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Slussen Rum har
fått nya ägare
Sid 40

Vi träffar Anna von Koch
Sid 4-5

Johan Thyberg bor på ön
Sid 32-33

Vill du öppna ditt
hem för ett barn?
Vårt kontor i Norrköping söker
jour- och familjehem i ert område.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Fyrudden nysatsar
Sid 36

HELGKASSE

GULDKANT

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping
Öppettider:

Mån & Tis 11.00-14:30, Ons & Tors 11.00-20:00
Fre 11.00-20:00, Lörd & SÖN 12:00-20:00
Pizza serveras ons-fre på kvällstid
och hela lör-sön
BOKA BORD ELLER BESTÄLL TAKEAWAY!
Välkomna!
Mer info och hela menyn på bakfickansoderkoping.se - 0121-30098

TILL NORRKÖPING &
SÖDERKÖPING

EN RESTAURANGUPPLEVELSE - HEMMA HOS DIG!

NY MENY VARJE VECKA MED LOKALA PRODUCENTER
FRÅN VIKBOLANDET MED OMNEJD

MENY & BESTÄLLNING:

070-830 44 80/08-648 10 00
info@victoriabehandlingscenter.se

GRATIS
LEVERANS

KANALMAGASINET.SE/HELGKASSE

0121-800 790

från

300

KR/PERS

Stegeborgs Hamnkrog
Öppettider:

tors-fre 12-20, lör 12-20, sön 12-16
Uteserveringen är öppen för säsongen
BOKA BORD eller beställ takeaway - VÄLKOMNA!
Mer info och hela menyn på stegeborg.se - 0121-42002
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Ledare

En levande landsbygd och skärgård
Detta nummer av tidningen har tema ”båt och
skärgård”. Flera reportage finner du inom ämnet,
som det om Johan Thyberg, ”Mannen på ön”. Johan
som är uppvuxen och har levt större delen av sitt liv i
Stockholm, men har som pensionär bosatt sig på ön
Skedholmen utanför Arkösund, vilket byte av miljö!
I reportaget beskriver han hur han upplever det
att bo i skärgården, hur han trivs att bo nära havet.
På frågan om vilken skärgård han rankar högst så
blir svaret: S:t Anna, även om Gryts skärgård blev
framröstad som den vackraste för några år sedan.
Vissa delar av Stockholms skärgård har också höga
naturvärden.

Under rådande pandemi har många upptäckt hur fantastisk natur vi har i landet och vilken viktig resurs den är
för vårt välbefinnande.
En levande landsbygd och skärgård med ett öppet
landskap får vi inte utan aktiva politiska beslut med satsningar av privata och samhälleliga resurser. Urbaniseringsprocessen har pågått under decennier och behöver
inte vara fel, om det är vad vi vill och sker under sådana
former så att storstadsproblem inte uppstår.
Att vi ska ha en levande landsbygd är inte politiskt
kontroversiellt, det visade landsbygdsutredningen som
presenterades 2017. Men hur går det med förverkligande
av utredningens förslag? För långsamt tycker Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva”. Bara ett fåtal mål är
genomförda.
Organisationen kräver bl.a. följande för att balans ska
uppnås mellan stad och landsbygd:
• Att det finns service på landsbygden, att det är nära

till mataffären, bankomaten och apoteket. Att det
finns skola, dagis och sjukvård på nära håll.

•

Att entreprenören och företaget har tillgång till en
bank som känner de lokala förhållandena och som
därför kan göra en rättvis lånebedömning.

•

Att det finns bredband och telefoni, fungerande
vägar, kollektivtrafik och mackar. Att digitaliseringen
av landsbygden utförs.

•

Att polisen kommer när man ringer, liksom ambulans och brandkår.

Vad tycker Du? Är det inte rimliga krav?
Man skulle kanske kunna sammanfatta att förutsättningar måste ges att bo, men också arbeta på landsbygden. Med hänsyn till miljön och att undvika för mycket
resande och transporter så måste arbetstillfällen och service också finnas på landsbygden.
En viktig servicepunkt i tidningens utgivningsområde
är Fyrudden, i Valdemarsviks kommun. I ett reportage
beskriver vi hur Martin Jardelin, tillsammans med Krister och Anna Biörsmark, tagit över verksamheten med
butik, restaurang, glasskiosk samt bensinstation från
december förra året. En utmaning, inte minst under rådande pandemi. Ägarna är dock inga nybörjare utan har
gedigen erfarenhet bl.a. från Gryts varv.
Vad det gäller tidningens tema ”båt” så berättar Lotta
Nilsson, ”Tygsparven Söderköping”, om hennes verksamhet med att sy och laga båtkapell. Ett arbete som
kräver kunskap, erfarenhet och rätt maskiner.

Några båtmässor finns tyvärr inte att rapportera ifrån
i år heller. Vi ser dock fram mot en härlig båtsommar när
pandemin på grund av vaccin och årstid förhoppningsvis minskar. Kanalområdet i Söderköping står i alla fall
redo att ta mot båtfolk och turister efter en omfattande
renovering av kanalbankar och nybyggnation av bryggor
öster om Kanalhamnen. Ett välkommet tillskott till turist- och restaurangstaden Söderköping.

Har du förresten tänkt på hur många restauranger det
finns i Söderköping? I centrum finns ett fantastiskt utbud med många smakriktningar, á la carte, husmanskost,
kinesiskt, thai, sushi, pizzeria, hållbart m.m. Läs i detta
nummer om den nyöppnade Tyrni café och bistro på
Skönbergagatan. Kan man tänka sig en mer miljömedveten och hållbar filosofi? Vi hälsar Nina Karlsson välkommen till vår stad.
Det var allt för nu, vi ser nu fram mot vårt stora sommarnummer med utgivning 29 maj, utökad upplaga bl.a.
till många villahushåll i Norrköping och Linköping. Tills
dess, ha en underbar vår.

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Utgivningsplan 2021

Ladda hem Söderköpings-Postens
nya app redan idag!

Lördag 29 maj

Tema: Sommartidning

Denna text är en annons

Lördag 28 augusti
Tema: Mat och Dryck

Lördag 25 september
Tema: Jord, Skog och Jakt

Månadens annonsör

Lördag 23 oktober
Tema: Bil och Däck/Julbord

Lördag 27 november
Tema: Jul och Vinter

Välkommen att boka annonsplats
på telefon 0121-421 35
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 2021

- Vi annonserar i Söderköpings-Posten för att det
är det naturliga alternativet att nå ut till folk i närområdet. En tidning som når många och vars arbetssätt
stämmer överens med vårt. Vi är måna om närheten
och kopplingen till det lokala samhället. Annonseringen
är ett sätt att visa vilka vi är och knyta kontakter för
framtiden.

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

Nå alla hushåll i
Söderköping,
Valdemarsvik och på
Vikbolandet med en
annons hos oss

Fredrik Blomberg

Östgöta Begravningsbyrå

”

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

Vi vill känna att du
handlar tryggt och säkert

Butiker och restauranger erbjuder service och är extra
noga med hygienen, ex. genom att torka av ytor som kortdragare och dörrhandtag. Fråga gärna om dina önskemål.

Exempel på service är:
•
•
•
•

Avhämtning och take away
Hemkörning
Handla digitalt i webshop och sociala media
Boka egentid i butiken

Stadskärneföreningen i Söderköping

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik, Vikbolandet och på ställ i
Norrköping. Upplagan är 22 000 exemplar.
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Ladda hem vår nya
app och ta del av lokala
nyheter varje dag

Boka ett
kostnadsfritt
hembesök!
Kontakta oss så hjälper vi er vidare.
Ecobox är robusta, kemikaliefria
minireningsverk som ersätter markbäddar
och infiltrationer. De klarar reningskraven
vid normal och hög skyddsnivå och fungerar
lika bra för villan som för fritidshuset.
Ecobox är utvecklad och tillverkad i Sverige.
Vi tycker som våra kunder: Avloppsrening
ska vara enkelt och pålitligt.
Pelle Frisk
070 685 89 06
info@friskentreprenad.se

Ladda hem vår nya app från App Store eller Google Play utan kostnad, för att ta
del av dagliga lokala nyheter, se dagens luncherbjudanden, väderlek, bostäder till
salu, erbjudanden från lokala företag, busstider, hemestertips och mycket mer.
0927 775 75

Söderköpings-Posten

www.ecot.se

Har ditt företag drabbats av pandemin?
Det finns stöd att söka!
Lokala stöd till utsatta branscher!
Den i år mer än någonsin viktiga turistsäsongen närmar sig med stormsteg och
nu har flera lokala stöd införts för er företagare inom särskilt utsatta branscher:
Fria uteserveringsytor
Tillåtet med tak över uteservering
Fria torgplatser
Mer information om dessa, och listan över övriga lokala åtgärder hittar du på soderkoping.se
Samlad information om de statliga stöden finns på: regeringen.se
Behöver du stöd och råd i ekonomiska frågor eller ansökningsstöd? Hör av dig till oss på
enheten för Näringsliv & turism, vi hjälper dig vidare.

Vi tror
på
Videt
tror på det
Vi
flyttar
ihop!
personliga
personliga
mötet. mötet.

Den 14:e juni 2021 flyttar kontoret i Söderköping ihop med kontoret i
Norrköping Drottninggatan.

Välkommen
Välkommen
till din
till din
På vårt
bankkontor
kommer
vi att
vara 29i medarbetare
med stor
lokala
bank
lokala
i Söderköping.
bank
Söderköping.

kunskap och bred kompetens inom ekonomi, både för
privatpersoner och företag. Vi är ett sammansvetsat gäng som gillar
att hitta de bästa lösningarna för våra kunder i varje situation. Hos
oss är ingen fråga för liten eller för stor för att ställas. Fortsättningsvis
kommer ni kunna träffa oss på bokade möten på Drottninggatan i
Norrköping och på CoOperate Coffice, Hagatorget i Söderköping
och Caroline kommer ni att träffa i sin nya roll som
privatmarknadschef.
Hör gärna av dig och boka in en tid för rådgivning. Du kan räkna
med snabb service och ett personligt engagemang i varje möte, vare
sig du väljer att möta oss digitalt, per telefon eller hos oss på
bankkontoret.
Hoppas vi ses snart!

Therése Eklöf, Näringsliv & turistchef 0121-183 37
Björn Ekengren, Näringslivssamordnare 0121-181 61

Ågatan 21, Söderköping Ågatan 21, Söderköping
0121-607 70
0121-607 70
handelsbanken.se/söderköping
handelsbanken.se/söderköping
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"Det var en stor ära och
väldigt roligt att få hjälpa Mona
att porträttera sitt spännande
liv. Hon har varit med om så
mycket, både glädje och sorg.
Sven Tumba var en häftig
person som nästan alla hade
en relation till. Sven och Mona
Tumba var dåtidens svar på
Zlatan och Helena Seger. Men
bakom den fina fasaden fanns
också problem som Mona
berättar om i boken."

Anna tillsammans med sin man Harald.

Anna är aktuell som författare till boken "Mona Tumba - Min sanning".

Anna von Koch – ett personporträtt
Anna von Koch (tidigare Sköld) föddes 1980 och är
uppvuxen i Sollentuna, norr om Stockholm. Hennes
familj bestod av en mamma som drev frisörsalong,
pappa som hade ett stort byggföretag, samt tre
syskon.
Anna föddes med grå starr och trots tidig
operation så har hon bara ca 20 procents syn med
linser och glasögon, men det har inte stoppat henne
i livet.
- Nej, det har aldrig varit något hinder för mig. Jag
är ju född med synfelet så jag vet inget annat, berättar
Anna.

Jag träffar Anna i familjens hem i Söderköping för att
få veta mer om henne som person. Jag hälsar på hennes
man Harald innan jag och Anna slår oss ned i soffan i det
rymliga vardagsrummet. Familjen har en spansktalande
au pair i huset som jag hör Anna tala flytande spanska
med. Lika naturligt som svenska.

När lärde du dig spanska?
- Jag pluggade ett år på skandinaviska skolan i Madrid
och har även läst spanska på universitetet i Alicante. Men
framförallt lärde jag mig språket tack vare en relation
med en kuban. Det är ett underbart språk. I höstas vikarierade jag som spanskalärare på Nyströmska skolan.
Men nu vill jag fokusera på mitt yrke som journalist.

Jag har noterat att du springer en hel del?
- Ja, jag springer varje dag. Löpningen har blivit en
skön vana.

Har du alltid varit fysiskt aktiv?
- Ja absolut. Som ung tävlade jag och mina syskon i
utförsåkning. Tyvärr omkom min bror Niclas i en ski-

dolycka bara 16 år gammal, så jag har respekt för sporten
och vet att livet är skört. Jag var under en tid med i svenska handikapplandslaget i utförsåkning och blev uttagen
till paralympics i Salt Lake City 2002, men en knäskada
satte tyvärr stopp för min skidkarriär på elitnivå.

- Folk i min omgivning tyckte inte att jag var klok som
sa upp mig från ett fast jobb för ett sommarjobb. Men
jag känner att man utvecklas av att våga hoppa och jag
är stolt över att jag ofta vågar ta steget – även om det för
stunden kan kännas läskigt, säger Anna.

I vintras åkte du skidor med din
ungdomsidol Pernilla ”Pillan” Wiberg i
Yxbacken. Hur var det?

Efter sommaren på Aftonbladet började hon frilansa,
men kom snart att få ett jobberbjudande från Svensk
Damtidning, som hon nappade på.
- Efter tio dagar på tidningen såg jag att SVT skulle
göra tv-programmet ”Mot alla odds” om funktionshindrade som vandrade genom Afrika. Jag ville söka och
pratade min chef som genast uppmuntrade det.

- Det var fantastiskt roligt! Hon är en härlig och
inspirerande person som jag då intervjuade för Svensk
Damtiding.

Du arbetar som frilansjournalist åt flera
tidningar. När bestämde du dig för att utbilda
dig till journalist?
-I 20-årsåldern då jag redan hade pluggat till personalvetare på Stockholms universitet, men insett att det
inte riktigt var rätt för mig. Jag sökte till Poppius journalistskola och kom in som 27:e reserv. Ibland ska man
ha tur, säger Anna och skrattar.
Utbildningen var på kvällstid och jag sökte därför
praktik dagtid på en tidning. Svensk Damtidning nappade och gav mig 8 700 kr i månaden, viket var mer än
CSN så jag var överlycklig.
Det blev en bra inlärningsperiod med tre månader
av intervjuer. 2006 sökte jag mig vidare till Hänt Extra,
Hänt Bild. Vilket faktiskt inte alls var så skvallrigt som
man kanske kan tro. Jag har alltid känt att jag kunnat stå
för mina ”kändistexter”, det har väl hänt att rubrikerna
som satts på omslaget någon gång känts fel, men det har
varit utom min kontroll.
På Hänt Extra blev Anna ”Bonde söker fru”- reporter.
En rolig tid, men efter fem år behövde hon utveckling
och tog ett jobb på Aftonbladet.

Hur var det att vara med i programmet?
- Det var en otroligt häftig naturupplevelse. Vi vandrade under en månads tid från Victoriafallen i Zambia
till Skelettkusten i Namibia. Vi bodde i tält på nätterna
och vandrade genom Afrikas vildmark på dagarna. Vi
hade jägare som gick sida vid sida med oss, då det fanns
farliga bufflar, lejon och elefanter i nationalparkerna.
Programmen hade över en miljon tittare per avsnitt.
Det var ett viktigt program som visade att funktionshindrade inte är några offer och att det går att leva ett bra liv
bara man kämpar. Men det bästa med programmet var
så klart att jag träffade min man Harald, som var en av
de andra deltagarna. Vi klickade direkt och har fortsatt
att klicka.
Anna och Harald flyttade snart ihop i Stockholm,
köpte hus och blev gravida. De gifte sig i Stockholms
skärgård året därpå och har idag barnen Ebba, 9, Axel, 7,
och Nils, 3, ihop. Harald har även Kasper, 15, och Oscar,
28, sedan tidigare.
- Vi flyttade till Söderköping 2017 för att komma
närmare Kasper.
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Vi utför nybyggnation, renovering,
byggnadsvård, timring och tillbyggnad
Kontakta oss för en kostnadsfri offert!
hakanssonsbygg.se - info@hakanssonsbygg.se - Följ oss gärna på Facebook

Vi utför alla slags plåtarbeten
till takrenoveringar
Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96
Fordonsteknik
Söderköping

Anna och hennes barndomsidol Pernilla Wiberg åkte skidor tillsammans i Yxbacken. Foto: Carolina Byrmo

Hur var det för dig?
- Det är faktiskt det bästa jag gjort. Jag var lite orolig
för att det skulle bli svårt att få nya vänner här men med
facit i hand så hade jag verkligen inte behövt oroa mig.
Vi stortrivs här i Söderköping!

Jobbar du fortfarande åt Svensk damtidning?
- Ja, men på frilansbasis, då jag sa upp mig 2018. Jag
skriver även för Icakuriren, Hemmets journal och tidningen Hälsa, och såklart Söderköpings-Posten.
Jag är även diplomerad coach och har planer på att
jobba mer med det framöver i Söderköping.

Du har nyligen gett ut självbiografin ”Min
sanning” som handlar om Mona Tumbas liv
tillsammans med sin framlidne make,
hockeylegenden Sven Tumba. Berätta lite om
arbetet bakom boken?
- Det var en stor ära och väldigt roligt att få hjälpa
Mona att porträttera sitt spännande liv. Hon har varit
med om så mycket, både glädje och sorg. Sven Tumba
var en häftig person som nästan alla hade en relation till.
Sven och Mona Tumba var dåtidens svar på Zlatan och
Helena Seger. Men bakom den fina fasaden fanns också
problem som Mona berättar om i boken.

Hur har boken tagits emot?
- Väldigt bra. Jag kommer därför att ha en ny boksignering utanför Söderköpings bokhandel lördagen den 24
april mellan klockan 11 och 13, om man vill köpa ett
signerat exemplar, få en kopp kaffe och prata lite.

Du har genomfört många intervjuer genom
åren, när gjorde du din första?
- När jag var nio år med min gammelfarfar Johan som
var 99. Jag älskar att intervjua gamla människors, för de
har oftast varit med om så mycket i sitt liv. Min gammelfarfar föddes 1890 i Stockholm och blev en av Sveriges
första damfrisörer. Han startade sin firma JiJi:s 1910 och
den driver idag min syster. Min gammelfarfar blev 102
år gammal.

Du har gjort många ”kändisintervjuer” bland
annat med medlemmar i kungafamiljen.
- Det stämmer. Jag har intervjuat alla i kungafamil-

jen förutom Chris O’Neill. Folk brukar fråga hur de är i
verkligheten och jag brukar svara att de är precis så som
man tror att de är. Silvia och kronprinsessan Victoria är
mina favoriter, de är härliga och tillmötesgående. Men
för mig är de kungliga inte mer värda än någon annan.
Jag tycker man ska bemöta alla människor på samma sätt
och jag vet att de kungliga uppskattar att man inte gör sig
till. För mig är det också viktigt att bygga ett förtroende
med de man intervjuar.

Du kan
dela upp dina
kostnader med
mekonomenkortet
räntefritt.

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

Telefon: 0121-21760
011-105080
0121-21760

Du har förutom kungligheter också träffat
påven?
- Ja, jobbet har verkligen öppnat många dörrar. Jag
skakade hand med påve Franciskus 2016, då jag reste
med drottning Silvia och prinsessan Madeleine till Rom.
Han verkar vara väldigt sympatisk. Han är från Argentina så jag passade på att tacka honom på spanska. Han
nickade och log till svar.

Har du någon drömperson att få skriva om?
- Jag gillar politik och har intervjuat alla partiledare i
Sverige. Det vore häftigt att få intervjua Obama.
Annars tycker jag inte att det är så speciellt med kändisar. De är människor som vi alla andra. Ofta har man
redan hört deras historia flera gånger och det kan vara
mer intressant med ”vanliga” människors livsöden.

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?

i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

DinDin
lokala
installatör
sedan 1989
lokala
installatör

www.elcenter.se
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- Sedan 2014 har olika alternativ utretts, som att köpa
någon befintlig byggnad, bygga om eller till, eller en
nybyggnation. Vi kom dock fram till att vi ville behålla de
nuvarande lokalerna som har så bra placering mellan
församlingshemmen, S:t Laurentii kyrka och Klockaregården.

Illustration över Söderköping S:t Annas
församlingsexpedition.
Illustration: Fredriksson arkitektkontor AB

Kyrkoherde Ola Linderoth och fastighetschef Annica Wastesson utanför församlingsexpeditionen.

Församlingsexpeditionen i Söderköping
S:t Annas församling rustas upp och byggs till
Det är en solig vårdag i april när jag träffar
kyrkoherde Ola Linderoth och fastighetschef Annica
Wastesson. Besöket sker inte på församlingsexpeditionen, utan på Klockaregården. Personalen
på församlingsexpeditionen har inför kommande
ombyggnation fått kontorsrum i församlingens olika
lokaler.

- Sedan 2014 har olika alternativ utretts, som att köpa
någon befintlig byggnad, bygga om eller till, eller en nybyggnation. Vi kom dock fram till att vi ville behålla de
nuvarande lokalerna som har så bra placering mellan
församlingshemmen, S:t Laurentii kyrka och Klockaregården. Planeringen har tagit sju år innan byggstart, bl.a.
beroende på att en ny detaljplan behövde tas fram av
kommunen, säger Annica.

Har behovet av nya lokaler uppstått genom
att mer personal anställts i samband med att
församlingen fått fler uppgifter, genom
diakoni och ett större socialt engagemang?
- Nej, antalet anställda har egentligen inte ökat.
Behovet av renoverade lokaler beror istället på samgåendet
mellan församlingar i Söderköping, och nu senast med S:t
Anna. Sedan finns också en viktig arbetsmiljöaspekt. Nuvarande lokaler är trångbodda med undermålig ventilation. Lokalerna är inte heller ändamålsenliga. Vid byggnation på 60-talet så var huset bostad för den tjänstgörande
kyrkoherden, och en mindre del nyttjades för expedition.

Funktionsmässigt passar inte de nuvarande lokalerna
bra. Besökarna kommer in i en mindre hall och passerar
därefter ett antal rum innan man når reception. Beroende på hur känsligt ärendet är, är det inte säkert att en
besökare vill ”annonsera” sitt besök öppet inför alla.

- Det är Fredrikssons arkitekter i Norrköping. Samma arkitektföretag som har omdanat miljön på Söderköpings Brunn med gott resultat.

Vad innebär då de nya lokalerna?

Vem kommer att svara för
byggnadsarbetena?

- Framförallt så tillkommer ett nytt hus som i två våningar binds samman med nuvarande hus. Huset byggs
väster ut, längs Prästgatan.
När Ola och Annica visar mig ritningen så blir min
spontana reaktion ”vilket vackert hus”. Huset är i gammal stil med en fasad som skulle kunna vara byggd i
början av 1900-talet. Det ser mer ut som de nuvarande
lokalerna har byggts till. I övrigt renoveras ytskikt, ventilation och bättre belysning samt att man vid några ställen
i huset flyttar väggar så att nya funktioner med större
och nya rum skapas. Entrén med reception flyttas något
till höger, men blir större och mer välkomnande. Mitt
intryck är att man i planeringen gått försiktigt fram och
hållit hårt i budgeten för att inte kosta på för mycket,
utan istället sett möjligheterna i nuvarande ytor. Det nya
huset, i äldre stil, kommer bara att inredas på entréplan.
Övre plan blir oinrett och kommer att nyttjas som ett
stort förrådsrum, dels för att behovet finns, men också
av besparingsskäl.

Vem har ritat de nya lokalerna?

- Det var Stångebro Bygg AB som vann upphandlingen, efter att många anbud lämnats, säger Annica. De
kommer dock att använda flera lokala underentreprenörer, bland annat för el och VVS. Det känns bra med kortare transporter med tanke på vårt lokala engagemang
och miljön, säger Ola.

När kommer allt vara färdigt?
- Målsättningen är vid årsskiftet, men i början av nästa år i alla fall, säger Annica. Preliminärt slutbesiktningsdatum är april 2022.
Vi bygger för framtiden, för kommande generationer,
för barn och barnbarn, avslutar Ola.
Det blir spännande att följa projektet, tycker jag. I synnerhet nybygget av det vackra huset i gammal stil. Vi
återkommer med reportage så snart det är dags att inviga
de nya lokalerna.

Åke Serander
Text och foto

Hela denna sida är en annons 7

PSST...

Missa inte att
prenumerera på vårt
månadsblad.
Gå in på vår hemsida
och anmäl dig!

Frälsarkransen i S:t Laurentii kyrka
I början av maj månad finns församlingens frälsarkransutställning att se i S:t Laurentii kyrka.
Frälsarkransen - radbandet skapat av biskop emeritus Martin Lönnebo,var utgångspunkt för
att lyfta fram fler platser för stillhet och meditation.
Pärlorna i utställning är tovade av Katarina Stening. Pärlorna finns runt om i kyrkorummet
i S:t Laurentii kyrka. Vid varje pärla finns en text skriven av biskop Martin Lönnebo.
Utställningen har sin början i S:t Laurentii kyrka och kommer att kunna visas i
församlingens åtta kyrkor. Utställningen är tänkt att vara till hjälp i en stressad vardag för att
kunna upptäcka mer av stillheten och gemenskapen med Gud och allt skapat.
På grund av rådande situation kan vi i dagsläget inte ha vår tänkta invigning. Vi vill ändå att
du ska kunna ta del av frälsarkransutställningen i vår församling i väntan på att invigningen
kan äga rum. Välkommen in i kyrkan och gå din egna vandring.

Aktuellt

Tröja
Bärhjälp

Böckernas
bok

Träd

Vi fortsätter att lägga ut digtala gudstjänster på vår
hemsida och vår facebook sida.

Sprängstoft

Heligt
bröd

Människolik
intelligens

Gör
ACT

Vi fortsätter hålla våra kyrkor öppna för dig.
Tiderna för detta hittar du enklast på vår hemsida.
Jesus
pappa

Sch!

