
blomsorter kräver att jag skissar och binder bukett i huvudet många gånger om. För att få in det lantliga, skärgården plockade jag vass som jag själv tycker förhöjde
buketten och känslan som vi var ute efter.

Brud tre
Rosa sommarbuketter. Romantiska rosa sommardrömmar. Det är just denna romantiska sommarkänsla jag
skapar flest brudbuketter efter. Och de kan varieras i
oändlighet.
Populära blommor är rosor, pioner och liljekonvaljer.

Pioner och liljekonvaljer går i princip att få tag på året
runt, men inget jag skulle rekommendera.
Liljekonvaljerna jag använt till ”mina” brudar har jag
plockat själv. Att köpa in från odlare är inte värt det, de
är dyra, små och ofta av sämre kvalitet vilket gör dem
svårjobbade och doften är inte den samma som på de
jag plockar i skogarna runt Ängen där de växer i massor
under säsong.
Pionerna är som finast i slutet av april till mitten av
juli. Att hitta liknande blommor för att få den rätta känslan och doften, som jag tycker är viktigt i detta fall, kan
vara en utmaning. Genom samtal med brudparet och
våra leverantörer så löser vi det, och kan skapa denna
sommardröm när som helst under året.

Malin Wastesson

Florist
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Ida har lång erfarenhet av att planera bröllop.

Foto: Anna von Koch

Ida är Brunnens nya ”wedding planner”

”Det är roligt att få göra det där lilla extra!”
Det är en mild och lugn vintermorgon i Söderköping
och Storån ligger blank och tyst, invid Söderköpings
Brunn. Idag är det få gäster på hotellet, men om bara
några månader kommer här sjuda av liv. Och flera
kärlekspar kommer också att gifta sig i
Brunnskyrkan.
- Det ska bli så roligt och jag ser verkligen fram emot
det, säger Ida Kleist, bröllopssamordnare på Söderköpings Brunn, när hon tar emot Söderköpings-Posten.
Ida började jobba här i augusti, men har tidigare gjort
54 bröllop på Fredgagården i Norrköping.
- Det är så roligt få vara med på den dagen som ska
vara den bästa i livet. Och att få göra det där lilla extra
som inte alla tänker på eller har möjlighet till. Jag gillar
att ge tips och råd, exempelvis för att hålla ner kostnader. Det är ju väldigt dyrt att gifta sig. Man behöver
inte lägga flera tusen på blommor utan kan plocka vilda
i naturen istället, säger Ida.
Men vill man ändå köpa sin brudbukett och ha hjälp
med blomsterarrangemang så har Söderköpings brunn
ett nära samarbete med Ängens blommor i Söderköping, där vaser och bordsdekoration ingår.
Hotellet samarbetar även med Jannes hembageri i
Söderköping, som bakar bröllopstårtor.

Går du i giftastankar i år behöver det inte vara försent att
boka ditt bröllop på Söderköpings Brunn, men då måste
du vara flexibel med datumen. De populäraste datumen
kring Pingst och i sommar är redan upptagna.
Vanligast är att brudpar vigs i Brunnskyrkan, men allt
fler väljer att knyta hymens band borgligt på den lilla bron över ån, eller på gräsytorna längs med vattnet.
Bröllopsfesten kan sedan hållas i den lite större Brunnssalongen eller inne på Söderköpings brunn, beroende
på antal gäster. Det går även att ha bröllopsfesten och
slussas ut i skärgården på båten Lindön, som tar max 65
personer.
- Här får brudparet ett helhetskoncept, där allt ingår i
priset. Allt ifrån bröllopskonsultationen och provsmakningen av mat och dryck till själva dagen och den efterföljande bröllopsnatten, säger Ida.
Tre bröllopssviter, Indiska rummet, Astreasviten och
von Blocks svit, är helt nyrenoverade och här står champagnen kyld och spetslakanen är kallmanglade när bröllopsnatten väl kommer.
Bröllopsplaneraren Ida har själv inte gift sig, men vet
såklart exakt hur hon vill ha det.
- Jag skulle självklart vilja gifta mig här på Brunnen.
Jag är inte så kyrklig av mig, men skulle vilja vigas nere

vid vattnet och sedan ha middagen i Brunnssalongen.
Den ladan är ju så romantisk!
En som däremot gift sig på Brunnen är Söderköpingsbon Josefine Crifält, som sa ja till sin man Christer den
23 april 2016 i Brunnskyrkan.
- Det var jättemysigt, det är ju en fantastisk miljö.
Sedan åt vi bröllopsmiddagen inne i Å-salongen. Man är
ju som i en bubbla där och då, men det var ju en väldigt
speciell dag där alla var där för oss, en dag man aldrig
glömmer.
Josefine skulle absolut rekommendera Söderköpings
Brunn för bröllop.
- Jag hade haft kontakt med flera andra ställen, men
valde Brunnen eftersom det var den mest prisvärda helhetslösningen. Det var trevligt bemötande och vi blev
jättenöjda.

