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GULDKANT

Upplaga 54 000 ex.

Söderköpings-Posten
Utökad upplaga i samarbete med Stadskärneföreningen, Söderköpings Kommun, Ramunderstaden och Westerberg Fastigheter

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

Tips och
n
inspiratio
för hela
!
sommaren

På cykel längs
Göta kanal till
Söderköping
Sid 4

Upplev Musik vid vatten
Sid 6

Söderköpings Gatufest
Sid 8

1000m2 MED SOMMARENS MODE
Personlig service
Vi har över 35 år i branschen
DAM 36-56 HERR S-6XL SKOR 36-50
E22 avfart Gusum

Båtutflykter i skärgården
Sid 24

Välkommen till Lock, hop och barrel
restaurang och mikrobryggeri!
Koppla av och Avnjut en god måltid med något
uppfriskande att dricka medan ni njuter av
utsikten med båtarna och den vackra naturen
vid Göta Kanal.
Vi har öppet varj dag hela sommaren från klockan 11:00!

Missa inte vår sommarunderhållning.
Mer information på vår hemsida
0123-209 33 - E22 - skokladladan.se
Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-15

GULDKANT

Café Korskullen 25 år!
Våfflor, smörgåsar, glass m.m.
Frukost från 18/6

Korskullens Camping, Stugor & Café
Även Bed & Breakfast i egen stuga
Vi erbjuder även cykeluthyrning
www.soderkopingscamping.se
Tel. 0121-21621 - Varmt välkomna!

Kanalhamnen i söderköping, 0702-611534, www.lockhopandbarrel.com

SOMMARUTFLYKT TILL MEM

CAFÉ, LUNCH
& PUBKVÄLLAR

ÖP PE T TI DER OCH MER I NF O:

WWW.K A NALMA G AS I NET .S E
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Ledare

Nu är den underbara sommaren här

V

år svenska sommar är så efterlängtad, i synnerhet
detta år.
Stanna upp och lyssna till barnens skratt och
stoj på stranden. Vattnet som brusar i stilla vågor över strandens grus. Båtarna vid bryggan vars förtöjningar gnisslar och gnekar. Lärkornas drill högt i den
blåa skyn. Humlans surr när den flyger från blomma till
blomma och koltrastens vackra sång i granens högsta
topp en sen och varm kväll. Ja, nu är den efterlängtade
sommaren här. Släpp alla krav, sänk axlarna, bara stanna
upp och njut av allt det vackra livet erbjuder.

Den här sommaren kommer att bli speciell med ett
rikt utbud av aktiviteter i Söderköping, Valdemarsvik, på
Vikbolandet med Arkösund och runt om i vår fantastiska skärgård.
Vi hade en ambition att göra en sommartidning liknande föregående år, men så ville många fler berätta i
reportage och annonser om allt fantastiskt de har att
erbjuda. Tidningen fick utökas till rekordmånga sidor.
Låt dig inte stressas, utan luta dig tillbaka och bläddra
igenom tidningen i lugn och ro och planera aktiviteterna
i en omfattning som passar dig.

Varför inte låta denna sommar bli den när du upptäcker
de platser och aktiviteter som du hört talas om under
många år, men som inte blivit av?
Kanske ta skärgårdsbåten på en dagsutflykt, gå på
konsert eller allsång i Söderköping, Valdemarsvik och
Arkösund som ger dig melodin som du kan tralla på
snörika och kalla vinterdagar.
Ta cykeln, bilen eller bussen ut i skärgården för ett
svalkande bad och upplev den där härliga känslan som
bara ett kallvattenbad i havet ger. Njut av en måltid på
någon av de många restauranger i skärgården som erbjuder somriga menyer.
Samla ljuvliga sommarminnen som ger dig kraft och
harmoni att möta höstens utmaningar. Men kom ihåg
att du också bara får koppla av. Ligga i hängmattan och
läsa en bok eller bara sitta ner och koppla av. Du hinner
ändå, det är du värd!

Njut och ha en skön sommar, önskar vi dig från oss på
redaktionen.