Samtala
med Gud

Våra kyrkor står öppna för dig!

Stor skärm

Pojknamn

Delstat i USA

Titta!

Paulus vän
Första
kvinnan

Ombyggnationen av Församlingsexpeditionen är nu
igång. Under tiden arbetet pågår hittar du oss i
S:t Laurentii församlingshem som ligger på
Bielkegatan/S:t Larsgatan.
Välkommen!

Blev
Jesus på
påsken

Kontakt
www.svenskakyrkan.se/soderkoping
www.facebook.com/soderkopingsanktanna

Korsord

Kan du lösa korsordet? Vad blir ordet i de
gula rutorna? Skicka in ditt svar senast
28 maj till ssa.forsamling@svenskakyrkan.se
så utlovas ett pris till vinnaren.

Internationella gruppen - Försäljning
Söndag den 25 april kl. 10.00-11.00 och
kl. 12.00-14.00 håller Internationella gruppen
försäljning av hembakat bröd med mera
utanför S:t Laurentii kyrka, till förmån för
Svenska kyrkans
Internationella
arbete -ACT.
Vill du bidra med
något hembakat eller hemlagat så tas detta
tacksamt emot från kl. 9.00.

Diakonicentrum- Matkasse

För att hjälpa hushåll som inte får det att
räcka till samarbetar Diakonicentrum med
matbutiker i Söderköping genom att ta vara
på mat som har kort datum, som vi sedan
skänker i form av matkassar.
På det här sättet får
bra mat komma till
användning istället
för att slängas, vi
hjälper människor
som är i behov och vi
bidrar även till en bättre
miljö genom att minska
matsvinnet.

Församlingsexpedition:

Telefon: 0121-358 00
Mail: ssa.forsamling@svenskakyrkan.se

Diakonicentrum har öppet måndag-tisdag,
torsdag- fredag 09:30- 11:30.
På grund av rådande situation ser vi helst att man i
första hand ringer innan ett fysiskt möte bestäms.

Diakonicentrum:

Telefon: 0121-358 09

Med reservation för eventuella ändringar. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.”
Ps. 23:1
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Nu i vår har det även
startats ett nytt sätt att ses
över nätet. Aktiviteten kallas
Trädgårdsträff-digitalt. Varje
månad görs en amatörfilm,
15-20 minuter lång, hemma
hos en medlem i ett aktuellt
ämne.

Ola Bixo är projektledare.

Foto: Ewa Lövgren

Per Erik Wigh intervjuar Susanne ”Sissa” Dahm. Ämnet är jord, kompost och bokashi till träffen 3 maj.

S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening
har startat digitala trädgårdsträffar
Det finns många sätt att njuta av sin trädgård och att
utveckla sitt trädgårdsintresse på. Själv har jag
verkligen mycket att lära, och det finns lyckligtvis
väldigt trivsamma sätt för att lära sig mer.

S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening med sina drygt 130
medlemmar har trots pandemin varit ovanligt aktiv som
förening. Hela förra sommaren genomfördes trädgårdsvandringar hemma i trädgårdar som har något att berätta, varje tisdagskväll, och det planeras för det även i år.
Fördelen är ju att man är utomhus och kan coronasäkra
aktiviteten ganska lätt.
Nu i vår har det även startats ett nytt sätt att ses över nätet. Aktiviteten kallas Trädgårdsträff-digitalt. Varje månad görs en amatörfilm, 15-20 minuter lång, hemma hos
en medlem i ett aktuellt ämne. Den första blev "Frö och
förodling", då jag och medlemmen Per Erik Wigh hälsade på hemma hos Ewa Lövgren i Östra Ryd. Filmen
gav underlag för ett samtal på zoom där 33 deltagare,
medlemmar och blivande medlemmar var med. Det gav
ett trevligt och intressant samtal, som med utgångspunkt

Önskar byta
hyreslägenhet

Våning om 4 rum och kök söker
lägenhet om 3 rum med egen
uteplats i centrala Söderköping
Intresserad? Ring 070 241 08 66 för mer information

från "Frö och förodling" även kom att handla om allt från
hur och när och med vad tulpanerna ska gödslas för att
blomma bra nästa år, till hur vi alla har våra knep att hålla
rådjuren borta. Att vara med på ett zoom-möte är enkelt,
och man kan både vara aktiv och vara med i samtalet eller
bara lyssna och titta. Det blev en trevlig stämning och
vi lärde oss en hel del, både nybörjare och de som redan
kan en massa.
Till varje träff bjuds en känd trädgårdsprofil in. Det var
Farbror Grön, Johannes Wätterlund, som var premiärgäst. En inspirerande föreläsare som skriver om grönsaksodling, grön mat och självhushållning.
Nästa träff, 3 maj, är ämnet jord, kompost och bokashi.
Som trädgårdsprofil på denna träff kommer författaren
och journalisten Liselott Roll att delta. Hon kom just ut
med boken "Jord". Senare i maj är ämnet trädgårdsplanering, då trädgårdsdesigner Ylva Landerholm deltar. I juni
planeras det för ämnet rosor och deras sällskapsväxter, då
trädgårdsmästare och författaren Inger Palmstierna deltar. I juli besöker vi vår medlem Gertrud, som samlar på
giftiga växter. Till den träffen har vi bjudit in författaren

och ”häxan” Hella Nathorst-Böös. I augusti handlar det
om beskärning och då deltar Eva Robild, som är redaktör på det populära "Trädgårdstider" på SVT. Hon har
nyligen kommit ut med boken "Konsten att beskära träd
och buskar". I september blir ämnet Skydda din trädgård,
och då är växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson, känd
från "Odla med P1", vår gäst.
En film och en träff i månaden ska det bli fram till och
med november. Syftet för S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening är: att under trivsamma former öka vårt kunnande
om trädgård, precis så fungerar det här.
Träffarna är kostnadsfria för medlemmar och
blivande medlemmar. Anmälan sker via hemsidan
www.st-ragnhilds-tradgard.se/program.
Förutom ideellt arbete finansieras projektet av Kustlandets Milou (Mikrostöd till Lokalt Ledd Utveckling),
Europeiska landsbygdsfonden.

Ola Bixo

Text och Foto

Behöver du nya däck?
Kör säkert!
Kontakta
oss på telefon:
Kontrollera dina däck
och hjulinställning
innan semesterresan.

0121-721 730

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

Beskärning - Trädgårdsrådgivning
Skötsel - Anläggning
Telefon: 0709-64 35 36
info@alsatterstradgardar.se
www.alsatterstradgardar.se
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NORRKÖPINGS
SYMFONIORKESTER
på vår digitala scen

Ur programmet i maj

HELT
GRATIS!
INGET
INLOGG!

ETT AV DE MEST SPELADE
OCH ÄLSKADE SVENSKA
ORKESTERVERKEN!
Lördag 8 maj kl 15
Dirigent Alexander Hanson
L-E Larsson Pastoralsvit

Besök vår
musikaliska
skattkista på
YouTube!

KÄRLEK OCH RIVALITET,
TIDLÖS MUSIK UR WEST
SIDE STORY!
Lördag 8 maj kl 17
Dirigent Alexander Hanson
Bernstein West Side Story,
svit för stor brassensemble

Alltid uppdaterad info på:
www.norrkopingssymfoniorkester.se
Länkar till våra digitala
konserter hittar du på vår
webbplats och Facebook!
Konserterna spelas in i
De Geerhallen och ligger
kvar på YouTube i 30 dagar.

S:t Larsgatan 5 B
Söderköping, centralt

Välkommen
på visning!

Adress: S:t Larsgatan 5 B
Utgångspris: 1 090 000 kr
Månadsavgift: 3 992 kr inkl. värme, V/A och kabel-TV
Visning: Sönd 25 och månd 26 april eller enligt ö.k.
EP: 120 kWh/m2, år
Trevlig lägenhet om tre rum och kök, 75 kvm boyta. Bekvämt på bara en halv trappa
Vardagsrum med balkong samt kök med matrum. Ljus, genomgående gavellägenhet.
Föreningen är stambytt och till lägenheten hör två rymliga förråd. Mån.avg 3 992 kr.
Inga planerade avgiftshöjningar eller stora planerade renoveringar/ombyggnationer
finns, enligt uppgift från föreningen. Föreningen godkänner samägande med exempelvis
släkting som ej bor i lägenheten, med minst 10 procents ägarandel. Närhet till butiker,
kommunikationer, stadsbibliotek m.m. Välkommen på visning!

Går du i säljtankar och funderar på att sälja din
bostad under året? Då hjälper vi dig gärna.
Det här ingår just nu:

- Fri muntlig värdering - Fri flyttstädning (efter RUT-avdrag)
- Flyttmat (till ett värde av 500 kr) - Fotografering av din bostad
- Annonsering på serander.se och i Söderköpings-Posten
Erbjudandet gäller nytecknade uppdrag till 30 april 2021.
Storgatan 2, Söderköping - 0121 219 20 - www.serander.se

Amélie

Färgstark och förtrollande musikal
PREMIÄR 25 september 2021

alla mina liv

Komedi av Alan Ayckbourn
PREMIÄR 3 september 2021

HÖSTENS STORA FÖRESTÄLLNINGAR

27 APRIL kl. 10.00
Upplev teater igen

– med trygghet, omtanke och öppet köp.
Begränsat antal platser i salonger med avstånd.

köp på ostgotateatern.se

10 Söderköping
"Jag har bott i Söderköpings
kommun väldigt länge. Först i
Östra Ryd i 35 år och sen när
barnen flyttade ut och huset
blev för stort så flyttade jag in
till Söderköping. Jag har varit
aktiv inom socialdemokraterna i
Söderköping i ungefär tio år."

På promenad med
Tuula Ravander
Jag träffar Tuula en solig, men något blåsig vårdag vid
Stinsen. Efter en coronahälsning börjar vandringen
in mot Hagatorget. Jag har tidigare mött Tuula vid
ett par tillfällen i samband med kommunstyrelsens
öppna informationsmöten. Hon är ledande
socialdemokrat i kommunen.

Du arbetar som oppositionsråd?
- Ja, jag har en deltidstjänst som oppositionsråd på
65 %. Sedan så har jag mitt tidigare jobb kvar som redovisningskonsult. Tidigare var jag anställd, men när jag
blev kommunalråd så blev det för svårt att kombinera
med politikens varierande sammanträdestider. Så nu är
jag egen företagare sedan 2015 som konsult hos min
tidigare arbetsgivare.

Som anställd politiker har du mycket tid för
att förbereda möten?
- Ja, det tar tid att läsa in handlingar, mycket sammanträdestid, tid för informationssamling, som att prata med
folk. Ja, det är något som att vara en politisk sekreterare
och att förbereda olika ärenden. Jag som oppositionspolitiker har inte riktigt samma förutsättningar till kontinuerlig information, som majoritetspolitiker att befinna
sig i korridorer och bara kan gå in till tjänstemän, jag
måste själv vara mer aktiv. Under pandemin har jag arbetat mer hemma, men jag försöker att i alla fall vara på
kommunalhuset någon dag i veckan.

Du ska sedan informera dina partivänner i
kommunstyrelsen och fullmäktige också?
- Ja, jag är gruppledare i fullmäktige, vi har gruppmöten före varje kommunstyrelse och kommunfullmäktige
möte där vi går igenom ärendena. Då svarar jag för att
lämna den extra information som finns utöver handlingarna. Vid dessa möten kan vi också diskutera och bli
överens om hur vi ska ställa oss i olika frågor, innan vi
sätter oss i möte.

Har du många kontakter med partivänner i
Norrköping och övriga länet?
- Ganska mycket faktiskt. Det har nu också blivit lättare, med nätverk och digitala möten. Vi kontaktar också
varandra när vi har specifika frågor. Vi känner ju varandra
och har träffats i olika frågor. Det finns också regelbundna möten för oss som är S-engagerade politiker i länet.
Vi är många, under förra mandatperioden så styrdes alla
kommuner utom en, av majoriteter där S ingick. Tyvärr
så gick vi tillbaka i det senaste valet. Mandatfördelningen
har betydelse, i förra valet var S och M en majoritet i Söderköping, i detta val hade fler partier behövt vara med,
och då blir det svårare att bilda majoritet.

Vad blir det vinnande konceptet i nästa val,
men det vill du kanske inte avslöja?
- Nähä, skrattar Tuula, men det är klart att den fråga
som seglat upp under pandemin, personaltätheten inom
äldreomsorgen blir viktig.

Tuula Ravander gick på "Walk and Talk" med Åke Serander.

Om socialdemokraterna hade varit i majoritet
under den här perioden, vad hade det då varit
för skillnad i Söderköping?
- De 6,8 miljoner kr som regeringen skickat till kommunen hade vi satsat inom äldreomsorgen, precis som
det är tänkt. Här har de borgerliga istället valt att dela ut
pengarna till alla verksamheter.

Men något har gått till äldreomsorgen?
- Nja något lite i så fall, det är svårt att säga.

Hade ni höjt skatten, om ni hade styrt?
- Ja, med en krona, mycket hade gått till äldreomsorgen med högre grundbemanning, utökade deltider till
heltider, så att tiden hade räckt till mer omsorg. Som
att t.ex. att göra något extra, att låta de äldre komma
ut i större utsträckning. Nu jagar man varje minut, låter
personal gå mellan olika verksamheter. Ja, det är kanske
effektivt, men heltidsreformen var ju också tänkt att uppnå en bra kontinuitet och grundbemanning på enheterna. Jag tycker inte att nuvarande strategi i Söderköping
är bra.

Förra perioden var du ordförande i
Socialnämnden, men inte i denna period?
- Ja, det stämmer. Det är alltid majoriteten som tillsätter ordf. och vice ordf. i alla nämnder, oppositionen
tillsätter andre vice ordförande. Som oppositionsråd har
jag möjlighet att vara med på alla nämndsammanträden,
att närvara, men jag har ju förstås inte förslags- eller rösträtt. Men det är svårt att få tiden räcka till att vara med
på alla möten.

Foto: Åke Serander

talet placeringar eller försörjningsstöd, så är det ganska
bra, om man säger så.

Det finns inga socialt utsatta områden i
Söderköping?
- Nej, det gör det inte. Visst kan man se att det i
vissa områden med hyreslägenheter så är andelen med
försörjningsstöd något högre, men det finns inga stora
skillnader.

Hur länge har du varit politiskt engagerad?
- Beror hur man ser på det. Jag var politiskt aktiv
redan som ungdom, inte i SSU faktiskt, utan i ett annat partis ungdomsförbund, säger Tuula med ett skratt.
Sedan pluggade jag på universitetet, gifte mig och fick
barn, allt det där som händer i livet och det fanns inte
plats för politiken. Senare blev jag aktiv i kvinnojoursrörelsen i Norrköping. Samtidigt kände jag behov av att
kunna vara med och påverka politiken på ett bättre sätt.
Så småningom blev det så att jag valde att engagera mig
i socialdemokraterna i Söderköping. Jag har bott i Söderköpings kommun väldigt länge. Först i Östra Ryd i 35 år
och sen när barnen flyttade ut och huset blev för stort så
flyttade jag in till Söderköping. Jag har varit aktiv inom
socialdemokraterna i Söderköping i ungefär tio år.

Mattias Geving, tidigare Ravander är din son?
- Ja det stämmer, han bytte efternamn när han gifte
sig. Han bor numera i Gusum.

Mattias var tidigare kommunstyrelsens
ordförande i Söderköping under den senaste mandatperioden och är nu politiskt aktiv
också i Valdemarsvik?

Hur var arbetet inom socialnämnden? Många
ärenden avgörs av tjänstemän men viktigare
frågor sker på politisk nivå?

- Jo, han kunde inte låta bli. Under den här mandatperioden så har han blivit kommunstyrelsens ordförande.

- Ja, vi har ett politiskt individutskott som behandlar
viktiga och känsliga individärenden. I en mindre kommun är det viktigt att känsliga personfrågor inte sprids
i en större krets. Det är fem förtroendevalda som sitter i
utskottet, sen finns det vissa individfrågor som enligt lag
måste tas upp i nämnden bl. a. faderskapsärenden och
adoptioner.

Har du fler barn som är politiskt engagerade?

Är det inte tungt att sitta i en socialnämnd
och ta del av alla bekymmer och problem som
enskilda och familjer upplever?
- Jo det är det, i synnerhet tufft för de som sitter i individutskottet. Vi politiker försöker oss emellan diskutera
ärendena, om sådant känsligt som man inte kan tala om
med sina anhöriga eller familj p.g.a sekretess.

Kan man ändå säga, att problemen i
förhållande till kommunstorlek, ändå är
mindre i Söderköping?
- Ja, det kan man. När vi har tittat på statistik på an-

- Nej, jag har en dotter också som är politiskt medveten, men hon har sin familj att tänka på. Inom politik är
det precis som inom annat föreningsliv, det är lätt att det
tar mer tid, än vad man först räknar med.
Jag har fyra barnbarn som jag gärna umgås med, så
det är en stor del av min fritid, även om det är speciella
förhållanden under pandemin. Jag läser också mycket
och försöker tillbringa tid på promenader ute i naturen.
Efter knappt en timme och längs en rundvandring runt
ån, är vi tillbaka på Stinsen. Jag tackar för ett mycket
intressant samtal om det politiska livet i Söderköping.
Tuula replikerar artigt med några uppskattande ord om
Söderköpings-Posten.
Jag avslutar med att be om att få ta ett foto av Tuula.
Hon ställer sig framför ingången till Stinsen och jag ber
om ett leende. Tuula tar på sig solglasögonen, vårsolen
skiner ju så generöst.

Åke Serander
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EKLUNDS SPOLTEKNIK

Dam, Herr och Barnboutique

Avloppsspolning / tv-inspektion

Vårnyheter till småfolket

EST erbjuder

- Avloppspolning (hetvatten)
- Spolning dräneringar
dagvatten system
- Tv-inspektion (filmning rör)
- Klottersanering
Välkommen att kontakta
Fredrik (Frippe) Eklund
070-655 17 47
info@eklunds-spolteknik.se
www.eklundsspolteknik.se

Vem vill inte ha en
Ida-klänning eller
Emils skjorta

Trevnad

Välkommen till
Boutique Ramunda
Hagatorget 2
Söderköping
0121-139 06

Storgatan 8
Valdemarsvik
0123-210 10

Svensktillverkade

FÖNSTER DIREKT ifrån FABRIK

ÄtVivåfflor
Söderköping
öppnari den
1:a maj
Smörgåsar
nygräddat
kaffebröd
Fika
i härlig• miljö
på Korskullen.
glass • enklare maträtter
Våfflor, smörgåsar, glass, kaffebröd m.m.
Frukost serveras Från 1/6
Öppet i maj: fre-sön samt helgdagar kl.10-18
Välkommen!
Tel 0121-216 21

Mångårig erfarenhet, noga
utvalda odlare, täta leveranser
och utbildad personal
Välkommen till oss för att
inspireras och hitta det lilla
extra för hem och trädgård
Öppet alla dagar

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

Möjligheternas Hus startade år 2010.
Här finns bred kompetens och
erfarenhet.
RotRutavdrag
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KONKURENSKRAFTIGA PRISER!

JUST NU säljer vi andelar i Solkattens Queen!
E Zola Boko han är i dagsläget far till 19 miljonärer!
Drömmer du om att bli hästägare till en Travhäst?
Hör av Dig vi skickar gärna prospekt

Lilla Bäckermåla Valdemarsvik 0705 89 09 39

www. bioconsultingab.se

I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

”Företagare se hit!
G
emenskapen&
ochklart!
evenemangen
Klappat

Vill
som du:
Stadskärnan
bidrar
till är
Söderköpingsmyntet
- den perfekta
julklappen!
Ettviktigt
som kan användas till
Söderköping.
-unikt
attpresentkort
erförmarknadsföring
når fler kunder?
shopping, restaurangbesök och friskvård mm.
Därför
kan
jag
varmt
- vara
Vi önskar
Digmed
trevligi ett nätverk som ger nya
rekommendera
dig
kontakter för
handel i Söderköping
och ert företag?
att också
medlem.
en riktigt
Godbli
Jul!
- lättare
kunna
hitta resurser och inspiration
Myntet finns i valörerna;
för att ditt företag ska växa i Söderköping?
100, 250 samt 500 kronor
Köp dem hos; Turistbyrån
Det
BSöderköpings
esök vill
hemsivi
danockså!
för mer information.
Brunn
Bli
medlem
nu - Samverkan
eller Guldmakeriet

resultat!
Lilla BäckermålagerValdemarsvik
0709 68 58 08
Kontakta oss för mer info:
Sandra Bodin
www. bioconsultingab.se
info@isoderkoping.se

Ägare Lekextra i Söderköping

Ekonomi
ska vara enkelt
Ekonomi ska vara enkelt
www.isoderkoping.se
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Snöskottning, efter
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upp
Blixtlås, lagning, uppläggning av
200
krkr
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min100
100kr,
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över30
30min
min- 60
- 60min
min
200

hemtextilier/kläder enligt dina önskemål.

Flytt/veckostädning, fönsterputsning
och storstädning.
Uppsättning av tavlor, lampor, gardiner
m.m. Inköp och monteringshjälp.
Cykelreperationer och symaskinsservice.

ViTel.
har0121-72
flyttat till
CoOperate
Coffice
17 50
• Prästgatan
2C
fina lokaler på Hagatorget 1

hej@visionsandnumbers.se
Är vi inte på plats når ni oss som vanligt via mejl

hej@visionsandnumbers.se eller på telefon 0121-721750
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Under året planerar BlandArt
även att återkomma med sitt
event "Kultur i skymning" som
förr om åren varit planerat
till maj. I år hoppas Ohla och
Lars att det kan förläggas
kring månadsskiftet augusti
– september.

Sanna Koosz är ny medlem i BlandArt.
Foto: Ulla Nerman

Ohla Söderlund och Lars Malm.

Konst av Ohla Söderlund.

Konst av Lars Malm.

Exempel på fler av Lars Malms verk.

BlandArt räknar med öppning den 15 maj

Den 15 maj planerar BlandArt en nyöppning på
helgerna med fräscha och nymålade lokaler i
Rådhuset. Rådhuset där BlandArt har sina fasta
gallerier har varit stängt för allmänheten i snart ett år
på grund av pandemin.

Jag träffar Ohla Söderlund och Lars Malm en regnig fredag. De berättar att alla BlandArts medlemmar är mycket
förväntansfulla över att få visa upp sin konst från året
som gått. Många verk har samlats på hög och fyllts på.
Därför kommer det att vara mycket nya konstverk både
på ovanvåningen och bottenvåningen i sommar.
Mellan den 15 maj och 18 juni kommer Rådhusets
gallerier att vara öppna för allmänheten på lördagar och
söndagar klockan 12-16. Den 19 juni äger vernissage
rum och utställningen öppnas för sommarsäsongen. Alla
dagar klockan 12-18 kommer dörrarna stå öppna under
tio veckor i sommar. Precis som förra året kommer också
Å-art att finnas i ån och invigningen kommer att ske i
början av juni.
Under året planerar BlandArt även att återkomma med
sitt event "Kultur i skymning" som förr om åren varit
planerat till maj. I år hoppas Ohla och Lars att det kan
förläggas kring månadsskiftet augusti – september.
Sanna Koosz är ny medlem och har flyttat in i Rådhuset
med sin utställning "Den grå massan", som består av en
samling spännande figurer i Papier Maché som gjordes

Nytt nummer ute
den 29 maj

av toarullar under Coronaåret 2020. I Rådhuset kommer
hon att synas med en egen vägg rakt fram i utställningen.

Under 2020 har BlandArt även ingått ett lyckat samarbete med Håll Bar & Kök. Under året som gått har tre
av BlandArts konstnärer haft utställningar där. Det har
även hunnit anordnas några Jam-kvällar med ett visprogram, berättar Lars.
Ordförande i BlandArt är Lars Malm och till sin hjälp
i styrelsen har han kassören Lena Neander och Kerstin
Danielsson som är sekreterare. Föreningen består av sju
fasta medlemmar och en inlånad konstnär på somrarna.
Två medlemmar har även ateljéer i Rådhuset. Är någon
av dem på plats brukar de hålla dörren öppen ibland,
även om det egentligen är stängt. Det är bra nu när turisterna börjar komma till staden och letar efter något
att uppleva.

Medlemmarna i BlandArt
•
•
•
•

Ohla Söderlund (grafik, måleri,skulptur)
Ola Niklasson (måleri, "recycled art")
Kerstin Danielsson (textila bilder, broderi och väveri)
Lena Neander (textil, väva, bildvävnader, bårtäcken på
beställning)
• Sanna Koosz (skulptur, papier maché)
• Ulla Nerman (träkonst, broderi och måleri, skulptur)
• Lars Malm (trä, skåp, skulptur och utsmyckningsarbeten)

• Anette Berglund inlånad på sommaren (keramiker)

BlandArt har funnits i Rådhuset i 21 år. 20-årsjubileumet förra året hann precis bli av innan nedstängningen
och det är Ohla och Lars väldigt glada för. På jubiléet
medverkade samtliga nuvarande och före detta medlemmar, totalt 20 personer.
I det lilla galleriet förändras utställningen vecka för
vecka under sommarsäsongen. Den konstnär som har
”vaktvecka” väljer då vad som ställs ut just där. Vissa av
konstnärerna bjuder då in andra konstnärer. Ohla Söderlund brukar exempelvis gärna bjuda in unga konstnärer
att ställa ut under sina vaktveckor.
Ohla och Lars upplever att de ofta har en återkommande publik under sommarsäsongen, men även mycket turister. Ohla tar upp att han skulle önska att kommunen
drog mer nytta av BlandArt och Rådhuset när de marknadsför Söderköping. Till exempel borde fler officiella
och nationella möten kunna hållas i Rådhusets lokaler
tycker de. Det är roligt när konstföreningar förlagt sina
årsmöten i lokalerna. BlandArt har även ett samarbete
med Söderköpings Konstförening som ibland haft olika
utställningar och lotterivinstdragningar i lokalerna.