Några tips till blivande brudpar?
- Försök att vara i nuet och njut av dagen, även om
det är svårt!

Anna von Koch

Tema: Bröllop 33

Gulsmedsmästare
Gabriella tipsar
inför val av ringar
Gabriella är guldsmedsmästare på Guldmakeriet i
Söderköping och berättar om saker som är bra att
tänka på när du ska köpa ringar till bröllopet.

Foto: Johanna Forsell

Christer och Josefine Crifält gifte sig i Brunnskyrkan.

Passa på Alla Tjejer!!!

KLÄDER OCH ACCESSOARER
TILL VARJE TILLFÄLLE
VARDAG SOM FEST

På Skottdagen den 29/2-20 är det
Er Tur att fria till er partner.
Alla som beställer Brudblommor innan
lörd 28/3-20 får 20% rabatt.

Öppet:
Månd-Fred 10-18,
Lörd 10-14
VÄLKOMNA!

CaroAnz
”Kläder för kvinnan var dag”
Storlek 36-54

Skönbergagatan 8A, Söderköping
0121-10110

Välkomna önskar
Susanne & Therese
Mån – Fre 10-18
Lör 10-14
0121-101 95
Skönbergagatan 6

Öppettider

Mån-fre: 9-18, lör: 9-15, sön: 10-14
Telefon: 0121-102 04
Hemsida: www.angen.se
E-post: blommor@angen.se
Håll dig uppdaterad

Gabriella Wallman
Text och Foto

För att inte bli stressad av era
bröllopsplaner rekommenderar vi
en behandling så du kan viga dig
avslappnad.

Välkommen in till oss
Din personliga bröllopsflorist hela
vägen från tanke till efterfest

Vi får även lite annorlunda beställningar till vigsel. Som
nu håller vi på att tillverka en brudkrona i silver som är
en beställning och ska levereras till Los Angeles i USA
där den ska bäras av två systrar under deras vigslar och
sedan föras vidare inom familjen där.

Guldsmedsmästare

Bröllopstankar -

Brudbukett, utsmyckning
av kyrka och festlokal

Det vanliga är att jag bokar in ett möte med det blivande
brudparet. Sedan stämmer jag av vad de tycker om, vilket
material de vill ha i sina ringar, vilken färg- rött/vitt/ rosé
guld eller en blandning, stenar eller inte.
Därefter tittar jag på om de redan har en förlovningsring som de vill behålla, så att man tar fram ringar som
harmoniserar med varandra i form, bredd, höjd m.m.
Det gäller också att ta reda på livsstil, exempelvis om
man använder sina händer väldigt ofta så kanske inte
en ring med en väldigt hög fattning är det bästa då man
lätt kan fastna i, utan då anpassar vi ringen efter det.
Det är mitt jobb att ledsaga i vigselringsdjungeln.
Vi gör allt i vår verkstad och kan därför skräddarsy en
ring med en unik design med bästa kvalité.
Då vi som sagt gör allt själva så är det även vanligt att
man kommer med en exempelvis äldre vigselring från
en kär släkting som vi sedan smälter ned och får då gå
vidare i den nya vigselringen, sånt känns alltid lite extra
speciellt.
Vad gäller trender så tycker jag att det är viktigare
att titta på sin livsstil och personlighet snarare än vad
årets trender är. För ser man för mycket på trender så är
risken att man glömmer bort att fokusera på vad man
själv tycker om.

Det finns hjälp att få:
För kropp och knopp

45 min 550 kr – Koppning och massage
60 min 650 kr – Avslappningsmassage
45 min 550 kr – Svensk klassisk massage
30 min 430 kr – Svensk klassisk massage
E-post: kajsa@igodahander.se
Telefon: 0704-15 11 04
Hemsida: www.igodahander.se
Du hittar oss på BokaDirekt och Facebook
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Stolta pristagare Andreas och Adam Larsson med
diplom och plakett.

Årets företagare
i Söderköping

Vid en ceremoni på Söderköpings Brunn utsågs årets
företagare 2019. Motiveringen till utmärkelsen löd:
Företaget har funnits med länge i såväl med- som
motvind. Förmågan att anpassa sig på en stentuff marknad samtidigt som man stöttat nya företag med goda råd
är en del av framgången. Med flitens lampa i första rummet fortsätter de att på ett gediget sätt följa sin vision att
alltid sälja under ansvar och förtroende. Årets Företagare
är Djurbergs Järnhandel AB.

Åke Serander
Text och Foto

Välkommen till din lokala
ekonomibyrå i Söderköping

Emmy och Hjalmar är nya ägare till Kanalmagasinet.