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Vad händer i ditt liv till hösten? Kanske blir det studier
eller ett nytt arbete? Flyttar du till en ny bostad? Eller
väntar dig kärlek?
När tidningen är tillbaka i slutet av augusti så är det
bl.a. dags för det politiska valet. Det blir ett spännande

Vi lottar
ut tre
exemplar
av boken

Lätt att plocka – enkelt att använda

Boken ger dig kunskapen som behövs
för att plocka och använda ett
lätthanterligt antal vanliga vilda växter,
bär och ogräs. Växterna är utvalda för
att de kan användas till vardags både
i matlagning och som läkeväxter för
vanliga besvär. Vissa anses till och med
vara superbär eller superfood.
Många kan du hitta runt knuten eller
på promenader i skog och mark.

Med Lättplockat får du tydlig och praktisk
information, recept och beskrivning
av aktiva ämnen. Boken innehåller även
tre lättöverskådliga översikter som
summerar växternas tidpunkter för skörd,
användningsområden inom
matlagning samt till örtterapi.

Tema: Valet

ISBN: 978-91-987790-0-4

Lördag 19 november

SÖDE RKÖPI NGS BOK FÖR L AG

(Totalt 8 nummer per år)

Kvarnen vid
Lagnöströmmen

Angående den intressanta kvarnen som vi skrev om
i aprilnumret. Elin Glad (född Kalsson) sondotter till
Folke Karlsson, meddelar att Folke levde i ytterligare
30 år efter att han lämnat kvarnen vid Lagnöströmmen.
1958 köpte han kvarnen i Östra Husby och flyttade med
familjen. Även på Vikbolandet drev han kvarn- och sågverksamhet fram till sin pension 1974. Han dog 1987.

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 2022

Vad vill du läsa om? Tipsa oss gärna.
tipsa@soderkopingsposten.se

Utökad upplaga i
samarbete med
Stadskärnan,
Söderköpings Kommun,
Ramunderstaden och
Westerberg Fastigheter

”

Åke Serander

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

ROSE WILK INSON

Tema: Bil och Däck/Julbord

Telefon 0121- 421 35

Rose Wilkinson

Var med i utlottningen av Rose
Wilkinsons nya bok
Lättplockat - Hur du
använder vanliga
vilda växter, bär och
ogärs till mat och hälsa.
Rose Wilkinson är diplomerad örtterapeut
och
örtpedagog (nordisk flora), föreläsare,
örtvandringsguide, forager till restauranger och butiker
samt
krönikör i Söderköpings-Posten sedan
ett antal år med
serien Örtkorgen. Då många läsare önskat
få dessa
uppskattade krönikor samlade har hon
nu skrivit denna
bok baserad på ett urval favoriter, utökade
med ännu
mer lärorikt material och vackra foton.

Lördag 22 oktober

Vill du annonsera i Söderköpings-Posten?
Skicka ett mejl till:
annons@soderkopingsposten.se
så kontaktar vi dig.

HUR DU ANVÄNDER VANLIGA
VILDA
VÄXTER, BÄR OCH OGRÄS
TILL MAT OCH HÄLSA

Rose har skrivit boken på ett inspirerande
och personligt sätt för att vägleda dig
som önskar lära sig från början, liksom
för dig som är kunnig och vill veta mer.

Tema: Jord och Skog

Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping

LÄTTPLOCKAT

Bonuskapitlet ”Groddar och Skott”,
lär dig odla nyttigheter hemma med
ingredienser från skafferiet.

Lördag 24 september

Tema: Jul/Vinter

LÄT TPLO CKAT

Söderköpings-Posten Kommande nummer 2022
hundra år tidigare...
Lördag 27 augusti
Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t
Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen
17 maj 1922.

val efter att det under lång tid varit jämnt i opinionsundersökningarna mellan de politiska blocken.
Vad händer inom kommunalpolitiken i Söderköping?
Söderköpingsinitiativet, den partiobundna personvalslistan kan mycket väl bli vågmästare. Vad händer då? En
gruppering som innan valet inte redovisar någon grupptillhörighet eller ideologi. Vad som än händer kan du
räkna med att vi på Söderköpings-Posten kommer att
rapportera om det, din positiva, personliga och lokala
tidning.