Emy Serander

50 kronor per såld annons går till
Guldkants viktiga arbete för
ensamma och äldre i Söderköping

Text och foto
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Andreas har gjort omslaget till låten.

Andreas, Robin och Ludvig.

"Vad gäller texten så försökte
vi fånga småstads- och
känslan man har på
matchdagen. Vi vill att man ska
känna igen sig, oavsett ålder,
förutsättningar och kön. Staden
och laget är ”allas”.
Tanken är att låten ska bli en
inmarschlåt till SIK när
seriespelet väl drar igång…"

Foto: Alexandra Lindvall

De har skrivit en ny
låt till Söderköpings IK
Vi kontaktade Andreas Kärnfeldt för att få veta mer
om honom och den nya låten "Glömmer aldrig
denna stad".

Berätta om dig själv och om när du började
skriva musik?
- Mitt namn är Andreas Kärnfeldt, jag är 44 år gammal och är född och uppvuxen här i Söderköping.
Jag började tidigt att skriva texter men saknade förmågan att tonsätta dem. Jag har alltid älskat att skriva
texter som berör på ett eller annat vis.
Stefan Wållberg gav mig för länge sedan en trasig nylonsträngad gitarr, jag reparerade den så den blev spelbar.
Sedan började jag kämpa... 2007 köpte jag mitt första
ljudkort till datorn och började spela in mig själv. Det
har blivit många nedlagda timmar för att lära mig hur
det fungerar. Ju mer jag lär mig om gitarrspelande och
musikproduktion, desto mer inser jag hur lite jag kan,
skrattar Andreas.

Hur kom låten "Glömmer aldrig denna stad"
till och vad handlar den om?
- Robin Hagström sökte upp mig en dag och undrade
om jag kunde göra en låt åt Söderköpings IK (SIK). Från

början ville han att vi skulle ”skriva om” texten till någon
av Tomas Ledins låtar, men då föreslog jag att vi istället
skulle göra en egen låt, vilket Robin tyckte var en bra idé.
Robin och Ludvig Augander har varit med i textprocessen, då jag tyckte det var viktigt. Jag vill fånga deras
känsla, då de spelar i SIK och bor här i Söderköping.
Jag är som sagt själv uppvuxen här och har också spelat
fotboll i klubben. Så resultatet känns bra.
Vad gäller texten så försökte vi fånga småstads- och
känslan man har på matchdagen. Vi vill att man ska känna igen sig, oavsett ålder, förutsättningar och kön. Staden
och laget är ”allas”.
Tanken är att låten ska bli en inmarschlåt till SIK när
seriespelet väl drar igång…

Var kan man höra din musik?
- Glömmer aldrig denna stad och mina andra låtar
finns på nästan alla plattformar, dock lyssnas det nog
mest via Spotify.

Söderköpings-Posten
hundra år tidigare...

Nedanstående text är hämtad från arkivet vid
S:t Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen
13 april 1921.

Marianne ger
ut diktsamling
på östgötska

Ur Marianne Wiks nya diktsamling. ”Ä du garsken”.
Dikter på östgötska. Finns snart att köpa på
Söderköpings Bokhandel och författarens Facebook.

Årstidera
På vintarn
dä snöger då plöjer en snö
På våarn
i lanna en sätter ett frö
På sommarn
en speter te närmeste sjö
På hösta
ä lönna så granner å rö
Va betutted
Å va betutted i e mänske
då ä som å flyge blann träna
långt opp frå graneras rötter
En hör inte att skatera skräna
en blir inte alls någe trötter
en hör bare näktergala
å syrser, ja dä som ä grant
Allt blir så vackart å vänlit
en kan knappt tro dä ä sant

Vad tycker du är det bästa med Söderköping?
- Att jag känner mig trygg här.

Daniel Serander

Ladda hem vår nya app och ta
del av lokala nyheter varje dag
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"- Det blir en trägubbe i
20–30-tals klädnad som för
tankarna till Emil i
Lönneberga. Figuren kommer
passa väl in i miljön med alla
gamla fina hus här i
Söderköping. Figuren blir
placerad så att han kommer
att sitta och blicka bort mot
Smultronstället."

Två olika motorsågar används i arbetet.

Trägubben några dagar senare.

Åke med förlagan till konstverket.

Konstverk växer fram utmed Göta Kanal
Strax efter slussen vid Smultronstället, håller ett
konstverk på att växa fram vid Ramunderbergets
sluttning. Jag träffar Åke som arbetar med några träd
för att ta reda på mer.

Berätta lite om dig själv
- Jag heter Åke Harrström och jobbar till vardags på
Björnligan med skogsavverkning. Jag har gått i skolan
här i Söderköping men bor numera i Norrköping.

Hur fick du det här uppdraget?
- Mikael Burgman, som arbetar som Naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen ringde upp och ställde frågan
om jag kunde vara intresserad av att åta mig uppdraget
att utföra några konstverk utmed kanalen. Efter en kontakt med Söderköpings kommun så tackade jag ja till
uppdraget.

Vad ska det bli?
- Det blir en trägubbe i 20–30-tals klädnad som för
tankarna till Emil i Lönneberga. Figuren kommer passa

väl in i miljön med alla gamla fina hus här i Söderköping.
Figuren blir placerad så att han kommer att sitta och
blicka bort mot Smultronstället.

Vad de andra två kommer att föreställa är inte klart än
men det känns bra om det kan passa ihop med trägubben
och med miljön. Kanske kan det bli djur.

Hur går arbetet till?

Har du gjort några tidigare verk och var kan
man i så fall se dem?

- Det är mycket förberedelser med att mäta och rita
innan jag kan börja med utformningen. Figuren blir ca
4,5 ggr större än förlagan. Efter att ha grovsågat börjar
jag med utformningen av huvudet. Jag jobbar med två
motorsågar med olika klingor. Finjusteringar och utrymmen som är svåråtkomliga för sågen använder jag slipmaskin till som exempelvis detaljer i ansiktet. Jag räknar
med att arbetet med figuren tar ca tre dagar.

- Ja, jag har pysslat med den här konstformen i några
år. Men man är ju minst känd där man bor, skrattar Åke.
Man kan bland annat se ett av mina verk på brandkårsmuseet i Simonstorp.
Ett verk föreställande en påskhare blev rikskänt via en
TV-reklam för Bauhaus.

Vad händer ifall du gör fel?

Vill man se fler exempel kan man besöka hemsidan
www.woodfun.se

-Då får jag skala ned figuren och göra den mindre.

Ytterligare två träd är delvis nedsågade, hur
många verk blir det totalt?
- Det blir tre verk, de andra kommer stå färdiga i maj
respektive i juni.

Daniel Serander
Text och Foto

Söderköping 15
"Jag kan inte säga att det var annorlunda än att ta den
vanliga sprutan mot säsongsinfluensa. Skillnaden var att alla
som tagit sprutan skulle sätta sig och vila 15 minuter för att
se att ingen allergisk reaktion eller blodtrycksfall uppstod.
Linda intygade dock att hitintills hade ingen drabbats av någon
reaktion."

"Det har varit en stor ära
att de gett mig förtroendet
att utföra detta konstnärliga
projekt, på denna historiska
plats i charmiga Söderköping."

Konstnären Éli Ismael.

Linda Andersson, Geria vårdcentral ger vant en spruta mot covid 19.

Foto: Privat

Då var det dags för spruta
Ja, du förstår vilken jag menar, vaccinationen mot
covid. Sent en fredag eftermiddag så kom äntligen
mailet jag väntat på. Som fyllda 65 blev jag erbjuden
vaccination. I mailet stod att jag var välkommen att
boka tid, men just nu fanns det inga lediga. Nyfiken
som jag är, så sökte jag dock vidare via länken i
mailet. Det stämde, inga lediga tider, men det gällde
ju den vecka som snart var slut, sent en fredag
eftermiddag. Däremot fanns det många lediga tider
kommande vecka. Jag fyllde i en hälsodeklaration och
därefter så var tiden bokad till onsdag.

Spännande dagar väntade, vilken spruta skulle jag få?
Information om olika vaccins nytta och risker presenterades var dag. Nyfiket frågade jag äldre grannar som
redan hade fått sitt vaccin om de upplevt några komplikationer?
Så var dagen inne, dagen V, som i vaccinination. En
kort resa till Brunnssalongen och där var det ingen kö.
Jag blev direkt inropad till en av de fyra vaccineringssta-

tionerna. Här togs jag omhand av Linda Andersson, som
vanligtvis arbetar på Geria vårdcentral. Vant stack hon in
sprutan i armen.
Jag kan inte säga att det var annorlunda än att ta den
vanliga sprutan mot säsongsinfluensa. Skillnaden var att
alla som tagit sprutan skulle sätta sig och vila 15 minuter
för att se att ingen allergisk reaktion eller blodtrycksfall
uppstod. Linda intygade dock att hitintills hade ingen
drabbats av någon reaktion.
Jag slog mig ner på en stol i Brunnssalongen. Här
satt redan ett tiotal pensionärer. Säkert de flesta av min
årgång eller åren däromkring, de flesta gråhåriga. Tänk
att vi alla har varit barn på 60-talet och på skolgårdarna
hoppat hage eller spelat kula. Men det var ju för länge
sedan, långt innan jag kunde tänka mig en pandemi med
hemska konsekvenser för så många.
När jag steg ut i Brunnsparken sken solen och bofinken sjöng sin vårsång. Livet kändes helt plötsligt mycket
lättare.

Åke Serander

Éli Ismael har gjort
Söderköpings Brunns
konstnärliga
utsmyckning
Éli Ismael är född och uppvuxen i Bagdad 1965. Han
är målare, skulptör och kalligraf.

Om projektet på Söderköpings Brunn
- Jag träffade Eddy Demir som berättade om de konstnärliga projekten på Söderköpings Brunn. Jag märkte att
han har stor respekt och kärlek till Söderköping och Sveriges historia.
Det har varit en stor ära att de gett mig förtroendet
att utföra detta konstnärliga projekt, på denna historiska
plats i charmiga Söderköping.
Jag började att restaurera taket som var dekorerat med
franska ornament. Taket var mycket skadat.
Vi ville behålla och vidareutveckla det franska
ornamentet, som designidentitet i hotellet. Jag har även
målat nya historiska tavlor av Söderköping, samt några
porträtt av viktiga personer kopplade till Söderköping,
som Gustav III, Magnus Gabriel von Block samt Barbro
Tjernström.

Några av Élis utställningar i Europa:

Boka annons i Söderköpings-Postens extra stora
sommartidning som även delas ut till många hushåll
i Norrköping och Linköping den 29 maj.

annons@soderkopingsposten.se

•
•
•
•
•
•

Carrousel Du Louvre, Paris, Frankrike
International Art Gallery, Paris, Frankrike
Oriel Galleri, Tel Aviv, Israel
Konstmuseet, Norrköping, Sverige
Galleri Svea, Stockholm, Sverige
National museum av musik, Prag, Tjeckien

Åke Serander
Text och Foto

16 Söderköping

Söderköping Nu och Då: Båtbyggeristaden - del 1

Ett av landets bästa tillverkningscentra av träbåtar
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.

"Som mest fanns fem
båtbyggerier samtidigt varav
fyra i Egnahem nära
järnvägsstationen. Under
kulmen på 30-talet
sysselsatte industrin ett
hundratal båtbyggare!"
Ett av landets förnämsta tillverkningscentra
av träbåtar
Så var det under drygt ett halvsekel! Mellan 1885 -1983
har det i tätorten funnits ett tiotal båtbyggerier, som tillverkat och exporterat träbåtar - främst fritidsbåtar men i
viss mån även bruksbåtar. Som mest fanns fem båtbyggerier samtidigt varav fyra i Egnahem nära järnvägsstationen. Under kulmen på 30-talet sysselsatte industrin ett
hundratal båtbyggare! Till detta kan läggas leverantörer
av båtvirke, motorer, segel, åror, vindrutor, kapell, båtinredningar, transportörer… Det har även byggts träbåtar
i vår skärgård t.ex. vid Emilssons Båtbyggeri på Vänsö.
Vi kommer att i två delar ge glimtar ur Söderköpings
båtbyggerihistoria. Du som besökte Kulturkontorets
utställning på Galleri Stinsen sommaren 2018 känner
igen rubriken och delar av innehållet. Detsamma gäller föredrag under 2017-2019 - dels i Kulturkontorets
RETRO-serie, dels för olika föreningar: Waldemarsviks
Träbåtsförening (applåder till deras kulturarvsvård!),
Gryts Föreläsningsförening, S:t Anna hembygdsförening och Söderköpings Båtklubb.

Hembygdsforskning lade grunden
Efter ett yrkesliv som ”utvecklar-/utredarproffs” började
undertecknad Lars Sylvan som pensionär att utforska
kvarterets och Egnahems historia ... Intresset vidgades
till flera delar av staden - något som satt sina spår i vår
serie krönikor. Det visade sig att familjen sedan 1976 bor
på den tomt, som härbärgerat stadens största båtbyggeri.
Därmed började ”nystandet” …
Två alerta damer, båda i dag ”99+:are”, hade som
barn lekt bland båtbyggerierna. De inspirerade med sina
berättelser och förmedlade kontakter med gamla båtbyggare och ättlingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn)
till dessa och fabrikörerna. Innehavare av gamla träbåtar
hörde av sig liksom museimänniskor, författare/skribenter
med träbåtsintresse, folkbåtsforskare ... Det blev många
trevliga kontakter och berättelser. Bilder på gamla båtar
och båtbyggerier kom fram, vilka införlivats i hembygdsföreningens bildarkiv på www.stragnhildsgille.se (sök på
båt eller båtbyggeri eller båtbyggare och bocka för Anmärkningar så hittar du många bilder att bläddra igenom!).

Det började vid Klevbrinken 1885
Läget vid Storån är en viktig förklaring till stadens tillkomst (S-P 24 augusti 2019). Det har ”alltid” funnits och

byggts båtar i staden, men den här berättelsen handlar
om industriell tillverkning av båtar för export från staden. Utvecklingen av båtbyggerierna sammanföll i stort
med fritidsbåtens uppkomst.

motorbåten i Sverige”. Naturligtvis drog August nytta av
utställningsframgången i sin annonsering.

Entreprenören Carl Sundberg startar
båtbyggeri
Här intill torrdockan startade A. G. Jansson d.ä. 1885
ett litet båtbyggeri och strax följde sönerna August och
Karl i hans spår. Sigurd ”X:et” Erixon, folklivsforskaren
från Söderköping, anger sonen August som den verklige
pionjären till Söderköpings båtbyggnadsindustri. 1893
startade August Jansson Fullerstad Båtbyggeri. Fyra år
senare startade brodern Karl eget båtbyggeri i lokal vid
Lilla Ede (mellan kanalen och ån där numera finns ett
koloniområde). Inklusive faderns företag fanns nu tre
Janssonföretag, som byggde båtar. Karls och faderns
företag gjorde efter kort tid konkurs, men bättre gick det
för August …
1910 firade August 25-årsjubileum räknat från starten
vid Klevbrinken. Från 1905 låg båtbyggeriet i Eriksvik
efter att verkstaden i Fullerstad förstörts av översvämning. I S-P den 23 maj kunde man läsa: ”Nuvarande ägaren och grundläggaren August Jansson har kraftigt drivit
upp leveransen av rodd- och segelbåtar över så gott som
hela Sverige ... I fjol såldes omkring 150 båtar på Stockholm … motorbåtar och roddbåtar de mest efterfrågade …”. Båtar hade även exporterats till Konstantinopel,
Venedig och Berlin. Företaget hade nu åtta anställda.

Landets första praktiskt användbara motorbåt
Vid Stockholmsutställningen 1897 väckte August Janssons båtbyggeri stor uppmärksamhet. I boken ”Svenska
Träbåtar” läser vi ”motorbåtspionjären Henning Forslund rönte stor framgång med en båt från Söderköpings
båtbyggeri med inombordsmotor. Tre hästkrafter och en
fart på fem och en halv knop räckte för att snabbt få
beställning på fler båtar.” I bildtext karakteriseras vidare
”… denna båt som var den första praktiskt användbara

På familjebilden från 1905 ses Sigrid och Carl Sundberg
med sönerna Alf, Harry, Uno och Bele. Beslut har just
fattats om att lämna mjölnararbetet vid Gamla Stroo
kvarn och flytta in till Egnahem för ett nytt liv. Inom
några månader var Carl med och startade två företag
nära nya järnvägsstationen vid den lilla gatan, som så
småningom kom att kallas Vikingagatan.

På det som i dag har adressen Vikingagatan 2 startade
Carl och Herman Gottschalk 1906 Båtbyggeri AB i Söderköping. Herman står t v om båten. Familjen Sundberg
flyttade in i nybyggda Villa Marieborg på granntomten.
Carl blev verkmästare. Äldste sonen Uno introducerades
tidigt i hantverket och kom så småningom att starta eget
båtbyggeri tillsammans med Helmer Andersson.
På andra sidan gatan hade Carl redan startat Dahlmans
Mekaniska Verkstad tillsammans med bröderna Hjalmar
och Ernst Dahlman (S-P 18 april 2020). Företagen hade
ett nära samarbete, vilket så småningom ledde till sammanslagning. Dahlmans monterade in båtmotorer samt
skötte försäljningen av båtarna. Hjalmar Dahlman, som
var en riktig ”uppfinnarjocke” hade redan under sin tidigare anställning som maskinist vid brunnen uppfunnit en
egen fotogendriven båtmotor – Dahlmansmotorn.

Båtbyggeri AB i Söderköping blev framgångsrikt och
de lokala tidningarna kunde ofta rapportera om prestigeleveranser, att man fått priser vid båtutställningar
eller att företagets båtar vunnit i regattor och motorbåtstävlingar. 1910 ökade företagets styrka genom att man
införlivade nämnda August Janssons Båtbyggeri. Disponent för det utökade bolaget blev Valdemar Larsson.

Baltzar segrade!

I S-P den 27 juni 1910 kunde man läsa: ”Från Söderköpings båtbyggeribolag har nu levererats en motorbåt,
som gör båtbyggeriet all heder. Den sjösattes i f. v. och
visade sig mycket tilltalande i vattnet. Båten är 14.5 m.
lång av furu med överbyggnad och inrede av mahogny;
beslagen av rörgods. Den är bekvämt inredd med två salonger, sittrum, maskinrum, penteri, toalett och gastrum.
Den är konstruerad av ingenjör Pettersson, Liljeholmen
och byggd för ingenjör Svedlund Katrineholms räkning. Den avgår i veckan till Norrköping och därifrån
till Stockholm. I mitten av juli månad skall den deltaga
i motorklubbens stora tävlan Stockholm – Göteborg.”
Tidskriften ”Hvar 8:e dag” innehöll ett utförligt
bildreportage från mätning och vägning av båtarna vid
Värtan den 14 och 15 juli och konstaterade ”Man hade
därvid ett godt tillfälle att se med hvilket osedvanligt intresse denna täflan omfattats och hvilka ansträngningar
våra motormän utvecklat för att med verkligt sjödugliga
båtar kunna genomgå det ansträngande programmet.
Inalles 17 båtar voro anmälda och samma antal startade
färden den 17 juli kl. 3 f. m. från Nynäs. Det gäller här
den utan jämförelse förnämsta kraftmätning på området,
som hittills ägt rum i Europa – nästan samtliga båtar har
särskilt byggts för ändamålet”. Tävlingsresultatet får vi
veta i S-P den 22 juli 1910:
”Söderköpingsbåten tog första priset i motorbåtstäflingen Nynäs – Göteborg. Resultatet i motorbåtstäflingen Nynäs – Göteborg: 1:a pris ”Baltzar”, Söderköping, 51 tim. 58 min. 51 sek. … äges af ingeniör L. O.
Svedlund Katrineholm, och är byggd af Båtbyggeri-A-B.
härstädes … I täflingen deltogo de förnämsta motorbåtar i Sverige. Ett vackert uppsving för Söderköpings industri! Båtbyggeri-A.-B:s disponent Valdemar Larsson
deltog ombord å Baltzar i täflingen. …”

Breddning genom fusion och förvärv
1918 resulterade samarbetet mellan båtbyggeriet och
Dahlmans i sammanslagning till ett företag med namnet Båtbolaget. Samtidigt förvärvade man den verksamhet, som fanns vid Dockan. Enligt fakturahuvud erbjöds
nu: VARV – SKEPPSDOCKA, MEK. VERKSTAD,
GJUTERI, BÅTBYGGERI, ÅNGSÅG – HYVLERI,
VIRKESAFFÄR. Man kunde leverera: Kompletta fartyg för Göta kanal, Motorbåtar – Livbåtar, Segelbåtar –
Roddbåtar, Gjutgods – Maskingods, Smide, Snickerier,
Hyvlade Trävaror m.m.

Dragen av fyra hästar svänger båtleveransen ut från
Vikingagatan på väg mot sjösättning i kanalen. Detta
var tilldragelser, som kvarterets barn inte gärna missade
att vara med om.
Breddningen fortsatte - Båtbolaget började annonse-

”
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Båtbyggeri AB i Söderköping
blev framgångsrikt och de
lokala tidningarna kunde ofta
rapportera om prestigeleveranser, att man fått priser
vid båtutställningar eller att
företagets båtar vunnit i
regattor och motorbåtstävlingar.

ra att man även sålde bilar! Om det har vi redan berättat
(S-P den 18 april 2020). Synergieffekter nåddes genom
att det fina båtvirket även kunde användas till karosser
för bilar, lastbilar och bussar – perfekt utjämning mellan
båtbeställningarna!

Buss från Båtbyggeribolaget!
Ägare till veteranbåtar från Söderköping sökte kontakt
när man upptäckt mässingsskyltar med texten Båtbyggeri AB i Söderköping samt ett tillverkningsnummer och
undrade när båten kan ha varit tillverkad. Mitt svar: mellan 1906 och 1918 av företagsnamnet att döma.
Lite märkligare var frågan från en dam i Linköping,
som undrade över en veteranbuss med samma typ av
skylt! Förklaringen låg i båtbyggeriets karosseritillverkning. På 1920-talet lär det ha rullat ett flertal sådana
träkarossförsedda bussar i Östergötland. Den aktuella
bussen trafikerade Ulrika – Linköping, vilket var extra
kul eftersom jag vet att svärfar på 20-talet åkte med sina
föräldrar i just den bussen.

Bussens vidare öden kom att fylla en hel bok (”Den
gråtande bussen – en sagolik historia” av Inga Lisa Calissendorff ). Efter att ha räddats från tippen blev den först
lekstuga i Mjölby innan en dansk veteranbilssamlare
återskapade bussens gamla utseende. Den kom nu att användas i högtidliga sammanhang såsom vid bröllop och
skolavslutningar. När Ulrika hembygdsförening 2008
firade jubileum lyckades man ”få hem” bussen och erbjuda besökarna en liten åktur. Carl-Åke Sundberg var på
plats och fotograferade bussen som farfar Carls företag
åstadkommit. Vore väl häftigt om vi kunde få hem den
även till Söderköping i något högtidligt sammanhang!

Kulmen på träbåtsbyggandet i Söderköping
Om detta återkommer vi i Båtbyggeristaden – del 2 i
kommande Söderköpings-Posten.

Lars Sylvan
Lars Hedenström

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten
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Stor dramatik
i och kring
Söderköping för
drygt 500 år sedan

"I sin strävan att skaffa sig mera makt lät alltså hertig Karl
sammankalla en riksdag här i Söderköping för att förmå
ständerna att utöka sitt inflytande till att omfatta annat än
bara rutinärenden. Han saknade alltså befogenheter att
utlysa denna riksdag, men framförde ändå flera hårda krav för
att han skulle åta sig fortsatt regentskap."

I Lars Hedenströms föredrag ”Eknön i Slätbaken
– natur, kultur och historia” ingår i det historiska
avsnittet det passus om Sigismunds försök att återta
befälet över landets styrelse från sin farbror hertig
Karl, som berör våra trakter. Hur det gick till kan
man i sammandrag läsa här. Hela förloppet, som
slutade med slaget vid Stångebro finns utförligt
beskrivet på www.wikipedia.org.

Efter att ha härjat och bränt på bl. a. Bondekrok och
erhållit lotshjälp av grevarna Gustaf och Sten Banér
på Herrborum, som kände farvattnen genom Barösund och Finnleden väl, närmade man sig Kåreholm
vid Trännöfjärden den 21 augusti. Härifrån sändes en
delegation till hertig Karl, som befann sig i Linköping,
där han kraftsamlat med hjälp av militära stridskrafter
och ett bondeuppbåd. Ett etappmål var Stegeborg, där
Sigismunds syster Anna residerade. På Eknön fanns
emellertid försvarsanläggningar i form av en bemannad
skans vid Ettersundet och en pålspärr vid den sydvästra
passagen i det som numera kallas Pålsundet.

När Gustav Vasa dog 1560 efterlämnade han ett antal
söner och döttrar. De mest kända torde väl vara Erik
(XIV), Johan (III), Anna och Karl (sedermera IX), speciellt som samtliga på något sätt hade kopplingar till
Söderköping och Stegeborg, Johan genom att vara född
där och Karl genom sin spektakulära riksdag på Rådhustorget 1595.
Efter att tronföljaren Erik utmanövrerats och kung
Johan III dött på Stockholms slott 1592 efterträddes
han av sin son Sigismund, som också tidigare utropats
till kung i Polen, kanske påhejad av modern Katarina
Jagellonica, som härstammade från det katolska Polen
och som i samförstånd med kung Johan givit honom en
uppfostran i katolsk anda. Under hans frånvaro fungerade farbrodern hertig Karl som riksföreståndare. Han
var dock motståndare till de katolska strömningar, som
redan Johan III uppmuntrat till, möjligen påverkad av sin
gemåls bakgrund.