Det finns en fantastisk
potential i huset. Vi tänker
oss en helårsdriven verksamhet med möjlighet till logi och
mat. Kickoffer, företagsmiddagar, jul- och påskbord
med mera, säger Hjalmar.

Vi finns på plats för att hjälpa dig och ditt företag

Linda

Eleonor

Malin

Lisett

Ann-Sofie

Rickard

Adress Skönbergagatan 1, Söderköping
Telefon 0121-120 90
Hemsida soderkopingsrevisionsbyra.se

Kanalmagasinet.

Personligt
och lokalt
– Med hjärtat i
kommunikation
Hjärter Esse hjälper
ditt företag att
synas genom bruset
och att komma er
målgrupp närmare.

tel. 0738-13 33 60
www.hjarteresse.com

Grafisk design • Copywriting • Sociala medier

Bröllop & Konferens

Foto: Emelie Petré

Foto: Emelie Petré

Kanalmagasinet i Mem har fått nya ägare
Emmy och Hjalmar lämnar det stressiga
storstadslivet i Stockholm för att förverkliga sin
dröm i Mem. Från den första mars finns de på plats
och i maj öppnar de sin verksamhet i Kanalmagasinet
i Mem.
- Vi blev båda två störtförälskade när vi såg Kanalmagasinet för första gången. Vi hade egentligen tänkt
att vänta till vi blev pensionärer innan vi skulle ta
nästa steg - men varför vänta? Livet väntar inte, säger
Hjalmar.

- Verksamheten i Kanalmagasinet blir till stor del en
ny utmaning för oss. Jag har arbetat på en Eventbyrå
som projektledare med bland annat bröllopsplanering
och kick-offer och Hjalmar med drift av personal och
försäljning för ett globalt teknikföretag, säger Emmy.

Hur ser era planer ut för Kanalmagasinet?

Café, Restaurang & Vandrarhem

- Vi vill behålla den goda starten som de tidigare
ägarna givit; fortsätta med café- och restaurangdelen att
erbjuda god mat och dryck, det trevliga vandrarhemmet
och att utveckla bröllopsarrangemang. Vi kommer även
satsa på visning av fotbolls EM i sommar, pubkvällar
m.m. säger Hjalmar.

Kanalmagasinet i Mem
0725-40 33 55
info@kanalmagasinet.se
www.kanalmagasinet.se

Vad gäller bröllop så har ju Emmy i och med sitt tidigare
arbete en del erfarenhet.
- Vi har några lediga datum i sommar för dom som
går i bröllopstankar. Vi kommer göra allt i vår makt för

att våra bröllopspar ska få den bästa och mest minnesvärda dagen i sina liv. Det är mycket som ska lösas vid ett
bröllop därför är vi glada att kunna erbjuda en helhetslösning med boende – mat – event hos oss.

Ni kommer även satsa på konferenser?
- Ja precis. Det finns en fantastisk potential i huset.
Vi tänker oss en helårsdriven verksamhet med möjlighet
till logi och mat. Kickoffer, företagsmiddagar, jul- och
påskbord med mera, säger Hjalmar.

Vad är er relation till Söderköping?
- Söderköping är en sommarstad av rang! Jag har
bara goda erfarenheter. För mig har det varit ett naturligt stopp på vägen till fritidshuset i S:t Annas skärgård
under min uppväxt, säger Emmy.
- Själv har jag mycket kvar att upptäcka av staden
och dess skönhet. Jag har varit på besök vid några tillfällen tidigare. Jag får stoltsera med att Göta Kanal startar
i mina gamla hemtrakter Västergötland säger Hjalmar
skämtsamt.
- Vi är båda uppväxta på småorter, Hjalmar i Skara jag
är från Motala så det känns helt rätt med etableringen
här, säger Emmy.
- Vi är överväldigade av all kärlek och fin respons
som vi fått inför vår start av verksamheten och hälsar
alla hjärtligt välkomna till oss!

Daniel Serander
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Månadens nystartare: In-Sikt

I samarbete med Nyföretagarcentrum

”Vi har stora planer för de stora
lokalerna, vi kommer sitta ”lite
backstage” i lokalen. Den gamla
butiksdelen kommer att fungera som
en ateljé för konstnärer. Tankar finns
på att kunna hålla workshops och
kurser i del av lokalerna bland annat
för entreprenörer och ledare samt
möjligen en pop-up butik.”

Maja utanför deras nya lokal vid gamla
Skomagasinet.

Dahlin redovisning flyttar
till ny lokal i Söderköping
Dimitar och Kristina fick utmärkelse som årets nystartare 2019.
En artikelserie om nystartade företag i
Söderköping i samarbete med Nyföretagarcentrum.
Dimitar Petrovski och Kristina Eriksson Petrovski
har startat företaget In-Sikt. De tog hjälp av
Nyföretagarcentrum i Söderköping vid uppstarten.
Jag bad dem svara på några frågor om verksamhetens
utveckling under året.