SÖDE RKÖPI NGS BOK FÖR L AG

Skicka ett vykort senast den 15 augusti till
redaktionen och märk det med ”Lättplockat”.
Söderköpings-Posten, Storgatan 2,
614 30 Söderköping.

Lycka till!

Detta nummer delas
även till många
hushåll i Norrköping
och Linköping

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik, Vikbolandet och på ställ i
Norrköping. Ord. upplaga är 22 000 exemplar.
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konst och konsthantverk
Välkommen till Söderköping
För tips om besöksmål, sevärdheter,
aktiviteter och mycket annat
besök någon av alla våra InfoPoints.
Bemannad InfoPoint med trycksaker
finns hos:

18/6-28/8 har
vi öppet alla
dagar kl 12-18
Välkomna!

Landsbygd och Sankt Anna skärgård:
• Söderköpings golfklubb,Västra Husby
• Affärn i Östra Ryd
• Kanalmagasinet i Mem
• Stegeborg, glasskiosken
• Bottna Lanthandel
• Skärgårdsbyn i Mon
• Uvmarö Hamn
• Edgards på Lagnö

Söderköpings stadskärna:
• Bettifix
• Farmors café
• Livsenergi Ekobutik
• Nammi
• Söderköpings Brunn

Den 18 juni öppnar vi sommarutställningen
i Galleri Rådhuset i Söderköping.
Anette Berglund Kerstin Danielsson
Lars Malm Sanna Koosz

Övrig besöksservice:
• Turistbyrån Stinsen,
Margaretagatan 19

Ola Niklasson Lena Neander
Ulla Nerman Ohla Söderlund

blandart.com
Med stöd av:

Läs mer om Söderköping och Sankt Anna skärgård på
visit.soderkoping.se

UPPLEV ÖSTGÖTASKÄRGÅRDEN MED OSS I SOMMAR
SKÄRGÅRDSLINJEN
ALLA DAGAR 22 JUNI – 28 AUGUSTI
Arkösund ............ 9.30
Tyrislöt ...............11.00
Harstena ............ 12.00 Retur...14.30

SKÄRGÅRDSLINJEN
ALLA DAGAR 22 JUNI – 28 AUGUSTI
Fyrudden ............ 10.00
Ämtö ...................10.45
Harstena ............ 11.30 Retur...15.00

OCH MYCKET MER!

LÄS MER OCH BOKA PÅ WWW.SKARGARDSKOMPANIET.SE
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Söderköping

"Siktet var inställt på
Söderköping för glassätning i
kanalhamnen. Den lilla
mysiga staden visade sig
bjuda på mycket mer än
vackra Göta kanal och glass."

Foto: Crelle Ekstrand

Familjen Ekstrand cyklar till Söderköping.

Foto: Crelle Ekstrand

På cykel längs Göta kanal till Söderköping
Familjen Ekstrand från Norrköping gav sig ut på
hemester på cykelsadeln längs 200-års jubilerande
Göta kanal. Siktet var inställt på Söderköping för
glassätning i kanalhamnen. Den lilla mysiga staden
visade sig bjuda på mycket mer än vackra Göta kanal
och glass. Vi fick följa med på deras äventyr. Följ med
och låt er inspireras!