Karl.

välja sida, dvs att förutse vem som skulle gå segrande
ur konflikten. Många, bl. a. grevarna Banér fick anledning att ångra sina ställningstaganden, då deras huvuden tillsammans med tre andra Sigismund-anhängares
rullade under Linköpings blodbad år 1600, en följd av
hertig Karls hårda regemente efter segern vid Stångebro.
Sex andra medlöpare sattes i fängelse. Grevarna Banérs
efterlevande förlorade också Herrborum, ett gods som
dock återgick i nästa generations ägo efter att greve Stens
son Per under Kalmarkriget 1612 räddat Gustav II Adolf
ur en isvak vid Vittsjö i Göinge.

Nutida spår
På Skansudden vid Ettersundet syns fortfarande rester
efter den försvarsanläggning, som skulle hindra passage
västerut mot Stegeborg och Söderköping. Den lär ha tillkommit på 1500-talet för att helt överges på 1670-talet
enligt den skylt, som finns placerad i anslutning till området. Resterna består av upphöjningar i markytan, som
markerar de yttre gränserna för själva skansen, vilka efter
landhöjningen hamnat en bit upp på ön. Man skall också
ha funnit rester efter en medeltida pålspärr i sundet.

Efter en del incidenter vid och på Eknön, där man för
att undgå dessa hinder försökt gräva sig igenom den centrala delen, kunde man fortsätta mot Stegeborg, dit man
anlände den 8 september. Där mötte dock ett uppbåd av
hertig Karls trupper och ett slag utkämpades vid Skällviks kyrka eller möjligen på ängen, som numera upptas av
ett flygfält, ett slag som vanns av Sigismunds styrkor och
som således kunde ha gett utslag för hela företaget. Han
valde dock att rycka västerut mot Mem och Söderköping
för att slutligen nå Linköping, där det avgörande slaget
stod vid Stångebro den 25 september.

Centralt på Eknön finns ett parti, som sommartid är
bevuxet med den meterhöga ormbunken strutbräken,
som enligt traditionen benämns ”Polackgraven”. Området, som ursprungligen var begränsat till några få meter
har numera en utbredning stor ca. 40 meter i diameter.
Graven är inte synlig, men här skulle alltså stupade från
striderna vid och på Eknön, både på dit- och hemresan
ligga begravda. Sporer i deras fickor skall ha gett upphov
till ormbunkarna på platsen. Det förekom alltså trakasserier även på återfärden till Polen efter nederlaget vid
Stångebro.

Sigismund.

I sin strävan att skaffa sig mera makt lät alltså hertig
Karl sammankalla en riksdag här i Söderköping för att
förmå ständerna att utöka sitt inflytande till att omfatta
annat än bara rutinärenden. Han saknade alltså befogenheter att utlysa denna riksdag, men framförde ändå flera
hårda krav för att han skulle åta sig fortsatt regentskap.
Bl. a. krävde han att alla katoliker i Sverige inom sex
veckor skulle lämna landet. Lekmän skulle få stanna kvar,
men präster, klosterfolk och motsvarande skulle jagas ut.
Detta blev svårsmälta nyheter för Sigismund, som trots
intensiva utländska medlingsförsök avseglade från Polen
med en flotta bemannad av polska, litauska och svenska båtsmän samt fotfolk till ett sammantaget antal av
flera tusen man i akt och mening att med våld återta
den kungamakt han egentligen redan innehade. Detta
skedde alltså på förhösten 1598.

Sannolikt låg då en del av skeppen förtöjda i Storån
nedanför rådhuset och hur det kan ha sett ut illustreras av
en modell av en tidstypisk kogg, som finns till beskådan
på Stadshistoriska muséet sedan 2019.

Sigismund lär ha stannat i Söderköping en knapp
vecka i oktober och sett till att sårade togs om hand och
förberett för återtåg med resterande stridsfolk och sådana medlöpare, som gick i frivillig landsflykt för att inte
behöva konvertera till protestantismen, bl. a. en del biskopar och präster. Även Sigismunds syster Anna samt
några välbeställda köpmän valde att lämna Stegeborg
och Söderköping för Polen eller Lübeck. Trots att hertig
Karl inte utropades till kung förrän 1604 (krönt 1607 till
Karl IX) återvände varken Sigismund eller Anna senare
till Sverige.

Lars Hedenström
Text och Foto

Hur slaget slutade vet vi ju, men det kan inte ha varit
lätt att redan vid Sigismunds ankomst eller dessförinnan

Wikipedia.org

Historiska foton

Söderköping 19
vårrea i antikvariatet

50% rabatt

Hjälp oss att lätta på lagret

erbjudandet inför
gäller
april
vår23-30
inventering
Stor REA 20-25 augusti

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

Lars Lind, Johan Melin och Ola Lönnqvist på platsen där minnesstenen ska resas på Fiskartorget.

Marinen firar del av sitt
500-årsjubileum i Söderköping
Jubiléet infaller den sjunde juni (det officiella
tillkomstdatumet för Marinen) 2022 och innebär
att Marinen är den näst äldsta militära enheten som
redan 1522 hade någon form av enhetlig ledning.
Det är bara Livgardet som är ett år äldre och därmed
firade förra året.

Firandet manifesteras under nästa år på olika platser runt
omkring i Sverige. Jag träffar Johan Melin, örlogskapten
och projektledare för Marinens jubileum, som berättar
mer.
- Vi firar och visar upp oss, först i maj månad i Malmö, Härnösand och Lübeck. Till sommaren och hösten
fortsätter firandet i Stockholm, Söderköping, Karlskrona, Göteborg och avslutas i Malmö.
Anledningen till att vi håller en ceremoni här i Söderköping är för att det var här som Gustav Vasas tio inköpta örlogsfartyg lade an efter sin resa från Hansastaden

Lübeck 1522. Därav är staden en viktig del av Marinens
födelse för krigsmakten.

Vad kan invånarna och besökarna förvänta sig
vid firandet?
- Det som än så länge är officiellt är att vi den aktuella
dagen kommer resa en minnessten på Fiskartorget. Vi
organiserar en högtidsceremoni där Marinen kommer
vara representerad med honnörsstyrka, Marinens musikkår (eller del av den) kommer spela musik, det blir
avteckning av stenen och flaggvakt kommer att närvara.
Någon potentat (högt befäl, reds anm) förrättar själva
avtäckningen av minnesmonumentet. Vi väntar fortfarande svar ifrån den tilltänkta personen, så jag kan ej
avslöja vem det blir.

Daniel Serander
Text och Foto

Söderköpings konstpromenad
växer och blir en konstrunda
Nu är det klart, det blir en fortsättning på
Söderköpings konstpromenad som också byter namn
till konstrunda. Detta med anledning av att
konstvandringen nu förlängs med nio elskåp från
Söderköpings Brunn tillbaka längs Skönbergagatan till Hagatorget, vidare på Storgatan till
utgångspunkten Garvaregården.

I en kommentar från E.ON säger Björn Persson
Regionchef Corporate Communication; “det är jätteroligt att så många konstnärer lämnade in skissförslag även
till denna etapp. Bidragen håller en hög kvalitativ nivå.
Vi har i juryn eftersträvat att nå en bredd vad det gäller olika konstriktningar och utförande i olika material.
Tack till alla konstnärer som inkommit med skissförslag.
Jag vill också tacka de värdföretag som ställer upp och
bidrar med finansiering, samt till våra samarbetspartners,
Söderköpings kommun och Söderköpings-Posten”.
En jury bestående av representanter från Söderköpings-Posten, E.ON samt Söderköpings kommun har
valt ut följande konstnärer att utföra verk i kommande
etapp: Ola Niklasson, Ragni Wåtz, Paula Klinthäll, Ohla

Har du en gammal sliten
betongtrappa?
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.

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

Du väljer!

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

FÖRSÄLJNING MONTERING RENOVERING

BASTU OCH BRASKAMINER
011-14 90 40
JÄRNGATAN 21, NORRKÖPING

SPISCENTER.COM

Söderlund, Hanna Kromnér, Maja Lindberg, Gunilla
Dahlgren, Johanna Carlsson och Noah Serander.
De företag som bidrar ekonomiskt i denna etapp är:
Söderköping S:t Anna församling, Gunnarsson Bygg
GG, Länsförsäkringar, Fastighets AB Slussvakten,
Söderköpings Bokhandel, Söderköpings Brunn,
Elektromontage, E.ON samt Serander fastighetsförmedling.
Tidplanen är att verken ska vara utförda till den 20 maj.
Därefter planeras för vernissage på Sveriges nationaldag,
den 6 juni, förhoppningsvis utmed promenaden, men
annars som ett digitalt evenemang.
Under sommaren kommer Söderköpings-Postens läsare att få rösta på vilket verk i den nya etappen som man
tycker bäst om, mer om detta i Söderköpings-Postens
sommarnummer med utgivning 29 maj. Där presenteras
också konstnärerna och verken mer utförligt.

Åke Serander

BEHÖVER DU HJÄLP
MED STÄDNING?
Trappstäd • Fönsterputs
Golvvård • Hemstäd
Flyttstäd • Kontorsstäd
www.faststad.se
Tel. 011-12 33 40
Tack för att du annonserar i
Söderköpings-Posten
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Priser från ett par av ”Solkattens Shirazi” senaste
vinster på travbanan.

Solen strålar
över Susanne och
Mats travstall i
Lilla Bäckermåla

I Lilla Bäckermåla finns en av Sveriges just nu
segerrikaste uppfödare av travhästar. Jag besöker
ägarna Susanne och Mats för att få veta mer om
verksamheten och höra hur en dag kan se ut när man
arbetar med uppfödning av travhästar.
Susanne och Mats har varit företagare sedan 1989. De
kommer ursprungligen från Norrköping och Vikbolandet, men har bott i Valdemarsvik sedan 2007. Tillsammans äger de företaget Bio Consulting AB som utöver
hästuppfödningen även utför tjänster inom bygg.

Grattis till framgångarna. Hur många segrar
har era uppfödda hästar gjort hittills i år?
- Våra uppfödningar har gjort 32 starter i år och vi har
elva vinster, tre andraplatser och tre tredjeplatser. Det är
jätteroligt.

Har ni någon häst som går extra bra just nu?
- Ja, en av dem är vårt första föl, som nu är sex år,
”Solkattens Shirazi” har vunnit flera tävlingar senaste
månaderna. Men det började inte så bra. Redan som ettåring skadade han sig i hagen. Genom åren har han gjort
två operationer och testat att gå i trav, men utan lyckat
resultat. Till slut åkte vi till Bengt Roneus i Täby som
är en aktad veterinärer, för att få svar på om det gick att
operera honom igen, eller om han skulle bli en sällskapshäst. Som tur var hittade inte veterinären några fel och
föreslog därför att vi skulle testa att köra igen. I oktober
förra året började vi träna honom hemma. I december
gjorde han sin första start och vann. På sex starter har han
nu fyra segrar, en tredje- och en fjärdeplats. Det känns
helt fantastiskt, berättar Mats.

Hur kom ni på att ni skulle starta uppfödning
av travhästar?
- Vi köpte vår första travhäst ”Ballerina River” 2012
för att ha ett gemensamt fritidsintresse. Det verkade roligt med trav och vi skulle bara testa i ett år för att se hur
det var. När året var slut hade vi även tre fölmärrar och
flera tävlingshästar. Vid den tiden var våra hästar inhyrda
hos dåvarande tränaren Susanne Jansson på Kattedals
Gård. Under det året köpte vi en liten hästfamilj, mamma ”Give me Your Love” med en enmånaders fölunge
och hennes ettåring ”Emmylou Love". Fölet blev vår hittills mest framgångsrika tävlingshäst, ”Catch my Love”.
Från att till en början vara rädd för de här stora djuren
så utvecklades en stark vänskap och samhörighet med
var och en av hästarna. Med hjälp av våra snälla grannar

Susanne och Mats tillsammans med vinnaren ”Solkattens Shirazi”.
har vi dessutom fått tillgång till mer hagmark här i Lilla
Bäckermåla. Uppfödning av travhästar är verkligen min
grej. Det har fått mig att växa som människa, berättar
Susanne.

Hur många travhästar har ni fött upp?
- 17 hästar som lever idag.

Hur kan en vanlig dag på gården se ut?
- Alla dagar ser ganska lika ut. Mocka, fodra och se
att djuren mår bra. Just med uppfödningen är det inte så
mycket vardagsarbete, förutom att vi åker till stuteriet
för betäckning, och sedan ett par återbesök för att kontrollera dräktigheten. Perioden med fölvak är förstås en
spänningens tid. De senaste två årskullarna har vi kört in
några av ettåringarna här hemma tillsammans med travtränaren Conny Larsson. Just nu har vi två stycken tvååringar och tre lite äldre hästar i träning på hemmaplan.

Vad är det roligaste med jobbet?
- Det roligaste är förstås när våra uppfödningar
presterar på banan.

Kan ni berättar något speciellt tävlingsminne?
- När ”Catch my Love” som treåring startade i ”Margaretas Tidiga Unghästserie för ston", på Solvalla. Då
sprang hon om alla konkurrenterna på upploppet och
vann. Prissumman var 300 000 kr. När jag fick micken i
vinnarcirkeln kunde jag inte få fram ett ord, så Mats fick
prata istället, berättar Susanne.

Vad krävs för att man ska lyckas föda upp
framgångsrika travhästar?
- Bra fölmärrar och rätt val av hingst. Inte spara in
pengar på foder, utan ge fölen rätt mat, av hög kvalitet,
och få fölen att känna tillit till människor från början
av livet.

Hur ser era framtidsplaner ut?
- Vi satsar på lite färre antal föl och vår avsikt är att
följa och förädla dessa. Framgång för våra uppfödningar,
hästägare och andelsägare är det vi strävar mot.

ar som möjligt. Solkatterna ”Chiron”, ”Shirazi”, ”Olivia”
och ”Nikita” är våra andelshästar idag. Nu säljer vi andelar i ”Solkattens Queen” som vi tror jättemycket på. En
stark häst som gärna vill gå i ledning. Genom att hon
blir en andelshäst får vi möjligheten att även behålla en
del i henne. Det är en trygghet i motgång och en dubbel
glädje att vara delägare till en häst i medgång. Vi önskar
att fler som vill bli andelsägare ska våga ta chansen.

Hur fungerar det ekonomiskt om man vill bli
delägare?
- Det kostar 9 600 kr per andel. Så länge hästen går i
träning hemma hos oss är månadskostnaden 500 kr. När
vi är minst tio andelsägare väljer vi tillsammans vilken
proffstränare hon ska lämnas till. Då ökar månadskostnaden till ca 800 kr, beroende på vilken tränare vi väljer.
Vad gäller utgifter utöver månadskostnaden och vinstpengar delas allt på de 20 delägarna. Insprungna pengar
(prispengar minus 15%) betalas ut efter den 15:e, månaden efter vinst.

Vad är det bästa med att vara delägare till en
travhäst?
- Det är jätteroligt, spännande och ger mycket glädje.
Man är flera som åker på lopp tillsammans och träffas.
Det är en trevlig och social gemenskap. En upplevelse att
få programblad och gå in på stallbacken och få vara en
del av allting. Det ger en mycket starkare känsla när man
äger hästen som vinner, än när man bara spelar på travet.

Vad är det bästa med att driva företag i
Valdemarsvik?
- En underbar närmiljö och bra människor. Den
största och viktigaste anledningen till att driva företag
här är Valdemarsviks Sparbank. De gör det möjligt att
kunna utveckla företaget, i ett nära samarbete.
Det är inspirerande att träffa Susanne och Mats och
höra dem berätta sin historia om hur de har lyckats gå
från ett gemensamt fritidsintresse med en häst till att
bygga upp en framgångsrik uppfödning av travhästar.
Det ska bli intressant att följa Stall Solkattens fortsatta
framfart.

Kan ni berättar mer om hur det fungerar med
andelshästar?
- Vi beslutade i ett tidigt skede att vi skulle försöka
behålla så mycket vi kan i så många av våra uppfödning-

Mikael Karlsson
Text och Foto
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Begravningsbyrå
Den Nära begravningsbyrån

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70

Pensionärsrabatt
Som pensionär får du 7% rabatt på
receptfria produkter varje tisdag

Allergibesvär?

Välkommen in till oss på
Apotek Hagatorget i Söderköping

7%

Rabatten gäller ej receptbelagda
läkemedel och kan inte kombineras
med andra erbjudanden

mån-fre 9-18, lör 10-14
Hagatorget 2 l, 0735-08 27 51

Fredrik, Lillemor, Anders, Margaretha, Kristina
Skönbergagatan 8, Söderköping 0121-144 70
Trädgårdsgatan 27, Norrköping 011-28 72 50
De Wijks väg 13, Finspång 0122-211 11

www.ostgotabegravning.se

VI SERVERAR UPPLEVELSER
I VÄRLDSKLASS!
Utmana klassen, laget eller arbetskamraterna i roliga
aktiviteter. Läs mer och boka på eventcenter.se

The Challenge ● VREX ● Trampolinpark
Bowling ● Shuffleboard ● Biljard mm.
Vi gör allt för det ska vara tryggt att tillbringa en rolig stund hos oss!

Fira första maj digitalt med
tal, plakat och musik på vår
facebooksida.

Socialdemokraterna Söderköping

22 Vikbolandet
"Den stora nyheten för i år är
att loppet fått en titelsponsor
och därför har loppet bytt
namn till Häv & Gräv
VikboVändan."

Daniel Bjurhamn bloggar om
träningen inför loppet.

Foto: Privat

Nyheter kring
Häv & Gräv
VikboVändan
7 augusti 2021

Den 7 augusti är det dags för den 7:e upplagan av det
populära loppet Häv & Gräv VikboVändan.
Arrangörerna Elmina Saksi och Frida Södermark
kallar loppet för ett njutarlopp då fokus är på att
uppleva Vikbolandet med alla sina sinnen. Det unika
för loppet är att matgårdarna står för delar av energin
så förbered dig på både struts, getost, kalkon, glass,
honung och öl.
Sträckan du springer eller cyklar är 45 km, vill du göra
både och så testa gärna duoklassen, då delar ni upp
sträckan på två, när man inte springer så cyklar man och
på så sätt kan man peppa varandra väldigt bra!
Den stora nyheten för i år är att loppet fått en titelsponsor och därför har loppet bytt namn till Häv & Gräv
VikboVändan.

Vi frågade Fredrik Söderlund från Häv & Gräv
om vad de tycker om samarbetet:
- Vi är oerhört stolta över att få vara med som titelsponsor till Häv och Gräv VikboVändan 2021.
Vikbolandet är vår hemmaplan, här startade vi vår
verksamhet för knappt 20 år sedan. Häv och Gräv i Östergötland AB valde att samarbeta med Vikbovändan för
att det främjar hälsa och motion, och gynnar lokala gårdar med fokus på närproducerade produkter.
Självklart är vi med och deltar i loppet med vår personal. Vi ser fram emot detta samarbete och hoppas på
en riktig fin dag den 7 augusti.

Följ en deltagare inför loppet
Varje år får ni följa en av deltagarnas träning inför loppet. I år kommer Daniel Bjurhamn att dela med sig av
sina förberedelser. Vi pratade med honom drygt fyra
månader inför loppet och Daniel berättar att det går
bra med träningen. Nästa vecka kommer han att träffa
lopparrangörerna och få träningstips. I bloggen på Söderköpings-Postens hemsida kan du läsa mer om hur
Daniel tränar för loppet. Söderköpings-Posten är stolt
mediasponsor.

Elmina Saksi

Rune Botvidsson har vunnit en tipspromenad och firas med tulpaner.

Foto: Agneta Carlberg

SPF Vikbolandet bidrar till gemenskap
och aktivitet för ortens pensionärer
Vad har boule, tipspromenad och yoga gemensamt?
Jo, som medlem i SPF Vikbolandet har du möjlighet
att delta i dessa aktiviteter och mycket mer därtill!

SPF Vikbolandet bildades 1985 och är en del av den
nationella pensionärsföreningen SPF Senioren. På Vikbolandet finns närmre 400 medlemmar och i ett genomsnittligt månadsmöte deltar ungefär 100 personer.
- Det är samvaro under trivsamma förhållanden med
förtäring, kaffe, macka och kaka, säger Magnus Arnoldson, ordförande i föreningen.
- Vi har underhållning i form av sång och musik eller
lyssnar till någon föreläsning. Vi har även ett uppskattat
lotteri med fina vinster.
Utöver månadsmöten träffas föreningens medlemmar
för olika aktiviteter. Det anordnas tipspromenader och
spelas bridge, priffe och boule. För den som vill stärka
kroppen finns gymnastik och medicinsk yoga att delta i.
Det mesta sker i och kring Östra Husby, men ibland styr
man kosan längre bort.
- Ibland reser vi iväg tillsammans också. Kortare turer
anordnar vi själva, men vid längre resor tar vi hjälp av en
resebyrå. Vi har haft en resa till Andalusien som cirka 20
medlemmar deltog i, säger Magnus.

För den som vill hjälpa till praktiskt i föreningen finns
det alltid funktioner att fylla.
- Vi är sju sockenombud som ansvarar för månadsmötena och då hjälper ett tiotal personer till. Tillsammans
kokar vi kaffe, dukar, brer smörgåsar och säljer lotter, och
inte minst ställer i ordning lokalen efteråt.
Just i dessa dagar hålls dock inga månadsmöten, men
det finns vissa träffar som ändå kan genomföras.
- Verksamheten är i princip vilande. Men vi har haft
ett möte utomhus i Helgestad hage, en grupp har spelat
boule utomhus och yogan har varit igång, med max åtta
deltagare i varje grupp. Vi ser fram emot att få starta upp
fysiska möten igen, och umgås som tidigare.
Med tanke på att vaccineringen mot covid-19 är i full
gång kanske det snart blir verklighet. Magnus hälsar alla
pensionärer med anknytning till Vikbolandet välkomna
till föreningens gemenskap. Medlem blir man genom att
anmäla sig via föreningens hemsida eller prata med någon i styrelsen.
- Som medlem får man även tidningen Seniorerna
som innehåller mycket bra information och läsvärda
artiklar, avslutar Magnus.

Matilda Wibero
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Hjälp oss att utveckla
Söderköpings-Posten!

Du bidrar enkelt genom att
betala in valfritt belopp via
swish till: 1234 294 666

Vi är ert lokala och
trygga alternativ till
våtrumsentreprenör i
Söderköping,
Valdemarsvik och på
Vikbolandet.

Pengarna gör det möjligt för oss att nå
ut med ännu fler lokala nyheter och att
förverkliga nya lokala projekt.
Storgatan 2, Söderköping
www.soderkopingsposten.se

Vikingagatan, Söderköping
Niklas Israelsson: 0730-647060
ostkustens@outlook.com

Söderköpings-Posten

Föreningen Guldkant i Söderköping vill bidra till bättre
livskvalitet för äldre och ensamma människor i kommunen

NYA SITUATIONER
STÄLLER NYA SYNKRAV
ARBETA KOMFORTABELT HEMMA
MED DINA NYA GLASÖGON
KOMPLETT
PAKET:
RODENSTOCK BÅGE
OCH GLAS FRÅN

1995:-

Välkommen att
kontakta oss så
berättar vi mer
Skönbergagatan 7
Söderköping
Tel. 0121-131 20
info@optikerandersson.se
www.optikerandersson.se

KOM IN - SÅ BERÄTTAR VI MER.

Välkomna att kontakta oss
för en kostnadsfri offert.

En angelägen uppgift mer än någonsin nu när pandemin gör tillvaron svår, särskilt för
de människor vi vill hjälpa. Och en utmaning när smittläget är i vägen för mycket av det
vi brukar hitta på. Vi försöker ändå ge små ljusglimtar i mörkret. Senast fick alla med
hemtjänst en påskhälsning i form av nybakta bullar och lite godis. Stort tack till Alminia,
Inspirera och kommunen för hjälp med distributionen! Nu går det åt rätt håll, och vi
hoppas kunna genomföra sådant vi brukar bjuda på, som t.ex.
- Sommarfest och julfest
- Besök på äldreboenden med underhållning och fika
- Rundtur i Söderköping med Tuffe-tåget
Ge gärna ett
- Båtutflykt i skärgården
bidrag!
- Besök på lantgård
Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar.

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

Guldkant
i Söderköping

24 Dagens Ros
Hinner du inte med tvätten?
Anlita TVÄTT-Stället, istället!
- Tvätteriet som erbjuder det ni önskar

För öppettider och prislista m.m.
se vår hemsida.

tvattstallet@outlook.com
RUT-avdrag
på de flesta av
www.tvätt-stället.se

våra tjänster!

Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

Fyll på fikakorgen hos oss inför vårens utflykter

Dagens Ros

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

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.
Till Pia Engström för att du alltid ställer upp, oavsett vad
så finns du där med stöttande ord, så tacksam.

Märta

Jag skulle vilja ge en ros till Marie-Louise Andersson i
Söderköping. Hon är min bästa vän och syster som alltid
finns i glädje och sorg! Hon är värd många rosor!

Till fantastiska Mia på Sankt Anna skola. Det är en lycka
och trygghet som förälder att barnen får tillbringa så viktiga år under dina vingar. Du är verkligen rätt person på
rätt plats.

Dagens ros till Elcenter och särskilt till Stefan Vik. Han
fixade alla kontakter med E.ON och Vattenfall för att
kunna flytta vårt elskåp.

Inga-Lill Thenor

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

Håkan och Bodil

Vi skulle vilja skicka Dagens Ros till Alsätters Trädgårdar i Västra Husby för fint utfört arbete med gräsmattor,
anläggningsarbeten och skötsel av trädgårdar runtom i
vårt område.

Jag vill ge en ros till personalen som vaccinerar för covid
i brunnsladan.

Monica Malmkvist

Malmqvists Plåtslageri AB

Mycket nöjd familj i Smedby/Norrköping

Dagens Ros till Per & Anette på Distriktsveterinärerna
som vaccinerade och undersökte alla 12 hundarna.