Kan ni beskriva er verksamhet:
- In-Sikt kunskap och terapipartner erbjuder insatser till företag, privatpersoner med alkohol-, drog-,
spelproblem, och psykisk ohälsa som t.ex. medföljande
stress och trauma. Vi hjälper också anhöriga till de med
problem och ohälsa. Vi har insatser som är förebyggande
med bland annat utbildningar, slumpmässiga drogtester,
policyuppdateringar m.m. Utöver detta tillhandahåller
vi systematisk återkoppling och handledning av berörda
chefer (som ofta tycker att detta är mycket svårt). Vi tillhandahåller också tjänster för personalutveckling, bland
annat med hjälp av s.k. personprofiler som kan användas
vid exempelvis rekrytering, coachning, ledarutveckling,
individ och teamutveckling.

När startade ni?
- Efter 30 år erfarenhet vardera i branschen så valde vi att starta verksamheten In-sikt AB den 1 oktober
2019. Efter renovering av våra lokaler flyttade vi in på
Kristinaplatsen 1 i Norrköping 1 december 2019. Vi är
nu igång med vår verksamhet och har just haft invigning
med kunder och partners med föreläsningar och mingel.

Vilket stöd fick ni för att starta?
- När vi började prata om att starta så vände vi oss till
Nyföretagarcentrum i Söderköping och fick stöd med bl
a genomgång av vår affärsplan samt juridik att ta hänsyn till vid bolagsbildningen. Vi deltog under hösten i
”Starta eget kurs” i Nyföretagarcentrums regi i Coffice
lokaler. Vi har också fått stöd genom Trygghetsrådet och
Arbetsförmedlingen efter tidigare anställningar, samt
konsulter kopplade till dem. Vår bank (Handelsbanken
i Söderköping) hjälpte till på så vis att de granskade vår

Foto: Niclas Kindahl, Fotofabriken

affärsplan och kom med goda råd inför starten och bildandet av bolaget. Det positiva bemötande som vi fått
i alla dessa fall kring vår affärsidé har varit väldigt stärkande för oss i vår uppstartprocess. En idé som fler än
vi själva tror på!

Hur går verksamheten idag?
- Redan när vi deklarerade vår uppstart så fick vi förfrågan om att hjälpa företag och privatpersoner vilket
ytterligare förstärkte vår övertygelse om att vi har något
viktigt och bra att erbjuda. Vi har satt en blygsam budget i uppstartsläget och som vi ser håller än så länge. Vi
får positiv respons från de klienter som genomgår våra
behandlingsinsatser och de har lyckats hittills med gott
resultat.

Vad har ni för mål inför framtiden?
- Vi försöker att synas i olika medier och marknadsföra oss men det är ett område som vi märker att vi behöver
lägga ned mycket mer tid och resurser på.
Vi har tankar om utveckling inom vårat affärsområde,
vilket vi planerat redan från början. Det gäller att balansera det vi bygger upp/har och kombinera det med att arbeta med utveckling av företaget. Att våga stå i eventuella
risktaganden utan att riskera hela företaget i satsning,
balansera för och nackdelar inför framtiden, det är en
balans som är viktig att ta hänsyn till.
Vi ser att våra tjänster behövs i samhället. Vi upplever
att det mer och mer tenderar till att folk i allmänhet
klarar av att prata om alkohol och drogfrågor i öppet ljus
med mindre skam än tidigare. ”Man” förstår att detta är
något som förekommer mer eller mindre överallt, oavsett
samhällsklass. Vi har som mål att bli en naturlig samarbetspartner gällande dessa frågor. Vårt mål är också att
hjälpa företag med att påverka alkoholkulturen i organisationen så att den blir mindre destruktiv. Vårt mål är
också att det skall bli mer naturligt för företagare att se
fördelen med att stötta anhöriga.

Åke Rolf

Maja Dahlin är entreprenören som fastnat för
trivsamma Söderköping efter att under en längre tid
sökt lämplig lokal i staden. Företaget öppnar upp i
Skomagasinets tidigare lokaler. I företaget arbetar
även Ida, Majas far och en nyanställd kollega.
Företaget arbetar med redovisning, bokföring och
företagsutveckling.

Grattis till de nya lokalerna! Hur ser planerna
ut?
- Tack! Vi har stora planer för de stora lokalerna, vi
kommer sitta ”lite backstage” i lokalen. Den gamla butiksdelen kommer att fungera som ett galleri för konstnärer. Tankar finns på att kunna hålla workshops och
kurser i del av lokalerna bland annat för entreprenörer
och ledare samt möjligen en pop-up butik. Det spacklas
och målas för fullt i lokalen, så vi hoppas på en inflytt till
den första mars innan deklarationsracet tar fart.