Kennel Absolut Cotte
Tänker du byta tak?
Plåt, tegel eller papptak
Jag vill ge dagens ros till hela min personal på Tempo
Vi önskar alla
Trollet. Som de ställt upp och kämpat med mig genom
Kontakta oss för en
våra
kunder
och denna pandemi. Bättre personal kan ingen chef ha.
kostnadsfri
prisuppgift
Mimmi
samarbetspartners
Telefon: 0709-56 77 23
info@malmqvistsplatslageri.se
en riktigt
God Jul och
Berga 1 Söderköping
Vårerbjudande till
ett Gott Nytt År!
släkt och vänner

Tillbyggnad, renovering,
Håkan
0705-777546
Attefallshus,
stugor/bodar,
badrum,
fönster- och dörrbyten
www.lbmbygg.se
Välkommen att kontakta
oss för mer information

Till alla som håller avstånd och använder munskydd vid
trängsel.

Danica Rasin

Tack till alla för all hjälp, handlingskraft och omtanke vi
fått ta del av under och efter den förödande ladugårdsbranden vi drabbades av.

Nilsson Hållstad, Östra Ryd

Dubbelrum 2 pers/
alt. enkelrum 1/pers inkl.
frukost på Åängen eller
Mangelgården
Dubbelrum 995 kr/natt
Enkelrum 695 kr/natt
- Konst
-Välkommen
Konärsmaterial
att kontakta
-oss
Presenter
för bokning och ange
-kod
Restaurera
”våren-21” för att ta del
av erbjudandet
Prästgatan
2, Hagatorget,
Åängen 2, Söderköping,
Söderköping
Erbjudandet
Tel
0121-121 35gäller
mellan 23/4 - 31/5 2021
GALLERIHASSEL.COM

Tel 0707-80 21 98
aangensbedandbreakfast.com

Håkan 0705-777546 - www.lbmbygg.se
N
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Välkomn

Tack för att
du stöttar
våra företag
och väljer
att handla
lokalt!
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Vi erbjuder ett
brett sortiment
av ljus, lyktor,
kuddfodral,
krukor och
mycket annat
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Din lokala inredningsbutik!

Branschledande sedan 1994
tor-fre 10-18, lör-sön 10-15
Finns på gården
Sörby 2, Ringarum
073-063 04 93
Håll dig uppdaterad
Hemma hos Elsa i Ringarum
hemmahoselsa

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

Boka kostnadsfritt hembesök på 011-12 70 30
eller träffa oss i våra nya lokaler
Moa Martinssons
Gata
2, 603 72 Norrköping
Norrköping: Importgatan
46, 602
28 Norrköping,
tel. 011-12 70 30

www.jms-vattenrening.se
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Gör som vår kära läsare
Janne Forsman och
ladda hem nya appen

Ladda hem vår nya app från App Store eller Google Play utan kostnad, för att ta
del av dagliga lokala nyheter, se dagens luncherbjudanden, väderlek, bostäder till
salu, erbjudanden från lokala företag, busstider, hemestertips och mycket mer.

Söderköpings-Posten

GARNBUTIK
Gå på kurs Sticka, virka & krokning för nybörjare
Personlig hjälp boka tid!
Handarbetscafé onsdagar kl.18
Webbshop inom kort!
Sortiment

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING
Vi söker dig som vill etablera en tandläkarpraktik eller annan vårdverksamhet.
Vi har också lokaler som kan passa till gymverksamhet eller utbildning.
Kontakta oss för mer information på telefon 011-18 13 40
eller maila till anders@westerbergfastigheter.se

www.westerbergfastigheter.se

Ullcentrum, Fonty, Plassard, Schoppel, Svarta Fåret m.fl.

Hållbart
oss!
Kontakta
rven.se
a
sp
g
y
www.t
e
a
sp rven.s
info@tyg
2
09
073-87 86

Lämna överbliet garn åter & få tillgodo, gäller även
påbörjade nystan!.

”En textil besöksanledning i Söderköping med hållbar kunskap & kreativitet”

23-25 april

Textildagar
i Söderköping

Besök årets digitala version med
Fix utställning - TEXTIL-LOPPIS
workshops - aktiviteter - erbjudanden
Medverkande företag

Korps, Jofotex, Medisox, Sparven, Bettifix, Ramunda,
Allgots, Lateljé & Vävmakeriet

www.fixtextildagar.se
www.tygsparven.se

www.isoderkoping.se

Vi är ditt lokala och trygga
alternativ av elektriker i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.
Slussporten, Söderköping
www.lundqvistelocds.se

Varmt välkommen att
kontakta oss för en
kostnadsfri offert.

Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251
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FAMILJERÄTT
Terese Landin är jurist och svarar gärna på
dina frågor. Skicka ett mejl till redaktionen på
info@soderkopingsposten.se.

Vad är ett
äktenskapsförord?

E

tt äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller
två personer som tänker gifta sig. Syftet är att avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom
och inte omfattas av en framtida bodelning. Äktenskapsförord kan omfatta all egendom som en person
äger eller en specificerad del - exempelvis en fastighet,
besparingar på ett bankkonto eller aktier i ett familjeföretag. Om man är eller ska bli sambo kan man istället
skriva ett samboavtal.

Ett äktenskapsförord reglerar framtida
bodelning
Reglerna om äktenskap och skilsmässa finns i äktenskapsbalken. I samband med skilsmässa eller dödsfall
sker en bodelning, vilket innebär att makarnas egendom
delas på hälften enligt lagens bestämmelser. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods men inte deras enskilda
egendom. Äktenskapsbalken utgår från att allt som makarna äger i princip är giftorättsgods.
Äktenskapsförord syftar till att undanta viss egendom
från att delas lika vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det
görs genom att man skriver att viss egendom ska vara
enskild egendom. Om någon har ett företag som den arbetar i kan det vara särskilt viktigt att göra det till enskild
egendom så man slipper riskera att bli av med sitt arbete
i samband med bodelningen.
Ett äktenskapsförord kommer alltså till praktisk användning i samband med skilsmässa eller dödsfall. Som
make/maka är det viktigt att komma ihåg att äktenskapsförordet är giltigt i båda situationer.
För att äktenskapsförordet ska vara giltigt krävs det
att det registrerats hos Skatteverket. Ligger det kvar på
skrivbordet undertecknat men inte registrerat är det alltså inte giltigt.

Terese
Landin

Jurist

Illustration:
Roland Arvidsson

En slingrig kunskapskälla

J

ag hade tänkt skriva om hasselsnoken, där jag fick
vara med på ett hörn att lösa problemet. I skrivande
stund finns inget slutligt avgörande från myndigheten, men det ser ljust ut, så jag återkommer när
vi kan fira förbifarten. I denna väntan väljer jag ett
annat slingrigt sällskap. Det styvmoderligt behandlade
paret ålen och Storån, som egentligen heter Söderköpingsån. Här forskade professorsgänget om livet i vattnet, på sextiotalet. Ett gäng i åldern 7-10. Vi lärde oss
mer här än i skolan. Oroliga föräldrar försökte varna oss,
med rykten om kvicksand i höljorna. Men åns djurliv var
för lockande. I fallet stod vi på rad och hjälpte upp vårlekande vimmor, en braxenfisk som samlades i enorma
stim i det grunda vattnet. I dag har man tur om man ser
någon enstaka. Detsamma gäller flertalet arter. Ån torkar
ut om somrarna. Jag minns att vi hittade spännande firrar. Nejonögon som sög sig fast på stenar. Nors som kom
i horder och luktade gurka. Ålar som nappade på natten.
Vi fångade simpor under stenarna vid kyrkbron.
När vi började spöfiska i Storån undersökte vi gäddfångsten och hittade halvsmälta mörtar i magen. Vi blev
nyfikna och metade mört, som vi också kollade tarmarna
på. De var fulla med små dykarbaggar. Vi fick också sarv
som var späckade med sjögräs. Växtätare, insektsätare
och rovfisken gädda. Slutsats: ”Katten på råttan, råttan
på repet”. Vi började tänka i de här banorna och såg näringskedjor överallt. Så här fungerade världen.
Våra Naturvärnet-studenter från TU Berlin gjorde på
90-talet en grundlig kartläggning av Söderköpings vattensystem. Vi kom fram till att gamla sjösänkningar och
utdikning sänkt nivån i naturliga vattenmagasin. Vårfloden kommer på en gång och det blir inte så mycket vatten kvar till sommaren. Detta och en lös lergrund i och
kring staden gör marken instabil. (De förutsåg också de
läckage vi ser idag längs Göta kanal, en process som är
lite mer komplicerad). Ett sätt att få upp nivåerna och
få en levande å under sommaren är att restaurera rasade
kvarndammar, från Bykvarn och uppåt. Vi startade ett
samarbete med Byggnads och flera markägare, som ville vara med. Men det gick inte att hitta fler finansiärer.
Studenterna fick tyvärr rätt. Storån har blivit en rännil
på sommaren. Det kom ständiga förslag om att bromsa
flödet genom att dämma inne i staden, men då växer
den övergödda ån igen och börjar lukta. Problem löser
man inte med symtomlindring. Jag övergav skötebarnet
kring sekelskiftet, efter att ha varit whistleblower en tid.
Ett självpåtaget, smärtsamt åtagande som inte kan rekommenderas (!) Satte i stället igång en inventering av
Motala Ström och Svartån. Det ledde med tiden till ett
samarbete med Hushållningssällskapet om vattendragen
och åtgärder för att ålen ska få möjlighet att vandra ut
i lugn och ro, utan att bli hackmat i turbinerna. Vi har
testat metoder som leder den ner i Göta kanal och parallella flöden. Storån är ett viktigt sådant. Om några år kan
det resultera i att mängder av, inte slingrande hasselsnokar, men väl utvandrande ålar, köar genom Söderköping.

Kanske rent av innan bilköerna på E22 är borta. Är du
lärare rekommenderar jag vårt/Naturskyddsföreningens
ålspel och ålsagan, kostnadsfritt på: www.ecorado.se
Projektet resulterade också i två uppmärksammade
böcker, ”Vattenvägar i Östergötland” 1 och 2. Jag tänker
ibland på att mitt skötebarn Söderköpingsån borde fått
del av den uppmärksamheten. Det var nämligen där de
vetenskapliga sagoböckernas huvudkaraktärer kom till
för sextio år sedan. De handlar om ål, öring och den radiostyrda spiggen ”Pigge”, en uppfinning av den beryktade sagoprofessorn Gullström. Pigge är bestyckad med
strålkastare och filmkamera. Förebild är en bobyggande,
taggig, cirka tio centimeter lång fisk som höll till bland
Söderköpingsåns sjögräs på 60-talet. Dessa, barndomsäventyr, har jag haft stor användning av i skrivandet.
Det är lätt att föra kunskaperna vidare, då de bygger på
barndomens omedelbara empiri.
Då kommer vi åter in på vår lilla å, som var både
spigg-fiskevatten och en plats för äventyr. Gäddorna
kallades krokodiler och vi var professorsgänget. Än en
gång gav ån inspiration till ett manus. Krokodilsommar,
som handlar om samma gäng, men nu kring Stångån,
genom Linköping. Nu startade vi också rockbandet Folkes krokodiler som ligger på Spotify. Låtarna Krokabilly,
Fisk och Matildas visa, handlar egentligen om ån och
Brobydammen för 50 år sedan. Det är utmanande att
konkurrera med uppbygglig barnkultur och bryta igenom mediebruset i en tid då många unga får höra om en
mörk framtid. Jag vill ge barnen semester från det och
en glimt av framtidshopp. De ska få vara barn så länge
det är möjligt. I alla fall i professorsgängets sällskap. Vi
snickrar nu även på ett turist-tema i den andan. Om
någon undrar varför jag flyttat min älskade å till andra
platser, beror det på att landet är delat i land och stad.
Det är svårt att finansiera långsiktiga projekt i glesbygd.
Man får välja ”något” eller ”inget”. Jag har verkligen försökt, men fått överge hembygden för den större orten, för
att kunna förverkliga åtminstone ”något”. Och naturen,
vattnet och sagovärlden ser inga kommungränser. Men
tiderna kan ju förändras? Jag vill bidra till det genom att
forska i det möjligas konst. Tack, i alla fall, lilla stad för
alla barndomsupplevelser på 60-talet, som gav mig all
kunskap, vilken gett mig så fina vuxenupplevelser sedan
sekelskiftet.

Roland
Arvidsson
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"Ibland när jag fick frågan om jag såg flugsnapparen eller vad det
var jag skulle se, svarade jag: ”Jaja” och på frågan om jag såg att
den var lite grå på bröstet svarade jag också ”Jaja”. Eftersom det
är på ögonen man ser om någon ljuger, gick det bra att vara
lögnaktig, när ögonen doldes av kikaren..."

Foto: www.pixabay.com

Om vänskap
Att hantera kikare är en konst.

Foto: Privat

Nu vaknar naturen

J

ag vill inte påstå att jag känner till så mycket om
naturen, men jag tycker om att finnas i den då och
då. Speciellt tycker jag om att följa med någon som
kan lära mig lite om fåglar. Under några år, i maj,
brukade en väninna och jag träffas i Nässjö för att
studera sådana. Ja, det var inte inne i staden utan ett
stycke utanför i en skog. När jag berättade för folk att
jag skulle till Nässjö och titta på fåglar undrade de vad
det var för speciellt med fåglarna i Nässjö. Nu var förklaringen den att vi två hade återträff, för att vi gått på
Sörängens folkhögskola tillsammans, den ligger där, och
vi hade vid ett tillfälle startat vår ornitologiska tradition.
Vi tog in på ett vandrarhem kvällen innan vår exkursion och tidigt på morgonen beställde vi taxi ut till
storskogen. Varje år var taxichauffören lika förvånad och
undrade vad två medelålders damer skulle göra i skogen
klockan fyra på morgonen. ”Titta på fåglar”, svarade vi.
”Titta på fåglar”, skrek han, ”det är ju mörkt.” Och det
var det.
Första delen av vår promenad var vi rädda att snubbla över en älg eller någon stackars hare. Men det ljusnade
alltid och det var ljuvligt att äta matsäck, när solen började värma. Ibland pratade vi så mycket att vi både glömde
att lyssna och att se, men det brukade bli några fåglar jag
lärde mig namnen på. Nu har vi inte setts på flera år, men
jag tänker på hur trevligt vi hade det.
Häromdagen ringde en av våra vänner och frågade om
vi ville följa med ut i skogen för att spana och lyssna
på fågelläten. Han är bra på det, vår vän, även om han
spelade en fågelskiva på fel varvtal, när han bjudit hem
en kvinna för första gången. Trots att hon inte visste så
mycket om hur fåglar låter, reagerade hon. Han var så
nervös förstås, att han inte märkte sitt misstag. Det fick
inga allvarliga konsekvenser. De är gifta nu.
Maken och jag tackade ja och följde med ut i vildmarken. När vi hade åkt ett stycke på en skogsväg fick jag syn
på en stor fågel som promenerade bland granarna. Febrilt
letade jag i mitt fågelregister. Det är inte fasan hann jag
tänka, när maken utbrister: ”Titta, är inte det där en tjäder?” Inte visste jag att han hade ett sådant kunnande. Vår
vän blev också imponerad, för han kunde avgöra att det
var en tjäder. Vi blev lite omtumlade alla tre. Mest kanske
vår vän, för han känner till att tjädrar får man inte syn på
så ofta. Innan vi hann att bekanta oss med den sällsynta
fågeln var han försvunnen.
Mina manliga följeslagare var båda försedda med ki-

kare. Jag bar matsäcken. Egentligen har jag nog vetat det
länge, men nu blev det riktigt tydligt för mig: Jag är helt
oförmögen att hantera en kikare. När vi hörde vacker
fågelsång från något träd, fick jag äran att låna en, för att
se vad det var för en som satt och underhöll oss med ljuva
toner. Inte såg jag någon fågel. Jag såg inte ens granen
jag visste att den satt i, utan jag såg en björk i stället. När
jag tog bort kikaren från ögonen då såg jag den, den lille
söte rödhaken. Ja, jag hade ingen aning om att det var en
rödhake, men vår vän sa att det var det. Vid ett tillfälle
när vi gått ett stycke på en skogsväg och jag fick äran att
titta i kikaren igen, då var det helt svart. ”Har du stängt
av kikaren?” sa jag. Jag möttes av en något konstig blick.
Jag hade glömt att ta av linsskyddet.
Ibland när jag fick frågan om jag såg flugsnapparen
eller vad det var jag skulle se, svarade jag: ”Jaja” och på
frågan om jag såg att den var lite grå på bröstet svarade
jag också ”Jaja”. Eftersom det är på ögonen man ser om
någon ljuger, gick det bra att vara lögnaktig, när ögonen
doldes av kikaren.
Jag fick någon form av upprättelse vi ett speciellt tillfälle.
Maken och vår vän var upptagna med sitt kikande, när
jag fick syn på en stor fågel, betydligt större än en rödhake. Den flög så nära att jag kände vingslagen. Det märkte
inte de båda männen förrän jag sa det. Så upptagna var
de av sitt kikande. Som tur var flaxade den förbi en gång
till, det var en fiskgjuse. Den är fridlyst, så den får man
inte störa. Men nu var det ju tvärtom. Han störde oss
och det var ju trevligt.

Väl såg Vi ett tecken att våren är här
En årstid som är oss alla så kär
Det känns som att livet på nytt återvänder
Och som livsbejakande känslor oss sänder
Att få dela den känslan med en vän är stort
Men vi vet att livet kan ändras så fort
Från sprudlande glädje till bedrövelsens vånda
Den kan inträda fort innan söndag blir måndag
Vänskap är grunden för trygghet i livet
Kan hända vi tar den lite för givet
Den måste grundas på hållfast mark
Då kan den växa sig uthålligt stark
Äkta vänskap bygger på tillit och tro
Den bygger mellan olika viljor en bro
Var öppen i sinnet var ärlig och rak
Men låt aldrig olikheten bli tviste-sak
Visst finns det gränser för vad vänskapen tål
Kom ihåg fiendskap och hat är hal som en ål
Den nästlar sig in så snart utrymme finns
Se till att den fort och bestämt övervinns
Var rädd om dina vänner det är allt du har
Som tröst och stöd i all din levnads dar
Så ödsligt och kallt du blott som en aning känner
Om livet för dig skulle vara utan vänner

Hans
Fredriksson

Det var skönt att vi ibland bara tittade på växter, utan
kikare. Nu är det inte så att jag vill vara en som är en
antikikare, men jag behöver troligtvis gå kurs i kikarhantering, en nybörjarkurs. Finns det någon sådan?

Marianne
Wik

Tack för att
du stöttar
våra företag
och väljer
att handla
lokalt!
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Karta över resvägen.

Bakom lås och bom i Honduras.

Landvägen genom
Centralamerika
Reseminnen - Del 2

I förra numret av tidningen tog vi oss från Cancun på
Yucatánhalvön i Mexiko vidare söderut i Guatemala.
Färden gick med lokala bussar via Belize och tempelområdet Tikal till Chichicastenango, känd för att ha bevarat
sin gamla mayakultur. Från det högt belägna Chichi, där
vi tidvis fått lite andtäppa (2000 m.h.), reser vi nu vidare
i Guatemala, till den gamla staden Antigua.
Evert Taube som älskade Guatemala återvände till
landet vid 63 års ålder. Han skriver i sin bok ”Guatemala” (Alb. Bonnier 1961) - "Res till Guatemala och
rid i månsken ner till Antigua från toppen av vulkanen
Aqua. Res den som kan!... Jag red ner till Antigua i månsken och jag trodde knappt mina sinnen, mina ögon! Jag
trodde knappt att det var samma måne som hade lyst på
min älsklings barm den natten jag diktade till henne mitt
nocturne - Sov på min arm, natten gömmer..."
Antigua är känd för sina välbevarade byggnader i spansk
barockstil och spektakulära kyrkoruiner. Staden är också
ett populärt tillhåll för backpackers på resa i Centralamerika. Många söker sig dit för att delta i någon av stans
välrenommerade kurser i spanska. Det har nu blivit julafton och på kvällen deltar vi i en katolsk midnattsmässa,
en uppsluppen tillställning där Jesus födelse spelas upp
som en teaterföreställning - med bänkradernas gångar
som scengolv.
Sedan inträffar en händelse som delvis skulle komma att lägga sordin på resten av resan. På Internet läser jag att det, dagen före julafton i San Pedro Sula i
Honduras, varit ett överfall mot en fullsatt lokalbuss. Det
var det ökända kriminella gatugänget La Mara, (Mara
Salvatrucha, MS13) som stoppat en buss och med maskingevär hänsynslöst skjutit ner oskyldiga passagerare
inne i bussen. I massakern dödades 28 personer, de flesta
kvinnor och barn. En ohygglig händelse som skakade
om mig ordentligt. MS13 ligger i krig med polisen och
detta var ett sätt för dem att markera sin styrka. Och vi
som snart skall resa genom Honduras. Men för tillfället
törs jag inte berätta om händelsen för Kerstin.
Mara Salvatrucha (MS13) bildades av immigranter

Antigua med vulkanen Aqua.
från El Salvador som under inbördeskriget på 1980-talet
hade flytt till USA, främst till Los Angeles. För att överleva i det tuffa gatulivet bildades gänget, MS13. De kom
efterhand att bli starkt kriminella, med mottot: mörda,
våldta, kontrollera. När inbördeskriget senare tog slut,
under 1990-talet, utvisades delar av de kriminella gängen
tillbaks till El Salvador. La Mara var fött och är nu spritt
över större delen av Centralamerika.
I UD:s rekommendation för resenärer till Honduras
kan man läsa: "Säkerhetsläget i Honduras är allvarligt.
Landet har en av de högsta mordfrekvenserna i världen.
Våldsbrott, rån och överfall mot turister förekommer frekvent." - Vi borde kanske innan resan läst på lite bättre...
Men så här på juldagen känns Antigua lugnt och harmoniskt. Vi vandrar runt i den pittoreska stadskärnan
med sin spanskinspirerade gatubild och sitt koloniala
förflutna. På ett torg har folk samlats kring en orkester
som spelar upp till dans med marimbas. Och till synes
ovetande om tragedin i grannlandet roar man sig med
att lyssna och dansa till latinamerikansk musik. Så blir
det en kulturkrock - plötsligt dyker ett McDonalds upp
i Antigua och erbjuder ett välkommet avbrott från all
bönmat.
Nu måste vi vidare söderut, genom El Salvador och
Honduras, båda kända för sin höga kriminalitet. Därför har vi bestämt oss för att resa genom länderna utan
några längre stopp. När vi efter lite om och men, med
buss förstås, lyckas ta oss till huvudstaden San Salvador
i El Salvador (räddaren) och därefter med tre taxibilar
kommit fram till ett hyggligt hotel, hade mörkret börja
falla. När vi kommit in i hotellet stängdes grindarna och
beväpnad vakt placerades ut för att bevaka ingången. Någon mat var inte att tänka på och förresten gjorde det inte
så mycket eftersom jag blivit riktigt dålig i magen. Den
där efterlängtade hamburgaren kanske inte var så lyckad
när allt kommer omkring.
Nästa morgon tar managern med oss på en bilsightseeing runt i San Salvador. Vi hade nog tänkt en liten
promenad i stan, men det avråder han oss på det bestämdaste från. Som långa västerlänningar sticker vi ut

för mycket och fel personer skulle lätt kunna få ögon
på oss. Efter ett stopp i San Miguel, där vi som vanligt
blir inlåsta för natten, fortsätter vi nästa morgon mot
gränsen till Honduras. Normalt är gränsövergångarna i
Centralamerika enkla, och det bästa är att det inte behövs visum för svenska medborgare. Men just här råder
det fullkomlig kaos med ett kösystem, kors och tvärs,
som är helt omöjligt att förstå sig på.
Med tanke på tidigare händelse i Honduras var min
plan att passera genom landet utan att stanna till för övernattning. Men fördröjningen vid gränsövergången från
El Salvador gjorde att vi oplanerat tvingades att stanna
till i staden Choluteca, en riktig cowboystad. Kerstin vet
ännu inget om massakern här i Honduras, men känner
sig ändå orolig när vi skall ta oss några hundra meter bort
för att få en bit mat. Mörkret har fallit och gatorna är nu
helt folktomma.
När man reser i Centralamerika går det förstås inte att
undvika att bli påmind om den mörka period som gällde under senare delen av 1900-talet. Flera av länderna
styrdes då av militärdiktaturer och inbördeskrig rådde
under lång tid. Det gällde inte minst i El Salvador och
Honduras. Dessutom inträffade det s.k. ”Fotbollskriget”
1969, ett krig som varade i 100 dagar och som orsakade
stort lidande på båda sidor. Det hade under en tid varit
spänt mellan länderna och kulminerade när El Salvador
vann över Honduras med 3-0 i kvalificeringen till VM i
Mexico 1970. Fotbollsmatchen blev en utlösande faktor
medan konflikten i själva verket bottnade i fattigdom,
flyktingströmmar och hårdföra generaler.
Efter att ha lämnat El Salvador och Honduras bakom oss reser vi nu vidare in i Nicaragua. Jämfört med
tidigare passager fungerade gränsövergången här ovanligt smidigt. Landskapet som möter oss är påtagligt
vackert, vidsträckt och böljande. Fast när vi reser in mot
Granada, en av de första städerna som byggdes efter
spanska invasionen i början av 1500-talet, ser vi att landet är fattigare än vad vi tidigare kunnat uppfatta. Vi
ser det på människor, men även på den materiella stan-
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"Sammanfattningsvis har vi
under tre veckor besökt sju
länder, rest ca 300 mil med
43 bussar, 14 taxibilar och fyra
båtar."

Försäljare på buss i Nicaragua.

Ometepe i Nicaragusjön.

Siesta i San Juan del Sur.

Extraknäck vid gränsövergång.

Det återuppbyggda hälsocentret.

darden. Färre moderna bilar och vid taxistationerna står
hästdroskor och väntar i stället för taxibilar. Men staden
är fin att promenera i med sina gamla kolonialbyggnader
och framför allt, det känns faktiskt lite tryggare här.
Under 1980-talet rådde inbördeskrig i Nicaragua och
en särskild händelse som blev uppmärksammad var den
s.k. ”Iran-Contras-affären”. I strid mot beslut i USA:s
kongress fortsatte CIA att stödja högeroppositionen
Contras med pengar och vapen. För att finansiera det
hela sålde CIA i hemlighet vapen till mullornas Iran ett land som USA samtidigt hade handelsblockad mot.
Många svenskar var vid denna tiden starkt engagerade
i Nicaragua och dess demokratiskt valda regering. Bl.a.
samlade tidningen "Vi" in pengar för att återuppbygga
ett sjukhus i San Juan del Sur. Tidningens krönikör, Lars
Westman, var själv på plats och arbetade med projektet.
Till sin hjälp hade han en före detta sjöman, Nils Nilsson, som sedermera kom att bosätta sig på platsen.
Efter att ha varit i kontakt med Lars Westman får vi
tag i sjömannen Nilsson och blir hembjudna att fira nyår
i hans ”hacienda”. Vi blir inte riktigt klara över var han
bor, mer än att det är i byn Rivas. På en gata stöter vi ihop
med en dam och ställer frågan som vi blivit uppmanade
att göra - ”la casa el sueco?” Hon skiner upp igenkännande och svarar - “aha, el Nils”. Här i byn har den svenske
sjömannen blivit en känd figur och alla vet var han bor.
Det blir en trevlig kväll tillsammans med Nils och hans
indianska fru. Men när det börjar mörkna släpper han
loss sin best till hund i trädgården och jag förstår varför
när jag ser skotthål i ett av fönstren.
Dagen därpå följer vi Nils anvisningar och tar oss till
byn San Juan del Sur för att hitta till det svensk-nicaraguanska sjukhuset, fast nu förstås helt i lokal ägo. Det är
numera en slags vårdcentral med inriktning att utbilda
nyblivna mödrar, att få dem att avstå från pulvermjölk
till förmån för den egna bröstmjölken. Men man utövar också vanlig sjukvård där äldre patienter tycks vara
prioriterade. En hel del av den utrustning som samlades
ihop av läsarna, bl.a. sängar från Sahlgrenska sjukhuset
i Göteborg, är fortfarande i bruk. En omskriven ambulans finns också kvar men har sett bättre dagar där den
står uppställd vid sidan av sjukhusbyggnaden, smutsig

och med punkterade däck. Men vid skylten på uppfarten
står det att läsa: ”Detta hälsocenter byggdes med hjälp av
svenska folket” (fast på spanska förstås).

i grannlandet Nicaragua. Fast en långfärdsbuss tar oss på
en dag ända till San José. Prisläget i Costa Rica är högre
än i övriga länder vi rest genom, så det är tur att det bara
blir en natt här.

Nicaraguasjön är Centralamerikas största insjö och ur
flera synvinklar en intressant sjö. Den ligger helt nära
Stilla havet men har ingen förbindelse med den oceanen.
Istället är den förbunden med Karibiska Havet via den
180 km långa floden San Juan. Floden var en gång en
viktig transportled för både gods och pirater att ta sig
in i Nicaragua och vidare norrut. Det har också till och
från varit planer på att bygga en kanal mellan Atlanten
och Stilla havet via floden och Nicaraguasjön. I sjön finns
också världens enda sötvattenhaj, den så kallad tjurhajen,
som tagit sig upp från Atlanten via San Juan och etablerat sig som en sötvattenhaj. Numera är den dock starkt
decimerad efter tidigare rovfiske. Men för oss turister är
ön ”Ometepe” i sjön mer intressant. Och dit skall vi nu
ta oss.
Ometepe består egentligen av två vulkanöar förbundna med en landtunga, varav en av vulkanerna fortfarande
är aktiv. Tillsammans med några andra turister tar vi oss
över den guppiga sjön i en mindre passagerarbåt. På ön
finns flera samhällen och det tycks vara bananplantager
som är huvudnäringen. I alla fall dominerar de landskapet. Med taxi skall vi ta oss till en mindre turistanläggning och koppla av några dagar från allt bussåkande,
innan hemfärden från Costa Rica. Fast redan efter några
kilometer ger den gamla taxibilen upp och blir stående.
Och medan vi väntar på att ta oss vidare kan vi konstatera
att hästekipagen som passerar oss är ett betydligt säkrare
transportmedel än Nicaraguas åldriga bilpark. Men när
vi väl kommer fram får vi några härliga dagar vid den
mörka, lavafärgade beachen i den stora insjön.
Vi lämnar nu Ometepe och tar oss över till fastlandet
och upp på världens längsta vägsträcka, ”Pan-American
Highway”. Med sina 48 000 km sträcker den sig från
Alaska i norr, ner genom hela Centralamerika och vidare
till den sydligaste delen av Argentina. I morgon har vi
flyg hem från San José i Costa Rica, men vi är fortfarande

Dagen efter startar vi så hemresan till Sverige, och den
borde gå som smort - trodde vi... Men vid en mellanlandning i Houston, Texas, blir det tvärstopp. Av någon
anledning blir vi och våra biljetter, i immigrationen, extra
kollade och när de äntligen släpper igenom oss har man
stängt gaten. Vi ser att planet står utanför och väntar,
men hur vi än bönar och ber tänker de inte öppna och
släppa ombord oss. Istället menar de att vi skall vända oss
till informationsdisken. Och utan om och men får vi där
en voucher, matkuponger och taxifärd till ett lyxhotell, i
alla fall enligt vårt sätt att se på boende. För att fördriva
tiden blir vi också körda till ett ”shopping mall” i Houston, innan det är dags att flyga hem på riktigt. En hygglig
kompensation till slut. Slutet gott allting gott.
Sammanfattningsvis har vi under tre veckor besökt sju
länder, rest ca 300 mil med 43 bussar, 14 taxibilar och
fyra båtar. Det är alltid intressant att besöka nya platser.
Människor i Centralamerika har varit vänliga och hjälpsamma, som folk är runt om i världen. Det har varit relativt enkelt att passera över gränser, och en klar fördel är
att det inte behövts visum. I Centralamerika är engelskan
inte så utbredd, så lite kunskaper i spanska hade varit bra
att ha med sig. Det tråkiga har varit den höga kriminaliteten som gjort att vi blivit begränsade i vår rörlighet
och inte fritt kunnat röra oss på de platser vi velat besöka.

Boy
Svedberg
Text och Foto
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Söderköping ligger nära några av Sveriges bästa vatten för kajakpaddling.

Förtöjd på lugnt vatten.

Foto: Privat

Öva paddlingsteknik.

Foto: Privat

Foto: Privat

Gubbö Klint är ett populärt resmål.

Foto: Privat

Kajakpaddling i vattnet nära Söderköping
Söderköping ligger nära några av Sveriges allra bästa
vatten för kajakpaddling.
Kajaken är det perfekta sättet att utforska och
observera områdets enastående natur, njuta av lite
träning och ta sig själv till ett eget litet paradis. Det
kan vara tyst och avkopplande, tufft och krävande,
är nästan alltid kul och när du kommer hem kan du
känna dig lycklig efter en fantastisk stund utomhus.
Det är dessutom covid-säkert.

För nybörjare och för dem som vill lära sig nya färdigheter, är det bästa stället att börja på skyddade vatten,
som t.ex. i Klarsjön eller i ån mittemot Brunns-hotellet
i Söderköping och paddla till Mem. När du känner dig
trygg att paddla och manövrera en kajak samt vet vad du
ska göra om du kantrar, är det dags att ta sig till havet.
Det finns fyra lättillgängliga platser inte långt från Söderköping där det år bra att utgå ifrån: Arkösund, Mon,
Tyrislöt och Fyrudden. Alla med lite olika paddelområden. Du kan hyra en kajak och all nödvändig utrustning
på alla fyra platserna, alternativt har du egen utrustning.
Att starta nära Arkö Krog i Arkösund, ger dig upplevelsen av en kedja små öar som vetter mot Bråviken. Du
måste se upp för motor- och segelbåtar när du korsar den
livliga farleden. Mittemot din startplats, mellan Arkö
och Hästö, går en liten kanal genom vassen. Den är markerad med pinnar och tar dig till ett underbart område
med skogsklädda och steniga holmar. Det finns stugor på
många av de närmaste öarna, men längre ut är öarna obebodda och lätta att landa på. Andra fina paddelturer nära
Arkösund går mot Kopparholmen och att runda Lunda.
Du kan hyra kajaker och utrustning från Arkö kajaker.

Mon, på Norra Finnö, är Kajakparadisets hem och du
kan hyra kajaker och utrustning från Anders och hans
team där. Du kan också parkera din bil här och utgå med
din egen utrustning. På en lugn dag är det fantastiskt att
utforska öarna öster om Kallsö och Vänsö. För nybörjare
kan Hålfjärden på en blåsig dag vara ganska hårt arbete,
men i en sydvästlig vind är det också trevligt att följa
Norra Finnös strand och arbeta dig mot Tyrislöt.
Tyrislöt, i den sydöstra delen av Norra Finnö, är också
en populär iläggningsplats. Du kan hyra allt du behöver
från Gunvor på S:t Anna Kajak. Om du paddlar österut
överlappar öarna ofta varandra och vattnet kan kännas
ganska skyddat. Det finns många fantastiskt fika- och
badplatser samt speciella platser att träna paddlingsteknik. Utanför Örholmen passerar du markerade farleden
och öarna blir mindre och stenigare. Kupa Klint, med
det svartmålade röset, är ett populärt resmål och är en
fantastisk utsiktspunkt på en solig dag. Om du känner
dig stark och kompetent har de yttre öarna, som Ådskär,
som vetter mot det öppna havet, en unik och underbar
atmosfär.
Gryt i söder har en mer öppen känsla än de andra platserna och du kan snabbt komma ut på vågor och det öppna havet om du vill. Utrustning kan hyras eller köpas av
Christian vid Östkusten kajak i Ekön, bortom campingplatsen, och du kan starta därifrån också eller från varvet
nära hamnen i Fyrudden. Från Ekön kan du paddla söderut och vara relativt skyddad från västanvind i en kedja
av vackra och skogsbeklädda öar. Om du paddlar österut
kan du följa kedjan av öar ut till den magnifika fyren vid
Häradsskär. En kajak kan glida genom den smala kanal-

en strax norr om fyren och landa på gräset på Stångskär,
bredvid vandrarhemmet. Öarna öster om Gryt ger stora
möjligheter att utforska och få en känsla för områdets
historia. Koppargruvan på Fångö eller klinten på Gubbö
är väl värt ett besök.
Många i Sverige paddlar kajaker och det är inte ovanligt att se människor paddlande utan flytväst, kapell eller
någon säkerhetsutrustning. Havet kan alltid ändra sitt
humör, vinden kan öka och vågorna kan dyka upp från
ingenstans. Vattnet kan kännas kallare än du förväntat
dig. Du kanske kantrar och inte kan komma tillbaka in i
din kajak. En trevlig dag kan förvandlas till en nödsituation ganska snabbt. Med kunskap, träning och förståelse
av riskerna samt veta hur du ska göra för att minska dem,
gör att havskajak blir mycket säkrare.
Om du är relativt oerfaren kan det vara kul att lära dig
nya färdigheter, förbättra din paddlingsteknik, båthantering och testa olika räddningstekniker. Söderköpings
Friluftsfrämjandet kommer att erbjuda en progressiv serie på sex kajakpaddlingar som börjar i början av maj och
riktar sig till nybörjaren eller medelpaddlaren. Målet är
att förmedla lite kunskap så att paddlare kan bli trygga
och säkra på vattnet, ta hand om varandra och veta hur
man hanterar de vanligaste problemen som kan uppstå
med en kajak. Dessa kurstillfällen listas nedan:

6 maj, Klarsjön 17.30-20.00
En introduktion till kajakpaddling.
Ställ in din kajak att passa dig, bra tekniker att komma
in och ut ur den, framåt paddlingsteknik, svänga kajaken
medan du paddlar framåt, hur du stannar snabbt och hur
du vänder rätt din kajak när den välter. Vi kommer att
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"För nybörjare och för dem som
vill lära sig nya färdigheter, är det
bästa stället att börja på skyddade
vatten, som t.ex. i Klarsjön eller i ån
mittemot Brunns-hotellet i stan och
paddla till Mem. När du känner dig
trygg att paddla och manövrera en
kajak samt vet vad du ska göra om
du kantrar, är det dags att ta sig till
havet."
diskutera utrustningen vi använder och kommer att ha
en mängd olika paddlar i Euro-blad och Grönlands stil
som du kan prova.

13 maj, Tyrislöt hamn, S:t Anna. 09.30-16.00
På denna dagsutflykt kommer vi att starta på ganska
skyddat vatten vid Tyrislöt och utforska öarna norrut.
Vi kommer att diskutera individuella paddlingstekniker
på vattnet och ge några tips efter behov. Vi väljer rutten
beroende på gruppen och väderförhållandena på dagen
men förväntar oss att möta små vågor och lite vind. Vi
kommer att ge råd om hur man bäst hanterar paddlingen
när vinden börjar blåsa.

9 maj, Tegelbruket, Söderköping. 17.30-20.30
På kvällsturen startar vi i ån i Söderköping, på skyddat
vatten, och paddlar nedströms till Mem. Vi stannar för
en fika vid Mem innan vi börjar paddla på Göta kanal
och paddlar tillbaka till Söderköping.

26 maj, Kungshällsudden,
S:t Anna, 18.00- 20.30
Vi paddlar som en grupp ut till Capella Ecumenica där vi
stannar för en fika innan vi återvänder till startpunkten.
När vi paddlar kommer vi att demonstrera och coacha
några mer avancerade tekniker, manövrera kajaken i sidled och några mer tekniska svängningstekniker.

2 juni. Tjen badet 18.00 - 21.00
På kvällspasset introducerar vi grundläggande säkerhetsutrustning som vi normalt bär i en kajak och hur vi
använder den. Dessa inkluderar teknik med en kort och
en lång draglina samt användande av en kontaktdraglina.
Vi kommer också att beskriva vad du ska göra om du
kantrar och ramlar ut ur din kajak. Vi kommer att lära
ut två räddningstekniker, en självräddning (över kajakens
akter) och en X-räddningsteknik där en paddlare hjälper
en annan tillbaka i sin kajak). Vi hoppas kunna öva så att
du känner dig bekväm i rollen som både räddaren eller
personen som behöver räddas.

9 juni, Arkösund 17.00 - 21.00
På den sista kvällskursen paddlar vi från Arkösund (startar vid Arkö Krog) och hoppas hitta lite grövre vatten
för att förbättra vår båthantering när det inte är så platt.
Om förhållandena tillåter lär vi oss några användbara
tekniker för att paddla i vågor och hur man känner sig
mer stabil. Vi stannar på en ö för att laga lite mat och för
att uppskatta landskapet och naturen.
På alla dessa sessioner måste du ta med egen utrustning
(kajak, kapell, flytväst, paddel) eller ordna i förväg att
hyra vår. Du måste också ta med fika och några varma
torra kläder och en handduk. Coaching och rådgivning
sker på svenska och på engelska. Coaching kommer att
ges av Kevin Brown och Therese Lundqvist-Jones, som
har följande kvalifikationer: British Canoeing Advanced Sea Kayak Leader och Level 2 coach. Deltagande
är öppet för alla och gratis. För att boka plats eller hyra
utrustning, vänligen mejla Kevin Brown på kevin@bluecoastadventures.se eller ring 07203 77770. Vi ser fram
emot att välkomna dig på vattnet.

Kevin Brown
Therese Lundqvist-Jones

Friluftsfrämjandets kajakledare

Arbeten längs Göta Kanal
som genomförts höst-vinter-vår
Under hösten 2020 - våren 2021 har omfattande
kanalarbeten genomförts mellan Söderköpings sluss
och Tegelbrukets sluss. Arbetet påbörjades den första
oktober och beräknas vara klart nu i dagarna.

Det har varit en omfattande renovering av kanalbanken
och återställning av kanalprofilen. Inför detta arbete genomförde Göta Kanalbolag mätningar i området som
visade på att det fanns ett stort behov av renovering. Renoveringen behövdes för att upppfylla de krav som finns
i dammsäkerhetsdirektivet.
I projektet ingick även att återställa vinkeln på kanalprofilen. På så sätt säkerställs säkerheten för båtgästerna
och besökarna på land längs Göta Kanal, men även bevarandet av det historiska byggnadsverk som Göta Kanal
är.
Precis som i andra projektet visade det sig längs vägen
att marken var i ännu sämre skick än befarat. Särskilt
dåligt skick var det på den södra sidan av kanalbanken, de
150 metrarna närmast slussen. Där har det behövts göras
en annan konstruktion än den som var tänkt från början.
Marken just här har blivit dålig för att det är en vänd-

plats för passagerarbåtar. Erosionsskyddet och kanalvallens tätkärna har blivit skadade och behövts återställas
helt.
I projektet har det även ingått en renovering av gästhamnsbryggan vid Söderköpings sluss. Den nya bryggan
har blivit bredare än den befintliga, och syftet med det
är att öka attraktiviteten och användarvänligheten för
Göta Kanals besökare. Vid Tegelbrukets kulvert har det
byggts ett nytt breddavlopp och öster om slussen har det
blivit en ny kaj. En ny septitömning som blir tillgänglig
för båtgästerna har också installerats här. Så småningom
kommer det även att byggas en septitömning för husbilsgästerna vid ställplatsen.
I nästa renoveringsfas som påbörjas i höst blir det
sträckan mellan Söderköpings sluss och Klevbrinken
som får ett ordentligt lyft.
Källa till denna artikel: https://www.gotakanal.se

Emy Serander
Text och Foto

vårrea i antikvariatet

Båtresor & företagsaktiviteter
Jakt- & fiskeresor
Övernattning
Skärgårdskrog med
fullständiga rättigheter
OBS! Du måste alltid förboka

Trevliga
båtturer från
100kr/person.
Vi kör när det
passar er!

Missjö, S:t Anna
0121-520 30 - 0708 89 89 97
sodlings@telia.com - www.sodlings.se

Tid att se över
kapell & dynor!

!
a tid
Bok 6 092
87 8
073-

Boka tid för nytt kapell & dynor till nästa års båtsäsong redan nu!
Material till kapell & dynor, hyra symaskin, verktyg till tryckknappar mm.
Vinterförvaring av kapell & dynor?

Öppettider

Tisdag-Torsdag kl.10-18,
Fredag kl. 10-16
& Lördag kl.10-14
eller efter överrenskommelse

Välkommen!
Kapell & dynor
Fixpunkten, Ringvägen 44, Söderköping
www.tygsparven.se
E-post: info@tygsparven.se
Telefon: 073-87 86 092

50% rabatt

Hjälp oss att lätta på lagret
erbjudandet inför
gäller
april
vår23-30
inventering
Stor REA 20-25 augusti
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
Storgatan Söderköpingoss på Facebook
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Johan ute på ön i vårsolen.

Vy från Skedholmen ut åt öster.

"När jag var barn hade vi
sommarställe på västkusten,
vid Kungsbackafjorden. Där
började jag segla och fick
tidigt känsla för båt- och
skärgårdsliv."

Johan Thyberg
– Mannen på ön
Första gången jag hörde talas om Johan var genom
Söderköpings-Postens tidigare medarbetare, Jan
Jaldeland. Johan, en stockholmare, som lämnat
storstadslivet och ensam bosatt sig på en ö utanför
Arkösund. Kan man tänka sig ett större byte av miljö
än så? Jag har bjudit in Johan till vår redaktion.

Vad har du för bakgrund?
- Jag är professor i cell- och molekylärbiologi. Jag
började 1966 plugga till läkare på Karolinska Institutet i
Solna. Jag knöts tidigt till en institution, och där blev jag
kvar. Studierna övergick i forskning efter det att jag var
klar med läkarprogrammet. Forskningen har omfattat
olika teman, men i princip har det handlat om grundforskning. En hel del om ämnet hjärt- och kärlsjukdomar. Jag blev kvar och jobbade på Karolinska fram till
2012, då jag blev pensionär.
Några år innan pensionen hade jag tjänstledigt, för att
skriva några böcker om forskning. I samband med det,
2005, köpte jag den ö som jag nu bor på, Skedholmen.
När jag var barn hade vi sommarställe på västkusten, vid
Kungsbackafjorden. Där började jag segla och fick tidigt
känsla för båt- och skärgårdsliv.
Jag är född i Stockholm och har bott där i alla år.
Det var långt att pendla till västkusten, så mina föräldrar
köpte senare ett ställe på Svärdsö i närheten av Landsort i Stockholms södra skärgård. Detta tog jag och mina
två systrar med familjer senare över men så småningom
kom vi att sälja det. År 2005 började jag leta ställen på
nytt. Ursprungligen sökte jag i Stockholms skärgård. Jag
var nära att köpa några ställen, bland annat på Krokskär,
en gammal fiskeby intill Landsort. Det var utannonserat
för 1,5 miljoner kr. Jag hoppade av den budgivningen
när det var uppe på 3,5 miljoner. Men så fick jag syn på
en annons för Skedholmen, Arkösund. Husen var inte
tipptopp, men läget var fint.
I juni åkte jag ner och tittade på det. Jag lade ett bud
på några 100 000 kr över utgångspris. Därefter åkte jag
hem och sedan hände det inte så mycket på ett tag. En

Utsikt från Marö kupa ut åt väster. Vid horisonten syns fyren Norra Fällbådan.
tid senare fick jag höra att några andra bjudit över mig.
Jag var då samtidigt och tittade på ett annat ställe utanför
Trosa. Några dagar efter den visningen satt jag i telefon
och budade på stället i Trosa. Just mitt i den vevan ringde mäklaren som sålde Skedholmen. Mäklaren frågade,
”Har du köpt något ännu?”. De tidigare intressenterna,
som budat över mig, skulle samma dag komma ner och
skriva kontrakt, men ville inte längre stå för sitt bud, så
i nuläget hade jag istället det högsta budet. ”Ge mig tio
minuter så ska jag fundera”, sa jag. Jag satt i samtal med
mäklaren i Trosa. När jag märkte att det nästan höll på
att bli lika dyrt, bestämde jag mig för att det fick bli
Skedholmen och Arkösund i stället. Sedan dess har jag
genom åren suttit på ön för att skriva mina böcker med
naturskildringar av skärgården, och en hel del arbete med
huset och ön har det förstås också blivit.

Var kommer namnet Skedholmen ifrån?
Det vet jag inte. Namnet har genomgått förändringar,
från början hette det Sikholmen. Jag vet inte om ”sik”
senare har kommit att bli först ”ske” som det står på vissa
sjökort och sedan ”sked”?
Jag har ett skärgårdsbibliotek som är drygt tio hyllmeter långt. När jag skulle flytta hit började jag utforska
vad som fanns skrivet om skärgården i närområdet, och
märkte att det inte fanns särskilt mycket. Jag började då
åka runt och tala med människor, bland annat med Per
Gräslund, en stor profil i Gryts skärgård. Släkten Gräslund härstammar från ett hemman på Gräsmarö med
anor från 1500-talet. De har i alla generationer varit
viktiga personer i trakten men vid slutet av 1800-talet
flyttade de tre bröder som då ägde hemmanet iland men
behöll det och anlitade arrendatorer för dess fortsatta skötsel. I syfte att förhindra att ägorna skulle delas
upp vid arvsskiften ombildades hemmanet senare till en
släktförening. Det är en fantastiskt fin gård där tio av de
gamla byggnaderna – allt från tre stora boningshus ner
till utedasset 2011 blev byggnadsminnesförklarade.
I mitten av 1930-talet kom Per Gräslunds föräldrar

dessutom att köpa en av gårdarna på Grönsö lite längre ner i Gryt och så småningom kunde familjen överta
också den andra gården och bli ägare till hela Grönsö,
ursprungligen en del av Kråkmarö by. Under ledning av
Per och hans bror Lars (båda idag döda) kom Grönsö att
utvecklas till en pärla där markerna sköts på gammaldags
vis och där husen har bevarats i sin ursprungliga stil. År
2009 gjorde filmaren Peter Gerdehag en dokumentär
om Grönsö, ”Den vackraste ön”, som visats bland annat
i SVT. Där kan man ta del av den fantastiska blomsterprakt som präglar ön inte minst om våren och den filosofi
som Per Gräslund utvecklade rörande omhändertagandet av den kulturskatt som skärgårdens öar representerar.
Jag hade glädjen att få lära känna Per under hans sista
år och han gav mig på olika sätt både stöd och inspiration
i mina ansträngningar att ge ett bidrag till skildringen av
Östergötlands skärgård. En annan stor öprofil som jag
fick nöjet att bli bekant med var Sven Nilsson från Kallsö
i Sankt Anna skärgård (också han numera död). Han var
i grunden främst ålfiskare och säljägare men därutöver
även en aktiv föreningsmänniska med uppdrag i Östergötlands Kustfiskarförbund, Sankt Anna LRF-krets
med mera. I denna egenskap framförde han ofta kritiska
synpunkter på hur politikerna enligt hans mening gjorde
det svårt att leva och försörja sig i skärgården.
I min första skärgårdsbok från 2014, ”Strandhugg
i Östergötlands Skärgård”, är Per Gräslund och Sven
Nilsson två av de öprofiler som närmare skildras. I övrigt
riktas uppmärksamheten främst åt ett tiotal öar som en
gång i tiden sjöd av liv året runt men idag står öde eller
bara nyttjas som fritidsställen.
Min andra skärgårdsbok, ”Kustfarlandet genom Östergötlands skärgård” kom ut i slutet av 2020. I den går
jag bland annat igenom alla fyrar i området och deras
historia, liksom de gamla lots-, tull- och fyrplatser som
inte längre finns. Därutöver beskrivs de större öarna och
en del av de större gårdarna på fastlandet. Helt enkelt
ganska brett om skärgården. Jag har själv tagit flertalet
av fotona till boken.
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"Inne vid Arkösund kan man
se någon enstaka säl, men
åker man längre ut, så finns
det jättemånga."