Berätta om Dahlin redovisning:
- Vi har arbetat med redovisning i sju år och företagsutveckling i ett år. Vi vill hjälpa våra kunder att få
ordning på sin redovisning. Vi hjälper även till vid byte
av affärssystem, bokslut, söka finansiering till EU-projekt m.m.
Jag äger även skönhetssalongen Hilmas i Norrköping
sedan ungefär ett år tillbaka.

Skönhetssalong?
- När möjligheten dök upp kunde jag inte tacka nej.
Jag hade fått jobbet att förmedla salongen men då den
nya hyresgästen fick nej av hyresvärden pga deras tilltänka verksamhet så tog jag tillfället i akt och tog över
salongen. En nyttig erfarenhet att driva en annan verksamhet än bara vara redovisningskonsult.

Varför Söderköping?
- Jag arbetade på Nyströmska skolan här i Söderköping när jag flyttade hit för ca fem och ett halvt år sedan.
Vi hade tidigare lokaler i Norrköping men det är mer
personligt och närmare här och så får vi en spännande
lokal att verka i. Vi vill vara del av ett sammanhang vilket
vi upplever att vi blir här. Vi har redan en del kunder i
Söderköping och har alltid blivit bra bemötta och känt
oss hemma här, avslutar Maja.

Daniel Serander
Text och Foto
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Sorelle – nätverket för ett
vänligare klimat bland kvinnor
Varför kan inte kvinnor vara vänligare mot varandra,
stötta och pusha varandra mer? Det var med den
frågeställningen Caroline Johansson bestämde sig för
att starta det kvinnliga nätverket Sorelle (systrar på
italienska). Jag träffar Caroline i hennes hem på
Vikbolandet för att höra mer.

Berätta lite om din bakgrund?
- Jag började 2007 på marknadsavdelningen på IFK
Norrköping där jag bland annat jobbade med IFK sponsornätverket IFK Familjen. Därefter arbetat jag på Rejmes i Norrköping, där jag fick ett stort ansvar kring deras
nätverksluncher. Nu är jag på Norrköpings kommun där
jag arbetar på Kommunikationsenheten.

Varför Sorelle?
- Vi är många som delar uppfattningen att en förändring behöver ske men man pratar inte om det och det
krävs mod för att göra det. Jag har själv upplevt problematiken och hade under flera år funderat på vad vi kan
göra för att ändra klimatet bland oss kvinnor innan jag
valde att starta nätverket. Jag trodde knappt på att det
skulle bli något intresse men det har varit ett överväldigande positivt gensvar! Vi är nu 164 medlemmar.
Sorelles vision är ”att ge professionell och personlig nytta för sina medlemmar, genom att erbjuda möjligheter
att utbyta erfarenheter och skapa relationer. Sorelle är
en fristad för kvinnor som hjälper och stöttar varandra”.

Hur ser Sorelle ut idag?
- Vi har haft sex träffar hittills och nätverket är inte
branschexklusivt (att det inte bara får vara med en från
varje bransch) så finns möjlighet till erfarenhetsutbyte
sinsemellan. Det finns många anledningar till att vara

med, inte minst möjligheten att få nya vänner och kunder eller kanske rent av ett nytt jobb?
En medlem har genom en kontakt i nätverket fått
ett arbete efter att ha varit arbetslös under en längre tid.
På träffarna upplever jag att det är en riktigt härlig och
hjärtlig stämning.
Vi har sedan september 2019 startat upp som en ideell
förening och tillsatt en styrelse med tio stycken mycket
kompetenta ledamöter med bland annat en näringspolitisk chef och med många inom kommunikation i spetsen. Det är ett stort intresse för att får vara med och bidra
till styrelsearbetet vilket är jättekul.

Hur ser du på nätverkande som konkurrensmedel?
- Nätverkande är verkligen allt! Jag hade inte varit
där jag är idag om jag inte hade nätverkat så mycket som
jag gjort. Det finns idag många nätverk och Sorelle är
en perfekt komplettering till de mer traditionella affärsnätverken.

Hur ser framtidsplanerna ut för Sorelle?
- Jag hoppas kunna vidga nätverket och även sprida
nätverket till en annan del av regionen. Som det är nu, så
har vi haft träffar över en morgon eller kväll då det varit
ca 80 personer närvarande. Jag tänker mig att man skulle
kunna ha träffar som ibland sträcker sig över två dagar
på annan ort så man hinner lära känna varandra ännu
mer. Vi arbetar mycket med att erbjuda ett mervärde för
medlemmarna och gör det genom noga utvalda samarbetspartners. Vi lyssnar på medlemmarnas önskemål och
tips och responsen är fantastisk. Jag är lyckligt lottad som
får vara i en gemenskap med så engagerade kvinnor!