Säl utanför Arkösunds Skärgård.

Nyfikna sälar när Johan åker med båten.

Utsikt över norra udden vid Skedholmen med Johans hus i rött.

Husen i detalj.

Den tredje boken, ”De Yttersta Skären”, kom ut i
mars i år och har som mål att ge en bred beskrivning
av skärgårdens natur. I ett inledande geologikapitel ges
en överblick av hur skärgårdslandskapet blivit till. Detta
följs av en mer allmän beskrivning av dess flora och fauna
samt avslutningsvis en mer specifik skildring av ett antal
öar eller ögrupper längst ut mot öppet hav. Där redogörs
även för de gårdar som äger dessa och hur de en gång i
tiden utnyttjades för jakt och fiske.

Framtiden då? Blir det fler böcker?

Hur definierar du ytterskärgård?
- En enkel och bra beskrivning av detta ges av Per
Gräslund i en av hans böcker. Han beskriver där hur ett
80-tal skärgårdsfiskare från Gryt i augusti 1920 blivit
kallade till ett möte i sockenstugan av justitierådet Dufva
som led i en fiskerättsutredning. En av de frågor som
han ställde till öborna var vad ”utomskärs” betyder. En
hemmansägare från Kråkmarö svarade då att det är ”där
havsvågen ligger på”. Detta blev också titeln på Gräslunds bok.

Om du jämför Östergötlands och Stockholms
skärgårdar, vad finns det för skillnader?
- Stockholms är både bredare och längre. Men det
som jag upplever som den finaste är nog S:t Annas, Gryts
skärgård har annars tidigare vunnit pris för att vara den
finaste. Men S:t Anna klassar jag nog för egen del som
Sveriges finaste. Även om Stockholm har många fina ytterskärgårdar.

Hur upplever du att det är att bo i skärgården?
- Det ska sägas att jag har min lägenhet kvar i Stockholm, men nu har jag inte varit där på nästan ett år, delvis
på grund av corona. Många förstår inte hur jag kan bo
ensam här ute, relativt isolerat. På Arkö finns det dock
andra som bor året om, och det bor även ett trevligt par
tvärs över viken som jag har mycket kontakt med.

Du skriver mycket, men en del av tiden måste
gå åt till kringsysslor?
- Jag röjer och fixar ganska mycket. När jag flyttade hit
var en hel del av naturen igenvuxen. Jag delar tiden mellan att sitta och skriva och jobba ute, så fysisk aktivitet
blir det också. Fiskar det gör jag inte. Det är rent allmänt
lite dåligt med fisk nu.

- Jag har en del som i princip ligger färdigt. ”Skärgården i litteraturen” heter den som ligger överst. Det
handlar om vad som tidigare är skrivet om skärgården,
alltifrån Strindberg och framåt. Jag blev tidigt intresserad av skärgården. Redan under min studietid gick jag på
antikvariat och letade efter skärgårdsböcker.

Är det sälens fel?

Finns det planer på ytterligare böcker?

- Ja, åker man ut till de närmaste småskären ute hos
mig ser man väldigt mycket säl. Inne vid Arkösund kan
man se någon enstaka säl, men åker man längre ut, så
finns det jättemånga.

- Ja, jag har väl någon ytterligare på tema skärgården.
”Året på ön”, är arbetstiteln. Den rymmer många fotografier.
Böckerna ger jag ut på mitt eget förlag. Det är svårt
att få större förlag i Stockholm intresserade av böcker om
Östergötlands skärgård. När jag kontaktade ett förlag där
om min senaste bok, ”De Yttersta Skären”, fick jag som
svar att det var ”Ett gediget arbete med bra foto. Men vi
tror inte vi kan ge boken försäljningsmässig rättvisa”. De
ser inte att det är någon större ekonomi i den här typen
av böcker. Bokhandeln i Söderköping, med Anders Karlin, är nog den som sålt flest exemplar av mina böcker.
Annars har ICA i Östra Husby även sålt en hel del.
Jag vill tipsa om min hemsida ”strandhugg.com”. Där
finner man bl.a. information om hur man kan köpa mina
böcker.

Ditt liv, skiljer det sig åt mycket olika årstider?
- Ja, det skiljer sig hel del. När jag flyttade hit åkte jag
mycket skridskor och skidor. Det kunde bli hela vägen in
till Arkösund. Vintertid blir det annars mer innesittande, det vill säga sitta och skriva med mera. Men för att
skriva de här böckerna har det även blivit ganska mycket
kringfarande, bland annat till Riksarkivet i Stockholm
och Landsarkivet i Vadstena.

Det måste vara väldigt annorlunda från livet
i Stockholm, som måste ha varit intensivt
och med många kollegor. Är det nu ett mer
harmoniskt liv? Du får ingen abstinens och
vill känna storstadspuls?
- Nej, jag känner mig aldrig ensam eller längtar tillbaka eller så. Det är fantastiskt med havet. Jag åker sällan
i farlederna, utan istället längst ut till ytterskärgården.
Det kunde tidigare vara lite knepigt att orientera sig med
sjökort, men nu med GPS har man väldigt bra kontroll.
Sommartid träffar jag ofta mina grannar tvärs över viken,
men på vintrarna när isarna är osäkra blir det mer via sms
eller telefonkontakt. Sen har jag även mobilt internet,
även om det kanske inte är av den högsta hastigheten.

Jag bläddrar i Johans böcker. De är välskrivna och vilka vackra fotografier! Bra för alla som vill veta mer om
Östergötlands vackra skärgård och perfekta som presentböcker.

Åke Serander
Text

Johan Thyberg

Foto
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"- För min kapellverksamhet är Söderköping
en perfekt plats, det finns
många hamnar och varv med
båtar i närheten, så
underlaget är bra."

Foto: Privat

Lotta trivs vid symaskinen.

Lotta tillverkar och lagar båtkapell
Eva-Lotta Nilsson driver företaget Sparven på
FIX-området. Hennes företag är ett nav för
textilintresserade. En av produkterna som Lotta
tillverkar och lagar är kapell till båtar. Vi
kontaktade Lotta för att ta reda på mer inför den
stundande båtsäsongen.

Berätta om dig och din verksamhet
- Jag har alltid varit intresserad av handarbete och
sömnad sedan barnsben. Min första PRAO gjorde jag
på Tyg & Garnboden som 13-åring och jobbade sedan
extra på lördagar. Tidigt visste jag, redan i årskurs sex, att
jag ville gå Beklädnadsteknisk på gymnasiet. Jag gick
första året på Lennings i Norrköping och valde sedan
”Herrskrädderi” och fick gå mitt andra år i Katrineholm
och gick därefter ett påbyggnadsår på St Görans gymnasium i Stockholm.
När jag var 16 år startade min mamma och jag en
tygaffär hemma i källaren, ”Tygkällaren Sparven”, vi tog
över en tygbutik i Norrköping ”Tutti Frutti” av Johnny
som idag driver Jofotex. Några år senare flyttade vi hem
igen till Söderköping och tog över Tyg & Garnboden på
Skönbergagatan. När trenden att sy & sticka minskade
ändrade vi inriktning och hade kläder för dam och barn
under namnet L.E.C. fashion. 1997 började kommunen erbjuda försäljningsbodar i kanalhamnen som jag
hoppade på. Efter några år kom jag att hyra det gamla
Odalmagasinet (där Noahs shop finns idag) för att sedan
erbjudas möjlighet att ta över Kanalboutiquen 2001. Det
var en kiosk med souvenirer, hamnservice m.m. Detta
utvecklade mitt företagande. 2004 drev jag ett café och
konditori. Det textila kom lite åt sidan och turism, båtar
och bakverk var i fokus.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marknadsföring och event – projektledning, mässor
Textil-loppis
Garnbutik
Ullcentrum-shop
Utställning om Fix Trikåfabriker
Systudio – som på gymmet men här syr och handarbetar vi
Kurser, studiecriklar och workshops – i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan
Vävstuga
Ideell förening – Sparven Textil och hantverk
Hemslöjd
På Sparven hyr även en företagare in sig som syr
cykelväskor – Lateljé

Jag skulle vilja veta mer om båttillbehören.
Du tillverkar kapell?
- Jag syr nya kapell, mallar och skräddarsyr efter önskemål. Reparerar och lagar, byter rutor och dragkedjor
m.m.

Vilket material tillverkar du kapellen av?
- Kapellväven är av akryl och är av högsta kvalité.
Väven skyddar utrustningen och alla ombord från vind,
regn, snö och sol. Den ena sidan är belagd med akrylcoating för ökad vatten- och daggavstötning samtidigt som
luftcirkulationen i duken bibehålls. Tråden är bomullsomspunnen polyestertråd som gör att nålhålen tätas då
bomullen sväller.

Till vilken typ av båtar tillverkar du kapell och
finns det någon maxstorlek?

- 2012 lämnade vi konditoriet och jag ägnade mig åt
den nya Garnboden i Söderköping som min vän startade
och hjälpte Ullcentrum på Öland med marknadsföring,
försäljning och mässor.
2015 Köpte jag maskiner för att sy kapell, då sambons
båt behövde nytt kapell och det var där min ”kapellkarriär” började.
2016 började den stora planen med utställningen om
Fix Trikåfabriker och lokalerna gjorde att jag flyttade
min kapellverkstad till lokalerna på FIX.
Mitt engagemang i först Köpmannaföreningen och
senare Stadskärnan, mitt textila intresse och tidigare
erfarenheter har gjort att jag ser behovet att skapa ett
turistmål i Söderköping. Sparven är en textil mötesplats
i Söderköping med fokus på hållbarhet, kunskap och
kreativitet.

- Det är både små och stora kapell, sprayhood, ”supstugor” (kapell över sittbrunnen på segelbåt), bomkapell och
solskydd.
Man får åka ut och malla, prova och montera på båten,
det fungerar bra både när båten ligger på land och i sjön.
Ingen båt är den andra lik och ibland får man prova flera
gånger för att det ska sitta riktigt bra.
Det är viktigt att man tar hand om sitt kapell, det vill
säga att man; håller efter smuts och tvättar bort fläckar
vartefter de uppkommer, inte tvättar ”i onödan” och inte
impregnerar om det inte behövs. Impregneringen sliter
nämligen på kapellvävens fibrer och gör väven skör.
Om man är noga med att lämna in kapellet och se
över sömmar och laga vid behov så snart som möjligt
så kan ett kapell leva länge och det är det billigaste och
mest hållbara.

Sparven består av:

Har du planer på något nytt för den
båtintresserade?

• Kapell och dynor – sömnad och reparation,
försäljning av material

- Jag funderar på om det finns intresse för att köpa

service för sina kapell och dynor där vinterförvaring,
översyn/lagning, tvätt och impregnering ingår efter behov. Vi får se om det blir verklighet.

Tillverkar/syr du något annat till båtar?
- Dynor är också något som jag syr mycket av, både
för att klä om och nytillverka. Jag gör det efter kundens
önskemål och med material som tål en tuff marin miljö.
Även här får jag åka ut och malla på plats för det är sällan
raka linjer eller kanter på en båtdyna.
Jag klär även om stolar inklusive förarstolen och kan
även vara behjälplig med gardiner, kuddar och det som
önskas i textil väg.
Vid intresse finns det möjlighet att hyra både verktyg
och maskiner för den som vill tillverka själv.

Är du själv ute till havs något?
- Jag är ute med sambon under sommaren och vi
har en Saga 27, en trevlig båt. Vi bytte upp oss från en
Finnspeed som var mer en campingbåt och den här är
mer en bobåt där barn och barnbarn även får plats.
Vi har båten utåt Tyrislöt på en naturskön plats där
man gärna kan bryggsegla eller ta en tur mot Gryt skärgård. Vi gillar att ta det lugnt och provar oss fram bland
kobbar och skär. Öarna runt Harstena och Kättilö är
trevliga platser och där finns det ofta bra platser med
dass och sopstation. Nu har vi gått en navigeringskurs så
vi vågar oss ut på lite okända vatten.
Kättilö är för mig ett fint barndomsminne från
när farmor och farfar hade sommarstuga, och trevliga
midsommarfirande med släkten. Farfar körde skytteltrafik mellan fastlandet och Kättilö, och ibland fick man åka
Holstens gamla fiskebåt över.

Vad är det bästa med att driva företag i
Söderköping?
- För min kapellverksamhet är Söderköping en perfekt plats, det finns många hamnar och varv med båtar i
närheten, så underlaget är bra.
Söderköping är en liten ort där man känner varandra
och för mig som har många järn i elden så vet de flesta
vem jag är. Som företagare har vi bra mötesplatser som
Coffice och föreningen Stadskärnan där man kan nätverka, stötta varandra och göra saker tillsammans. Det finns
stora möjligheter i Söderköping om man vill och vågar.
Tar man steget och gör saker tillsammans så kan man
verkligen göra skillnad och skapa resurser för att göra
ännu mer. Det är roligt och utvecklande att vara engagerad och man kan påverka väldigt mycket om man vill.

Daniel Serander
Text och Foto
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Kära företagare, annonsera
kostnadsfritt i vår nya app
hela sommaren

Ta chansen att annonsera kostnadsfritt i vår nya app fram till den 31 augusti.
Erbjudandet gäller dig som annonserar 4-8 annonser i tidningen under året.
Kontakta oss för mer information på annons@soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten

Autohandeln öppen
alla dagar 9-22
Välkomna!

Välkommen till vår båtbutik med ett
enklare lager av reservdelar till din båt
Vi förmedlar/säljer begagnade båtar och
utför även service och reparationer

Skärgårdsbyn S:t Anna
Lagnö
614 98 S:t Anna

Äntligen dags
för ny båtsäsong

www.marinofastighet.se - Söderköping - 0703 16 72 10

Hör gärna av dig!

Mitt namn är Daniel Serander, jag svarar
gärna på dina frågor och berättar mer om hur
vi kan hjälpa ditt företag att synas.
Varmt välkommen att kontakta mig.
0121-421 35
daniel@soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten

Storgatan
www.soder
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Martin vid frukt och grönt avdelningen.

"- Det är nya möbler och
alla ytor golv, väggar och tak
är nymålade. Baren är flyttad
och omgjord. Vi har jobbat
rätt hårt inför säsongsöppnandet.
Vi ska också öppna en
restaurang till, i nedre plan,
med ingång från hamnen. Där
håller vi nu på att rusta, med
nya möbler och maskiner."

Martin visar upp den nyrenoverade baren.

Butiken och restaurangen i
Fyrudden nysatsar inför säsongen
I december köpte Anna Biörsmark och Krister
Biörsmark Eriksson fastigheterna som tillhör
Fyrudden, och har tillsammans med Martin Jardelin
skapat ett nytt bolag som driver butiken,
restauranger, glasskiosk, kommande pizzeria samt
bensinstation. Butiken har varit öppen från dag ett
medan restaurangen hade öppning och premiär i
samband med påsk, efter omfattande renovering.

- Restaurangen kommer att vara öppen under helgerna, fredag-söndag, fram till midsommar. Därefter ökar
öppettiderna till sju dagar i veckan. Glasskiosken öppnar Kristi himmelfärdsdag. Butiken är öppen fem dagar
i veckan, tisdag till lördag. När efterfrågan ökar, så är vi
beredda på mer öppethållande.
Kunder är boende på fastlandet kring Gryt och i skärgården, men snart så kommer också turister och sommarboende, många med båt som vill bunkra mat och
dryck.
Vi satsar på ett bra basutbud i butiken och så lite lokalt. Vi börjar med kött från Bjursund, rökt fisk och kött
från lokala rökerier, så det kommer att finnas att välja på,
säger Martin.

Finns det planer på självscanning eller annan
modern teknik?
- Vi får se, vi tog över butiken med befintlig utrustning och system. Just nu inriktar vi oss på att uppdatera
köket och restaurangen.

Har ni stöd för att driva butiken från
kommunen och Länsstyrelsen?

- Ja, vi har s.k. ”småbutiksstöd” och sen har vi ansökt
om något ytterligare. Stöden gör att vi kan ha personal
anställd i butiken.
Det är trevlig miljö i restaurangen, ljust och fräscht.
- Det är nya möbler och alla ytor golv, väggar och tak
är nymålade. Baren är flyttad och omgjord. Vi har jobbat
rätt hårt inför säsongsöppnandet.
Vi ska också öppna en restaurang till, i nedre plan,
med ingång från hamnen. Där håller vi nu på att rusta,
med nya möbler och maskiner.
Själv är jag ansvarig för köket och restaurangdelen.
Jag är kock från grunden. Sen kommer jag också vara
en del i baren. Tidigare var jag kökschef på Gryts varv i
fyra år, men jag har också jobbat där till och från sedan
2009. Det är brist på kockar, men vår målsättning är att
vi ska ha sex anställda i sommar. Det behövs eftersom vi
har öppet sju dagar i veckan, från kl 12:00 och så långt in
på kvällen som myndigheterna tillåter oss att ha öppet.

Är det någon speciell inriktning på köket?
- Som jag nämnde tidigare kommer vi att försöka ha
lokala leverantörer och vi bereder all vår mat själva. Vi
har en matsedel á la carte där vi försöker variera vår meny
under våren. Det blir också inriktning på luncher som vi
tror att det finns efterfrågan på. Vi kommer kanske att

ha fler gäster dagtid än kvällstid under rådande förhållanden.

Hur många platser finns det i restaurangen?
- Nu i coronatider är det 60 platser inomhus, men
skulle kunna vara upp mot 100. I utomhusserveringen
har vi ytterligare 120-140, på hela balkongen och altanen
på husets gavel.

Ni har inga boenden?
- Jo, vi har dels villan, Tullhuset som vi hyr ut samt tre
rum i den stora byggnaden. Vi vill skapa fler möjligheter
för det är en stor efterfrågan på boenden för korttidsuthyrning vid vattnet.
Vi avslutar med att ta ett par foton av Martin, ett i den
fina nyrenoverade baren och ett i butiken framför avdelningen för frukt och grönt.
Jag får Martins visitkort, där står det så passande:
”I horisonten ser du segel i slör, kanoter vid vattenbrynet, du har havet runt hörnet.”
Det blir en spännande första säsong i Fyrudden för
Martin, Krister och Anna med anställda. Söderköpings-Posten önskar lycka till och hoppas på god tillströmning av kunder och gäster.

Åke Serander
Text och Foto
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"Jag startade Tyrni för tre år
sedan i Grännäs,
Valdemarsvik. Tyrni betyder
havtorn på finska. Jag
kommer från en släkt som
är väldigt miljömedveten och
även aktiva inom
socialekonomi."

Nina har öppnat
Tyrni Café & Bistro
i Söderköping
Nina Karlsson har öppnat Tyrni Café & Bistro på
Skönbergagatan i Söderköping. Jag träffar Nina över
en kopp gott smakrikt kaffe och en tårtbit med chokladmousse och bär.

- Jag är född i Finland och flyttade till Sverige för
ungefär 15 år sedan. Folk brukar kalla mig ett ”tvättäkta
mumintroll”. Jag jobbade inom IT i Finland och utomlands. Där hittade jag min passion för mat, men den har
väl egentligen alltid funnits. I Norrköping gick jag en
kockutbildning och en lantbruksutbildning på Vreta naturbruksgymnasium på distans, så jag har fått en gedigen
utbildning om råvarorna som vi jobbar med i köket.
Jag har arbetat på Söderköpings Brunn, Skärgårdsbyn
Mon, restauranger i Norrköping samt utomlands. Efter
många år som anställd kände jag att jag ville bestämma
själv vad jag ska göra i köket och med företaget i sin
helhet, inte bara maten. Chefskapet, om hur man jobbar
med sin personal.
Jag startade Tyrni för tre år sedan i Grännäs, Valdemarsvik. Tyrni betyder havtorn på finska. Jag kommer
från en släkt som är väldigt miljömedveten och även aktiva inom socialekonomi, berättar Nina.

Vad betyder hållbar mat i
restaurangsammanhang? Ska det bara vara
vegetariskt?
- Nej, man kan göra så mycket mer. Vi har bra djurhållning i Sverige och på Tyrni använder vi oss av svenska
köttprodukter. Vi försöker använda de råvaror som ger
minst klimatpåverkan, vegetariskt, ägg, kyckling, fisk och
vilt.
På Tyrni Café & Bistro i Söderköping jobbar vi med
kyckling, fisk och vegetariskt. Vi har inget nötkött, däremot vilt som vi har bra samarbete kring, så vi känner oss
trygga med det. I Valdemarsvik finns det ett bra slakteri,
så där har vi nötkött som är närproducerat på menyn.
I hemmen måste vi bli bättre på att bedöma varornas
hållbarhet med våra sinnen och inte bara kasta mat efter
”bäst före datum”. Detta kan vi inte göra i verksamheter på samma sätt, då livsmedelslagarna är tydliga, men i
restaurang kan vi arbeta med svinn på många olika sätt.
Det blir mycket mer svinn i restaurangerna än i hemmen,
detta kan härledas till olika saker. Portionerna är kanske
för stora. Vi erbjuder lådor så att man kan ta hem det
man inte orkat äta upp, om gästerna vill och tyckte att det
smakade bra, i stället för att vi ska slänga resterna. Vi har
en bra dialog med våra gäster och kan göra portionerna
både större och mindre. Det kan bli mycket kökssvinn
på restauranger. Man köper in för mycket och har dålig
kontroll på vad man har. Kanske förvarar fel och tillagar för mycket som måste slängas. Serveringssvinn, man

Nina tillsammans med Egide Hueber som är driftchef i Söderköping.
måste planera rätterna väl. Vi försöker ha samma råvaror
i olika rätter, så vi inte behöver köpa in så många olika
produkter.
Hållbarhet handlar också om medvetenhet. Vi pratar
ofta med våra gäster varför vi har vissa rätter. När en
getbonde i närområdet var tvungen att ta bort ett tjugotal
djur p.g.a. brist på foder efter torkan för några år sedan,
köpte vi djuren som slaktades och köttet frystes in och
serverade sedan som getburgare med färskostkräm och
hembakat rödbetsbröd. Färskosten hade sitt ursprung
från samma gård som getterna. Getburgarna var väldigt
omtyckta. Detta är ett exempel på hur vi vill jobba med
närproducerat.
Vi har även ett miljötänk när det gäller inredningen i
restaurangen. Allt behöver inte vara nytt utan man kan
återanvända, renovera och vara kreativa. Vi har t. ex. målat möblerna med slattar av väggfärger. Tavelramarna är
återvunna och vi har satt in fina tyger. Allt som vi köper
in har ett miljötänk, t.ex. arbetskläder i ekologisk bomull
eller återanvänt material. Trycket på arbetskläderna har
miljöcertifierade färger. De som jobbar med det har en
miljöcertifiering i sitt sätt att jobba.
När det gäller ekonomisk hållbarhet så vill vi hushålla med våra resurser långsiktigt. Vi tittar på vattenkonsumtionen och ställer in maskiner så att de inte drar
för mycket el. Vi har bytt ut maskinparken i köken för
att det ska vara så energisnålt som möjligt. Vi stödjer
näringslivet i kommunen, vi bidrar med arbetstillfällen
för lokalbefolkningen.

Social hållbarhet
- Vi tänker på mänskliga rättigheter, tolerans och
jämlikhet. Vi tittar inte enbart på vårt företag utan även
på arbetsvillkoren för anställda hos våra leverantörer och
producenter.
Vi källsorterar i köket. Vi har minskat soporna med
hälften sedan vi startade. Vi är noga med att sortera plast
och kartong, det är inte så vanligt i restaurangbranschen.
Vi samarbetar med Arvid Nordquist som kaffeleverantör. Deras kaffe Señoras, som vi gärna serverar, kommer från gårdar som drivs av kvinnor. Arvid Nordquist
stödjer deras verksamhet genom långsiktigt köpåtagande
för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi jobbar
också med tänket ”zero waste”. Om våra leverantörer har
någon produkt med kortare hållbarhetsdatum så kan vi
få bättre pris på det. Vi kan ändra i vår meny så att vi kan
nyttja dessa råvaror i stället för att de ska slängas.
Vi samarbetar med Mossebro viltslakteri och rökeri.
Vilt är viktigt för oss. Vildsvin finns mycket av i Sverige
och köttet kanske inte nyttjas i den utsträckning som
det borde. Vi jobbar med MSC märkt fisk och tänker
på vad det är för fisk vi serverar, d.v.s. noggrann kontroll

av WWFs svartlistade fiskar så att vi inte går emot någon rekommendation. Vi samarbetar med Åbro bryggeri
som har starkt miljötänk och sparar på vattnet. Så att vi
är noggranna med vad vi serverar.

Tyrni betyder havtorn på finska
- Jag ville knyta an till mina finska rötter. Havtorn
som buske är väldigt tålig för både torka och kyla och
trivs bäst i soliga lägen och så är vi ju lite som restaurang
också. Vi är tåliga och hittar alternativa vägar och vågar
satsa för allas framtid. Vi vill satsa nu även fast det är
svåra tider. Vi trivs givetvis i soligt läge och tycker mycket
om skärgård och landsbygd och ser att Söderköping är
ett givet läge. Vi är lite stickiga, lite annorlunda och lite
taggiga. Vi vågar ställa krav på våra gäster och säga att vi
kanske inte serverar plankstek och potatismos, utan det
här är vad vi har och det är vi i ett nötskal. Vill man ha
något annat finns det många fina entreprenörer. Vi vågar
vara lite annorlunda och vi jobbar mycket med smaker. I
vår räksallad har vi kanske inte de mest klassiska smakerna utan vi vågar äventyra lite med semitorkade tomater
som vi torkar själva och för att få upp mer smak och
syrlighet.
Namnet Tyrni, när det är lite svårt att uttala så kanske
man upprepar ordet och det fastnar. Det finns en idé med
det i marknadsföringssyfte.