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

• Samverkan för inspiration och idéer
• Nätverk och kontakter lokalt och regionalt
• Gemensam marknadsföring
• Välutrustade kontor och lokaler
Vi ser fram emot gemensam framgång och tillväxt!
Kontakt: Anne-Louise Kroon, 0121-772077

www.cooperatecoffice.se

Daniel Serander

Gittans massage
är tillbaka i stan
Birgitta ”Gittan” Lundberg är tillbaka i Söderköping
efter tre år. Från den 5 februari i nya fräscha lokaler
på Skönbergagatan 13 (korsningen Skönbergagatan/
Nybrogatan). Under tio år låg hennes verksamhet
längre upp på Skönbergagatan mot Hagatorget.

Nu är hon glad att vara tillbaka i Söderköping och återuppta verksamheten med samma namn och inriktning
som tidigare ”Gittans Massage och friskvård”. Hon vänder sig till både privatpersoner och företag. Behandlingen är baserad på den klassiska massagen, men hon har
under de gångna åren även lärt sig ayurvedisk inriktning.
Denna massage kan erbjudas för de kunder som önskar
ett alternativ till traditionell massage.
Ayurvedisk massage har sitt ursprung från Indien.
Den är ämnad att behandla hela dig och balanserar både
kropp och sinne. Massagen utförs i tystnad med varm
olja för total avslappning, vila och ro.
Tid hos Gittan kan bokas via telefon eller över nätet där
de flesta kunder bokar numera. www.bokadirekt.se
Lördag den 29 februari håller Gittan öppet hus, gamla som nya kunder hälsas välkomna att komma att träffa
Gittan och se de nya lokalerna.

Åke Serander

Ratta in RadioWix på 97,9
Din lokala Radiokanal i
Valdemarsvik
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IOGT-NTO bjuder
in till Mellokvällar

IOGT-NTO anordnar Mellokvällar på Munkbrogatan 13, med personal samt korv och fika, alla lördagskvällar kl 19-22, fram till finalen den 7 mars.
Arrangemangen sker i samarbete med några företag
och engagerade föräldrar.
Storbildsschlager, popcorn och tävlingar. Fina priser att
vinna! Gratis entré för alla ungdomar födda 2004-09!

Nu har vi öppet!
BAR

MolièreEnsemblen uppträder med klassikern Den inbillade sjuke på Brunnssalongen.

Petra och Camilla tolkar Karin Boye den 18 april.

”MolièreEnsemblen tar i uppsättningen av Den inbillade
sjuke fasta på influenserna från
Commedia dell'Arte och spelar
lekfullt med mycket fysisk komik
och direktkontakt med
publiken.”

Teater i Söderköping
Riksteatern Söderköping, en del av Riksteatern, är
en förening med medlemmar som jobbar för att vi i
Söderköping ska kunna få bra scenkonst av hög
kvalitet. Vi tar uteslutande hem professionella
artister som alla kan få beskåda på nära håll. Sedan
starten med det konstituerande styrelsemötet 10 juni
1997 har vi tagit hem ett stort antal teaterföreställningar både för stora och små i hela kommunen, allt
i från bygdegårdar i Börrum och Västra Husby till att
utnyttja de lokaler som finns centralt, såsom Logen
Vidar, Stinsen och Brunnssalongen. Lokalfrågan är
alltså central. I början riktade vi in oss framför allt
på att barn och ungdomar skulle kunna få del av god
teater på nära håll.

De första tio åren hade vi 7 572 personer i publiken
på 144 föreställningar. De senaste åren har vi räknat in
nästa lika mycket personer varje år i publiken tack vare
väl fungerande samarbeten i bl a Söderköpings Bokhylla
och Söderköpings Gästabud. För att kunna fortsätta göra
detta möjligt behöver vi bli fler. Enklast får du kontakt
med oss i styrelsen genom att komma till Brunnssalongen onsdag 26 februari kl 18.30 för att se Den inbillade
sjuke med MolièreEnsemblen.
En klassisk Molièreföreställning som med skrattets
hjälp vill förändra människan.
MolièreEnsemblen tar i uppsättningen av Den inbillade sjuke fasta på influenserna från Commedia dell'Arte
och spelar lekfullt med mycket fysisk komik och direktkontakt med publiken. I Den inbillade sjuke driver Molière skoningslöst med sin egen hypokondri. Han sätter
även ljuset både på dagens och på sin samtids kvacksal-

vare som till dyra kostnader erbjuder verkningslösa kurer
och tosserier. Men som i alla Molièrekomedier så segrar
förnuftet och kärleken till slut, de dåraktiga förlöjligas
och de goda belönas.
Lördagen 18 april finns ännu en chans att både få del av
god teater och ta kontakt med oss genom ett samarbete
som vi har med Litteraturscen Söderköping där man på
kvällen kan få se ”Jag vill möta livets makter vapenlös”.
Möt Boye och hennes diktning i innerliga och pricksäkra musikaliska tolkningar av Petra Haraldson, piano/
sång, och Camilla Åström, dragspel/sång. Ett personligt
urval med en stark ådra av både vemod och mod. Musiken och sången ackompanjerar, förstärker och tillför helt
nya och överraskande dimensioner till texternas redan
kraftfulla uttryck.
”Jag vill möta livets makter vapenlös” innehåller tonsatta dikter, berättelser och brev; texter av och om Karin
Boye. Föreställningen är ca 55 minuter lång.
Karin Boye berör. Hennes poesi känns märkligt aktuell i
vår tid. Inte sällan handlar den om hur lika vi människor
egentligen är, om att vi i grunden delar samma existentiella livsvillkor. Dikter om förundran, rädslor, längtan,
mod och trots. Dikter om träd och stjärnor. Tidlöst vemod, passion och hopp. Alltid med en starkt och djupt
klingande, känslig egen ton.

Vill du vara med och se till att vi fortsatt får hem bra,
professionell teater i Söderköping, hör av dig!
Mer info på hemsidan soderkoping.riksteatern.se.

Carl Gustav Pettersson

SÖDERKÖPING

Öppettider:
Ons - Fre 11.00-16.00
Lör - Sön 11.30-17.00

073-707 19 76
Kanalhamnen 3
Söderköping

Vår bokrea liknar ingen
annan bokrea!
Den 25/2, klockan
7-19,
bokrean
Hjälp oss
attbörjar
lätta på
lagret
Hoppa över frukosten och kom till oss redan kl 7
vår inventering
så bjuder vi på inför
kaffe, fralla
och yoghurt

Stor
REA
augusti
Under bokrean håller
vi extra
öppet20-25
på söndagar,
kl 10-14
Ord. öppettider är mån-fre, kl 10-18 lörd, kl 10-14

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

(Säsongsöppning den 1 maj kl.10-16)

15-års jubileum den 9 maj kl.11-21
Golftävling - Tacobuffé - Hantverksmarknad
Afternoon tea - Jalmar & Polarna underhåller
Grillbuffé - The Tigers underhåller
För anmälan och info:
Ring 0706-18 55 95

Välkomna till

stargårdepinng
ä
m
g
ä
J
é
f
a
C
Söderkö
www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping

Gilla oss på

MUSIKKÅSERIER
MED

STIG JACOBSSON
Stinsen • Söderköping
Tisdagar kl 17.30 • Fri entré

Romantisk opera

3.3 Naturen tar plats på scenen
17.3 Skräcken skrämmer
31.3 Folkens glädje och kamp
21.4 Prästinnor och banditer
Arr: Kulturkontoret, Folkuniversitetet

38 Serier

Heidis lokala serie.

Heidi Silferclau

Hämtmat. Igen. Ibland går livspusslet bara inte ihop.

En målning från Ola Art.

Nytt nummer ute
den 21 mars

Ola Niklasson

Teckning från:
www.bokstavligtmalat.se.

Maria Hellqvist

Söderköpings-Posten är stolt mediapartner till
ED Söderköpings Stadslopp den 18 juni 2020

Korsord 39
KAPARE
FLUFFIG

Bild: 5x8 rutor
1071_island

LAG

FIGUREN
MED
GENA

MIDSOMMARDANSLEK

PÅVE-

TIDIGA- NAMN
RE

FARSOTER
HAN
MED
ARKEN
ÖVRIG

FORMELLA
PSYKISKA
CHOCKER

Just nu! Kampanjpris på
hem- och fastighetsstädning!

ÅKERSTYCKET

GETT
UPPHOV
TILL

Prisexempel på städabonnemang:
Två timmar varannan vecka för
500 kr/mån inkl. moms med RUT-avdrag

VÅTARV
HOTELLKEDJA

0709-68 88 68
fredrikjohansson555@gmail.com

SOLDATÄMNET
I ORKA- SKIDMÄRKE
NENS
MITT PROFFS
PÅ PC

STADIUM
VOLYMMÅTT

JOHANSSONS
FASTIGHETER
&
TJÄNSTER

Välkommen till oss på tandläkarpraktiken
centralt belägen vid Göta kanal!

DIREKT
ÄR
GRÖN
VID GÅ

SAMMANFOGNINGEN
BÅT
URBEFOLKNINGSMÄSSIG

SPÖKET FABEL
PORTFIRAS
VINS24/12
TÅN

LYCKTRÄFF

HÖRS I
BÖN

GULD

KRAFTIGT
FALL

BUMS
IHOP

OXUDDE
1071

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

BAS
POLEMIK
TORG I
ANTIKA
GREKSTÄDER

PERSON
HALSHUGGNA

HALVGRÄS

OFTA
MED ACK
MISSLJUD

2 X 10

GNUGG
FÖRE EU
STÖRRE
KUNGSFISK

SKENMANÖVER

MÄSSA
VRED

VERKAR
I KLOSTER

Välkommen på Öppet Hus
Lördag den 29 februari kl.10-14

UTROP
FÖRE
DETTA

Boka massage och få 20% på ord. pris.