Ny lokal i Söderköping
- Jag sökte ett lämpligt ställe i Söderköping att driva
året runt och hittade Habibas gamla lokal på Skönbergagatan. Jag kände att här kommer vi få den atmosfär som
jag letar efter. Här kommer man nära de kunder som är
bosatta året runt och inte bara turister, som vi förstås
också välkomnar. Vi funderar på att ha temakvällar till
hösten då vi kan testa nya smaker. Det beror på hur coronaläget utvecklas. Vi har öppet från tisdag till torsdag
mellan 10-18 och fredag till lördag 10-20. Vi serverar
fika och mackor, lunch varje dag mellan 11-15, en veckans soppa, vegetariskt, fisk eller något annat intressant.
Middagar, sallader, varmrätter mm.
Vi siktar på att få serveringstillstånd, som är ett komplement till bra mat. Vi är noga med våra leverantörer,
det gäller även vin.
Jag vill önska alla jättevälkomna!
Det kommer säkert gå bra för Nina. Hon är verkligen
en person med känsla för miljö, hållbar utveckling och
kvalité.

Åke Serander
Text och Foto
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Moa trivs att arbeta med djur.

"- Det bästa med yrket är
att få arbeta med djur och så
älskar jag att få lära mig nya
saker, vilket jag gör varje dag i
arbetet. Dels inom yrket, dels
om hästarna men också
hästägarnas erfarenheter."

Moa har startat
eget som
hovslagare
Hur kommer det sig att du blev hovslagare?

- Det var en lång väg till att jag faktiskt blev det. På
gymnasiet utbildade jag mig till diplomerad hästskötare.
Men det visade sig efter examen att det var svårt att livnära sig på det. Jag funderade på olika alternativ och testade på yrken som butiksbiträde och servitris men kände att jag själv vill styra över min arbetstid och få jobba
med hästar. Jag kom därför att välja mellan två yrkesval:
hovslagare eller kiropraktor (för häst). Valet föll på det
första då det är ett säkrare arbete sett till att man som hästägare måste sko om sin häst var sjätte till åttonde vecka.
Att det blev just ett yrke innefattande hästar var däremot
kanske inte så konstigt.
- Mamma köpte ett Welsh mountainföl i doppresent
som vi fortfarande har kvar som heter ”Ekbackens Sun
Seagal”. Mamma ville skapa ett hästintresse hos mig och
det lyckades hon verkligen med. Welshponnyn är en så
kallad B-ponny och vid tretton års ålder hade jag vuxit
”ur” honom. Så då fick jag en D-ponny.
Jag började tävla inom dressyr, hoppning och fälttävlan. Av de tre tycker jag det sistnämnda är roligast då
det innebär mest spänning och fart med ridning ute på
öppna fält, i skogen och i terräng. Jag tävlade med ponnyn upp till nationell nivå.
Nu rider jag en stor häst som heter Sugarman S som
jag köpte då han var tre och ett halvt år gammal.

Hur ser utbildningen till hovslagare ut och
vad läser man för kurser?
- Det är en treårig utbildning. Jag läste vid Biologiska
yrkeshögskolan i Skara (BYS).
På utbildningen får man förutom att lära sig allt om
hästens hov, beslag, skoningar samt verkningar också bland annat lära sig foderlära, sjukdomar, skador, avel,
exteriör, rörelsemekanik, hästens anatomi och fysiologi
men även en hel del utbildning inom smide. Allt detta
ovan är just kopplat till hästens hov, ”No hoof no horse”.

Hur såg könsfördelningen ut i klassen?
- Mer jämn än vad man kanske kan tro. Det var tretton kvinnor och fyra män på utbildningen. Tidigare var

Moa hjälper hästen med nya skor.
det nästan uteslutande män som arbetade som hovslagare, men nu har trenden vänt.

Hur går det till när du ska sko en häst?
- Jag börjar alltid med att kontrollera hästens hälsa och
tittar på hur hästen står. Hästens benställning är prio ett.
Därefter frågar jag ägaren hur gammal hästen är,
tidigare ev. problematik hästen haft och hur hästen idag
används.
Svaren är viktiga för att jag på bästa sett ska kunna
sko och verka hästen.
Om hästen är skadad får man utgå från hästens skada
och prata ihop sig med veterinären och därefter utgå från
ordinerad rehab.
Vissa hästar kan ha dålig hovkvalitet, vilket i vissa fall
kan bero på hästens foder, avel eller underlag/strö i hage
och box.
Det är viktigt att ha korta skointervaller, specifikt på
en häst med dålig hovkvalitet.

Hur vill du som hovslagare ha arbetsmiljön
när du kommer ut till en kund?
- För det första att man ska få arbeta inomhus i ett
stall. Jag vill inte stå utomhus eller i drag och arbeta. Jag
vill också att det finns någon mer på plats i stallet. Det
har hänt att hovslagare som arbetet på egen hand blivit
skadade eller akut sjuka och blivit liggande tills någon
hittat dem eller tills de kunnat tillkalla hjälp.
Belysningen är viktig. Det bästa är att ha belysning
både från sidorna och bakifrån.
Golvet ska vara plant, det är svårt att arbeta på ett
ojämnt underlag.
Sen är det bra om hästen stått inomhus 10-15 minuter innan vi börjar, att den är lugn och nyligen har kissat.

Hur mycket hinner du med under en
arbetsdag?
- I snitt blir det två helskoningar och en halvskoning.
Det vill säga sko tio hovar och enbart verka två hovar.
Men det kan också bli exempelvis en helskoning, två
halvskoningar och fem verkningar.

Vad är en verkning?
- Det innebär att man klipper av det utväxta hornet
och formar hoven, enkelt sagt som att vi klipper naglarna.
Man kollar så att hoven ser frisk ut, man skär rent stråle
och kontrollerar hörnstöd och balans i hoven. Vilket ska
utföras i samma intervall som omskoning, det vill säga
inom sex-åtta veckor från föregående verkning.

Går det åt många verktyg för ditt
yrkesutförande?
- Det är en hel del verktyg man behöver ha som hovslagare, ska du därimot bara verka så krävs egentligen inte
så mycket mer än en verktång, rasp och knivar.

Är det stor konkurrens inom yrket och finns
det gott om jobb inom branschen?
-Nej, det skulle jag inte säga, behov och jobb finns. I
mitt upptagningsområde upplever jag att det är många
bra branschkollegor. Vi hjälps åt att avlasta varandra om
någon blir sjuk och jag har fått bra kontakt med erfarna
hovslagare som jag ringer ibland eller hälsar på för att
ta hjälp av eller bolla idéer och tankar med, vilket jag är
väldigt tacksam för.
Det finns dock yrkesutövare som inte har någon
utbildning, men ändå kallar sig hovslagare, och det är
ibland problematiskt för oss som är utbildade, men
främst för hästarna.
Hovslagare borde bli en skyddad arbetstitel då hästarnas hälsa står som insats.

Vad är det bästa med ditt yrke?
- Det bästa med yrket är att få arbeta med djur och så
älskar jag att få lära mig nya saker, vilket jag gör varje dag
i arbetet. Dels inom yrket, dels om hästarna men också
hästägarnas erfarenheter.
Sen är det en stor fördel att jag kan vara flexibel med
arbetstiderna då jag själv har hästar, rider och tränar samt
har hund.

Daniel Serander
Text och Foto
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- När du till exempel är
hyresgäst och ska hyra din
första lokal är det jättebra att
ha någon som kan kolla
igenom hyresavtalet och
komma med råd.

Rikard är expert
på allt som
rör hyresavtal
Det byggs en del i Söderköping just nu och vi har
stämt möte med Rikard Koski som driver företaget
Bolig Consulting i Söderköping.

Bolig Consulting drogs igång för att det fanns två mindre hyresvärdar som signalerade till Rikard att de behövde hjälp. Rikard hjälpte dessa företag i liten skala i flera år
på deltid, men hade länge drömt om att dra igång ett eget
företag på heltid. För något år sedan kom den möjligheten i ett nytt samarbete med ett större fastighetsbolag.
Samarbetet startade i april 2020 samtidigt som Rikard
var föräldraledig, och resulterade i att han direkt efter
ledigheten i augusti kunde driva verksamheten på heltid,
mitt under pågående coronapandemi.
Bolig Consulting hjälper både mindre lokala bolag
och större fastighetsbolag som finns över hela Sverige.
De vill ofta ha hjälp med att förhandla hyror och kolla
över hyresavtal, men även ha hjälp med att förmedla och
hyra ut lokaler.
Innan Rikard startade eget och började arbeta som
konsult, jobbade han bland annat på Söderstaden och
Hyresgästföreningen. Han är även utbildad förvaltare,
med åren har spetskompetens inom hyressättning tillkommit. Det har gett honom en bred och unik kompetens eftersom han har varit på båda sidor om förhandlingsbordet. Han vet därmed vilka frågor som är viktiga
för hyresgästen, men också hur man tänker som fastighetsägare. Som fastighetsägare har du både rättigheter
och skyldigheter, precis som när du är hyresgäst.
- Det är lättare att komma framåt när du har kontaktnätet på båda sidor, säger Rikard.
Rikard har lätt att hjälpa till med medling i situationer
där det uppstått problem.
- När du till exempel är hyresgäst och ska hyra din
första lokal är det jättebra att ha någon som kan kolla
igenom hyresavtalet och komma med råd.
När du hyr en lokal är det marknadshyra som gäller.
Det är något helt annat än om du hyr en bostad. Det ger
goda möjligheter att komma överens om fler saker. Vid
lokalhyra är det vanligt att hyresvärden och hyresgästen
inte använder sig av ett helt standardiserat avtal utan is-

Rikard Koski driver Bolig Consulting i Söderköping.
tället utformar avtalet efter sina egna unika behov. Det
är bra eftersom avtalet då matchar de verkliga förutsättningarna. Det finns dock några saker som alltid bör vara
med i ett lokalhyresavtal. Det gäller: hyrestiden, uppsägningstiden, hyran och lokalens användningsområde.
Ett av de lokala fastighetsbolag som Rikard hjälper
mycket i Söderköping tar hjälp med utveckling och förbättring av sina bostäder, och att omförhandla hyrorna
när standardhöjande åtgärder gjorts. Han kommer med
goda råd, och hjälper just nu även till med uthyrning av
en källarlokal i Söderköping.
- Fastighetsbolaget har varit länge i branschen, ibland
är det bra att kunna bolla idéer med någon som har lite
andra infallsvinklar. Någon som kan se på idéerna utifrån
andra perspektiv och erfarenheter, säger Rikard.
Rikard har god kännedom om Norrköping och
Söderköping som bostadsmarknader. Han är uppvuxen i
Söderköping, men har arbetat i Norrköping och känner
till bostadsbranschen i hela regionen Östergötland med
omnejd. Han kan ta fram egna jämförelseobjekt vilket är
mycket värdefullt för fastighetsägarna.
- Det är sådan efterfrågan på hyreslägenheter här i
Söderköping så fastighetsägarna har inga problem att få
hyresgäster även om de inte ens har några offentliga kontaktuppgifter. Det finns alltid någon i deras kontaktnät
som känner någon, o.s.v. Det är lätt att vara hyresvärd på
den marknaden och få sina hyresrätter uthyrda snabbt.
Det är ”huggsexa” om lägenheter som läggs ut, även
när de läggs ut privat av hyresgästen, säger Rikard.
- Ibland om det byggs jättemycket kan marknaden bli
överhettad, men i småstäder som Söderköping behövs
det byggas mer. För att täcka byggkostnaderna sätts en
så kallad presumtionshyra. Den löper över 15 år och kan
inte prövas. Det är en säkerhet för hyresvärden när man
bygger nytt. Den ska möta brukshyran på orten. Det är
konstigt att det inte byggs mer, men det finns inga tomter att bygga på här i Söderköping. Det är lite synd att
det blivit ett industriområde på Slussporten, eftersom
efterfrågan på bostäder är bra mycket större ju närmare
Norrköping man kommer.

Staden kommer att förändras när det blir en ny dragning av E22 spår Rikard.
- Det kommer öppnas möjligheter att bygga på helt
nya platser kring Söderköping. I dagsläget ställs det
mycket höga krav på bullernivåer. När det byggs en ny
europaväg kommer det att bli nya möjligheter på grund
av detta, men det är ju några år bort.
Flera fastighetsägare i närområdet vill bygga nytt,
men många nybyggen överklagas.
- Man vill gärna att det byggs men inte på den egna
"bakgården” och inte för högt, säger Rikard och skrattar. Därför får man jämka lite som fastighetsägare. Ofta
byggs det mindre lägenheter, för att hyrorna ska hamna
på rimliga nivåer. Sedan finns det en efterfrågan på större
lägenheter, men frågan är om den genomsnittliga hyresgästen klarar av att betala en så hög hyra som det skulle
bli på en nybyggd större lägenhet. Oavsett om det är i
Stockholm eller Söderköping byggs det därför mindre
lägenheter. Så har det varit under en längre tid nu. Det
är svårt att få det statliga investeringsstödet för hyresrätter som fler och fler fastighetsägare använder idag för
lägenheter över 70 kvm. Stödet används för att hålla nere
hyresnivåerna. Tyvärr är det så att många vill bosätta sig
på en mindre ort, och om det då är en större familj med
många barn så vill de gärna bo lite större.
Det kommer inte byggas mindre antal bostäder i framtiden, det är Rikard övertygad om. Han arbetar i en stabil
sektor. Konsulter som Rikard växer inte heller på träd.
- Jag tror personligen att om förslaget om fri hyressättning som ligger uppe på regeringsnivå går igenom,
kommer vi fortfarande att ligga kvar på ungefär samma
nivåer som vi har idag. Vi är redan på smärtgränsen, säger
Rikard.
- Pressen på byggande på mindre orter kommer att
öka när fler människor vill flytta från storstaden, avslutar
Rikard.

Emy Serander
Text och Foto
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"De nya ägarna har tänkt att
driva verksamheten hållbart
och med hänsyn till miljön. Så
långt som möjligt ska varor och
tjänster vara lokalt
producerade. Det blir tidigt bl.a.
en solcellsanläggning på ladans
södersida och laddboxar för
gästernas bilar på gården."

Slussen Rum
har fått nya ägare
Den första april bytte rumsuthyrningen ”Slussen
rum” i Kanalhamnen ägare. Lotta och dottern
Johanna Forsell överlät verksamheten till Robert
Uhrbom, Katarina Johansson och dottern Lithea
Uhrbom.

Tidigare ägares dotter Johanna har svarat för merparten
av verksamheten under sommaren och Lotta under resten av året. Nu när familjen Uhrbom Johansson tar över
verksamheten så kommer även Roberts och Katarinas
söner att medverka i viss utsträckning, liksom Roberts
mor som inom kort blir söderköpingsbo.
- Det hela startade för 34 år sedan när vår dotter Johanna var bebis, vi hade ett hus på gården som för tillfället stod tomt och då vi inte ville ha några permanenta
gäster, beslöt min man Leif och jag att hyra ut till turister
i stället. Sen har vi inte velat stoppa för att gästerna har
trivts så bra och kommit tillbaka, det har bara rullat på
fast det inte var meningen.
Ja, mycket jobb har det varit med att städa, tvätta,
handla, boka, sköta trädgård och underhålla, men uppskattningen från kunderna har gjort att det ändå känts
värt att lägga ner all denna tid.
Miljön och läget här är verkligen uppskattad. Gården
är som en samlingsplats för stamgästerna att träffas på,
det är vårt ”vardagsrum”. Poolen med sköna bad är också
populär.

Tidigare ägare Lotta och Johanna Forsell. Nya ägare Katarina Johansson, Lithea och Robert Urhbom.
Söderköping har ju också blivit en mer turiststad genom åren, säger Johanna. Rummen har blivit fler och
frukostserveringen har tillkommit. Från början var det
fem rum, sen blev det en lägenhet med nio bäddar i ladan, sen ytterligare ett par rum i Lilla gårdshuset, nu
finns det hela nio rum och bäddar för 30 personer.
Köparna Robert, Katarina och Lithea kommer alla tre
vara verksamma i rumsuthyrningen. Lithea kommer att
få ta ett större ansvar under sommaren, då hon har sommarlov. Medan Robert och Katarina kommer att delta
parallellt med nuvarande anställningar, vara behjälpliga
under all ledig tid. Det blir som under småbarnstiden,
säger Katarina och skrattar. Jag och Robert kommer att
få lägga våra semestrar efter varandra. Men det här blir
ändå en trevlig semester med avbrott från det vanliga
arbetet.

heten till alla restauranger. Inom fem minuters promenad
finns många restauranger med olika inriktning; grekiskt,
thai, kina, sushi, à la carte, pubmat, husmanskost och lokalt producerat, ja det är verkligen ett bra restaurangliv.
De nya ägarna har tänkt att driva verksamheten hållbart och med hänsyn till miljön. Så långt som möjligt
ska varor och tjänster vara lokalt producerade. Det blir
tidigt bl.a. en solcellsanläggning på ladans södersida och
laddboxar för gästernas bilar på gården.

Sommartid har verksamheten varit bed and breakfast,
under resten av året rumsuthyrning. De nya ägarna har
planer att fortsätta att bedriva verksamheten på samma
sätt, i samma fina inarbetade anda. Gästerna ska känna igen sig. Tankar finns på utveckla verksamheten med
paket innehållande idrotts- och friluftsliv, cykling, padel,
golf, vandring, utflykter till skärgården, mountainbike
och mycket mer. Rumsuthyrningen är en bra utgångspunkt för fantastiska vandringsstråk. Det mesta finns på
gång- eller cykelavstånd. Robert fortsätter, tänk på när-

Avslutningsvis så önskar Lotta och Johanna de nya
ägarna all lycka.
- Det är roligt att köparna vill fortsätta och driva verksamheten i samma anda. Vi hade inte släppt fastigheten
till någon som inte ville driva rumsuthyrningen vidare.
Verksamheten har legat mig varmt om hjärtat och det
har varit ett tufft avsked, säger Lotta och ser rörd ut.

De nya ägarna har redan börjat få bokningar till
sommaren.
- Året med pandemin 2020, var det nästan om möjligt,
fler bokningar än tidigare. Turisterna sökte sig till ”småstäder”. När restriktionerna släpptes på våren, blev vi totalt nerringda av kunder som ville boka inför sommaren.

Åke Serander
Text och foto

Lägg ett bud på en helsida
i sommartidningen den 29 maj
Pengarna går till att öka upplagan av sommartidningen, så vi kan
hjälpa våra lokala företagare att göra ännu mer för Söderköping
Auktionen startar på Tradera den 23 april och pågår fram till den 5 maj.
Ord. pris för en helsida i tidningen är 19 900 kr exkl. moms.
Vi startar budgivningen på 8 900 kr exkl. moms. Varmt välkommen att lägga ditt bud.

Söderköpings-Posten
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"Det känns helt fantastiskt att vi har blivit utsedda till årets
innovation i Östergötland. Vi är så otroligt glada, speciellt
eftersom ingen trodde på vår idé i början."

Knappt rent UF från Nyströmska
- framtida nyföretagare?
Ja, vi får se vad som händer i framtiden. Klart är i vart
fall att ”Knappt rent UF” är vinnare av årets
innovation i Östergötland. Vi intervjuar
UF (ung företagsamhet) företagarna Emma, Linda
och My.

Berätta lite om er och ert UF-företag
- Vi är tre kompisar som läser ekonomiprogrammet
på Nyströmska skolan i Söderköping och går just nu vårt
tredje och sista år. Vårt företag, Knappt Rent UF, är ett
tjänsteföretag som djuprengör tangentbord åt framför
allt företag, men även privatpersoner. Vår djuprengöring går till på så sätt att vi avlägsnar alla tangentbordets
knappar och rengör dem samt underredet. Genom vår
tjänst förlängs tangentbordets livslängd vilket skapar
ökad miljömedvetenhet och minskar smittspridningen
då tangentbord kan vara en smittohärd.

Hur kom ni på idén?
- Vi kom på idén efter att ha pratat med vår rådgivare
till företaget. Han informerade oss om att han upptäckt
att det på ett flertal arbetsplatser finns massvis med tangentbord som bara ligger i ett förråd då de är lite smutsiga
eftersom det är billigare för företag att köpa in nya tangentbord än att faktiskt sätta en anställd på att rengöra
dem. Detta var ett problem vi ville lösa och det var så
idén föddes.

Ni är i och med vinsten vidare till SM-final i
maj. Vet ni var den kommer att äga rum och
vad den innebär?
- SM-finalen i maj kommer tyvärr att äga rum digitalt
i år pga corona. I finalen har vi lämnat in ett skriftligt
bidrag samt en pitchfilm men vi kommer även att bli
intervjuade av en jury som är med och bedömer.
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Välkommen att kontakta vår
energi- och klimatrådgivare
med frågor.
Idrott
o Fritid
012118625,
Idrott
o Fritid
012118625,
Per Sjöström
idrott.fritid@soderkoping.se
idrott.fritid@soderkoping.se

011-15 16 44

23-25 april

Textildagar

Grattis till utmärkelsen ”årets innovation i
Östergötland”. Hur känns det?
- Tack så mycket. Det känns helt fantastiskt att vi har
blivit utsedda till årets innovation i Östergötland. Vi är så
otroligt glada, speciellt eftersom ingen trodde på vår idé
i början. De tyckte att vårt koncept var för krångligt och
att vi skulle tänka om. Men vi gav inte upp och eftersom
vi blivit utsedda till årets innovation blir det lite som ett
kvitto på att det faktiskt ändå var och är en bra idé!

VÄRMER DU UPP
DITT HUS EFFEKTIVT?

i Söderköping

Besök årets digitala version med
Fix utställning - TEXTIL-LOPPIS
workshops - aktiviteter - erbjudanden

www.fixtextildagar.se
Glada UF företagare.

Foto: My Stenberg

Har ni många kunder och hur man lättast tar
kontakt med er ifall man vill nyttja er tjänst?
- Vi har i dagsläget haft ett femtontal olika kunder
och samtliga har varit mycket nöjda med vår tjänst.

www.tygsparven.se

www.isoderkoping.se

Hej
företag
are

Hushållsnära tjänster

Företagets kontaktuppgifter:
Facebook: Knappt Rent UF)
Mejl: knapptrentuf@gmail.com
Hemsida: www.yourvismawebsite.com/knappt-rent-uf
Söderköpings-Posten önskar Emma, Linda och My ett
varmt lycka till med företagandet och i SM-finalen.
Åke Rolf är rådgivare och verksamhetsansvarig på
NyföretagarCentrum i Söderköping.

Teckna ett städavtal med oss
och upplev skillnaden!

Vi erbjuder tjänster med hög kompetens, god kvalitet
utifrån era behov. Välkommen att kontakta oss.

www.inspireraomsorg.se - info@inspireraomsorg.se
Linda Wallman: 070-618 02 31

Åke, vad anser du om UF företagande?
- För nyföretagandet i Sverige är UF är en fantastisk
tillgång. Många UF-företagare går vidare och startar
ett ”riktigt” företag direkt efter UF-perioden. Många
får blodad tand och ser möjligheterna att bli företagare
senare i livet. Vi behöver fler entreprenörer och UF är
en fantastisk skola för att hitta och odla sitt entreprenörskap.
NyföretagarCentrum erbjuder UF företagen stöd och
rådgivning med hur man kan gå vidare, vad det innebär att starta ett företag och vilka olika möjligheter som
finns. Coffice har också tillsammans med InGenious
genomfört pitch-träningar med UF-företag för att bli
vassa på att presentera sin idé och sitt företag.

Daniel Serander

Välkommen
till oss på
en fika

Mån - Fre 7:30 - 18:00
Lör 8:00 - 15:00
Sön 10:00-16:00
1 maj Öppet alla dagar i veckan,
vi välkomnar motorcyklisterna
8 maj Tipspromenad
15 maj Hundutställning
22 maj Marknad och loppis
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30 maj Mors dag, söndagslunch för
bokning här eller avhämtning

ny

Mer info på Facebook, hemsida eller tel 0706-185595

Välkomna till
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Kära företagare, ta chansen att
annonsera i tidningen och appen
Med tidningen når du fram till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet.
I appen har du möjlighet att synas årets alla dagar och publicera dina annonser i nyhetsflödet på önskad tid.
Vi är glada att kunna erbjuda dig denna skräddarsydda matchning.

Söderköpings-Posten

www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping

Gilla oss på

Ladda hem vår nya
app redan idag

42 Serie/Underhållning

Heidis lokala serie.

Heidi Silferclau

Med ändrad klädstil fick Jörgen äntligen den
uppmärksamhet han förtjänade.
Teckning från bokstavligtmalat.se. Maria Hellqvist

Nytt nummer ute
den 29 maj

Från boken ”Lilla Fruntimret”.

Gunilla Dahlgren

En målning från Ola Art.

Ola Niklasson

50 kronor per såld annons går till
Guldkants viktiga arbete för
ensamma och äldre i Söderköping

Korsord 43
BLÅ- FRUKT
VILLE LADE I FÖRVETA DAGEN PLÄGA BLODIG

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

Gå med i Sveriges största
organisation för företagare.
foretagarna.se

Vinnarna

Vinnare Korsord
Hanna Dyhlén, Mantorp
Elisabeth Larsson, Valdemarsvik
Åsa Birgersson, Norrköping
Jim Andersson, Valdemarsvik
Birgitta Frank, Norrköping

E Vi gratulerar vinnarna!

R A D I O K A N A L

V A D E T

SOMMARNÖJE
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MED I
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OXUDDE
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L A T E N T

R U N N I
ANNUELL

V I L A
GRUNDA
STÄLLET
FÄLTHÖNSEN

BADDA
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L U G G
DET ÄR
KVAR

ÄMBAR

MYCKET
LÅNG
TID

LÅTA
GÅ TILL
HANDLINGARNA

I N F Ö R P Å S K F E S T
FÅNGAS
HUMRAR I

Vi ger dig
nätverk, kunskap
och praktisk
hjälp samt driver
utvecklingen
för ett bättre
företagsklimat i
Söderköping.
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Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se

Hagatorget 2 - 0121-149 60

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

GULDKANT

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

GULDKANT