BEGÄR
NYHETSBYRÅ

(Erbjudandet gäller till den 29 februari)

Tävla och vinn en behandling värde 590 kr
Jag bjuder på tilltugg

PRISER
PÅ
STRÖM
FUKTIGT
OCH
KALLT
DRAG

FLYTTAR
NORRBOTTNINGEN

IAKTTAR

SVIT

FÖRKORTAS
KRM

STÅR
PÅ BONNÅK

HANDELSVÄG

Namn: 					

Adress: 				

Lösning till förra
numrets korsord
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F
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POSTSYSTEM

Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se
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ARTISTEN
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GRÄVANDE

S K A F F A
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KÖR
08:OR
SLANK
FÅGEL

FÖRHÄRDAS
SVALL

INTE NU

SINN
UNITED
FÉINSTATES
GRUPP

STRECK

N

LÅTIT HÄSTARNA STÅ INNE I
SPILTORNA

Repertoar
1 mars - 8 mars

Vinnarna

SONIC THE HEDGEHOG
1 mars 14:00 (Sv tal)

EMMA.
1 mars 19:00

FRAMÅT
8 mars 14:00 (Sv tal)

RICHARD JEWELL
8 mars 14:00 (Sv tal)

T W A I N Eva Larsson, Valdemarsvik

I R A

SMITTÄMNE
ÄGNA
SIG ÅT
PACINO

HÄLSA
OCH
BÖJA
ÖL

HAMNBASSÄNG

B O

R

KATT
FLYGBOLAGSORGAN

FÖRBI

Helene Dahlqvist, Mantorp

L O

B A C I L L

L Rättelse till
novembernumrets korsord:
T E E Nyckeln till SVALL skulle innehållit

I D K A

S E N S U E L L A R E
MER
SINNLIG

Boka biljetter på: www.soderkopingsbio.se
Ringvägen 45A, Tel. 0121-141 51

T Monica Lundgren, Gusum
H Å R D N A R Vi gratulerar vinnarna!

S L

Ö K E N R Ä V
K A

TOM

LIGA I SAWYERS
VÄST PAPPA

L U F F A N D E
HAR
LISTIG
BAKOM
ÖRAT

Söderköpings Bio

FÖRBINDELSE

G E O G R A F
OMKRINGLODANDE
DRÖMMEN

Klassisk massage med inslag av Ayurveda
"för balans i livet"

Lämna in din lösning
till redaktionen (brevlåda finns på
gården) eller posta:
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland
de rätta lösningarna.
Svara senast den 10 mars

N Å G O T S P A K V I D V A K Vinnare Korsord
Roland Karlsson, Norrköping
K R O
K U R R A N
B R O Karin Birgitta Humleblom, Norrköping

VÄRDSHUS I DK
JORDYTELÄRA

Skönbergagatan 13
Söderköping
0709 68 88 59
www.bokadirekt.se

S T A L L A T

PLATS
FÖR
GOLFUTSLAG
FLUGA
OCH
MASK

MELLAN
EEG
OCH EU

synonym som t.ex; KASKAD.
A G N någon
Vi beklagar misstaget.

Jag gillar att handla lokalt

Sedan stänger biografen en tid för renovering av lokaler.

Allt för båten hittar du hos Marin och fastighetsservice i Söderköping - www.marinofastighet.se

GULDKANT

DET BEKVÄMA SÄTTET ATT
BYTA TILL SOMMARDÄCK
Låt oss hjälpa dig hitta rätt däck bland vårt breda utbud, anpassat
efter din körstil och behov. Vi har allt du behöver för en bekväm och
säker sommar. Välkommen in till oss, luta dig tillbaka och njut av en
kopp kaffe, så fixar vi resten!

Med rätt hjulinställning sparar
du inte bara på däcken och
bränsleförbrukningen. Du får
dessutom en bekvämare körning.
Fråga oss om hjulinställning!

Betala ett däck i månaden
Delbetala ditt däckköp med Vianorkortet!
Helt ränte- och avgiftsfritt vid 4 månaders delbetalning
- du får dessutom 5% bonus på ditt köp!

Nokian
Hakka Black 2

perterna
BILVERKSTAD
0121-12500

DÄCKVERKSTAD
0121-15808

Gamla Norrköpingsvägen 5 & 7
Bilverkstad: 0121-125 00
Däckverkstad: 0121-158 08

GULDKANT

bile

Nokian
Hakka Blue 2 SUV

50 kr per såld annons går till Guldkants viktiga arbete för äldre

Hjulinställning
Från 995 kr