En solig lördagsmorgon första helgen i maj var det äntligen dags! Efter att ha pratat om hur kul det vore att ta
med de tre döttrarna på en cykelutflykt längs med Göta
kanal mellan Norsholm och Söderköping, gjorde Christian och Malin äntligen slag i saken. Lyxen att kunna
ha en kortare sträcka nära hemmet gynnade särskilt familjens yngsta Astrid, som behövde spara på krafterna
för att orka. Att sträckan dessutom bara innebar 16 km
cykling just nu tack vare cykelbåten över Asplången, avgjorde saken.
För att göra det enkelt för sig valde familjen att bara
ta med dricka och frukt på turen. Mat och fika skulle få
bli en del av äventyren längs vägen. Och det blev det. Redan vid Brådtom, efter knappa 3 km behövde Tuva låna
toaletten. Och pappa Christian behövde en kopp kaffe.
Så hela familjen slog sig ner vid ett bord i grönskan och
njöt av en fikat medan de spanade på katterna vid den
romantiskt bohemiska slussvaktarbostaden.
Snart var de på cyklarna igen, nu med siktet inställt
på Hulta sluss och den sedan förra året nya cykelbåten
över sjön Asplången. Efter en stunds väntan i gröngräset
som familjen fördrev med att iaktta en båt slussa ut mot
sjön, kom cykelbåten för att hämta upp dem. Båtföraren
Lennart visade sig vara en trevlig och kunnig prick, som
berättade om både det ena och andra kring miljön, kanalen och inte minst om Söderköping och Sankt Anna
skärgård. Efter en kvart ombord var de framme vid Snöveltorp bro och efter att ha spanat in alla golfarna på

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

den vidsträckta, gröna golfbanan intill kanalen vinkade
familjen adjö till Lennart innan de styrde kosan vidare
söderut mot Söderköping.
Cykelturen gick vidare i lummigt landskap med båtarna på kanalen som en fantastisk fond. Allt var väldigt
stilla och lugnt, och några spår av konflikter på båtarna
kunde familjen inte märka, kanalens rykte som skilsmässodike till trots. Snart kunde de ana sitt nästa planerade
stopp på andra sidan kanalen.
Ekstrands visade sig nämligen ha den stora turen att
passera under helgen för smygöppningen av Jolla Choklads nya choklad- och glasscafé vid Vänneberga bro. Paret
Gebro har tillsammans med kanalbolaget renoverat en
lada vid brovaktarbostaden som numera inrymmer deras
nationellt kända chokladtillverkning och ett café. Barnen
blev stormförtjusta i glassen, miljön och inte minst att
kunna få se på när chokladen tillverkades. Samtidigt insöp de vuxna lugnet kring kanalen, ljuden och dofterna.
Tillsammans kunde de konstatera att kanalen bjuder på
en väldigt rofylld och inspirerande miljö.
Efter pausen i Vänneberga var det dags att hoppa upp
på cyklarna igen för den sista etappen in till centrala
Söderköping och den hägrande glassen i kanalhamnen.
Den sista sträckan gick som en dans och barnen roade sig
kungligt längs vägen med att räkna båtar och betesdjur.
Efter ett kort stopp vid E22 för att titta på broöppningen,
som barnen hade pratat mycket om och ville se på nära
håll, anlände familjen till kanalhamnen i Söderköping.
Cykelturen hade gått snabbare än de anat, så familjen
beslutade att gå en digital guidning i stadskärnan och
de historiska Drothemkvarteren innan mat och glass. I
broschyren Barnens Söderköping hittade de guidningen
”I Madicken-filmernas kvarter”, som de valde. Promenaden tog dem längs vindlande gränder och söta hus.
Tjejerna kände igen sig i flera miljöer från filmerna, allra
mest vid spången där Madickens väska föll i vattnet i en

av filmerna. Många skratt, några inköp i söta affärer i
stadskärnan och en hel del steg senare, var hela familjen
mer än redo för mat och glass!
För att stilla tjejernas längtan efter spektakulära glassarrangemang på Smultronstället, gjorde familjen en
bakochfram-ätning som de själva kallar det. Med andra
ord började de med efterrätten. Och vilken efterrätt! Efter att avnjutit den efterlängtade glassen, insåg familjen att någon mat inte rymdes i magen på studs. Istället
strosade de längs kanalhamnens gästande båtar och små
butiker. Efter att ha tittat på när några båtar slussade
utmanade föräldrarna tjejerna på en tur uppför de 318
trappstegen till Ramunderbergets utkiksplats. Vem som
vann? Därom tvistar de alla ännu, men alla är ense om
att pappa Christian var klart sist i alla fall.
Efter att ha njutit av utsikten över Söderköping från
bergets topp kände sig familjen redo att äta något innan
de cyklade tillbaka till Norsholm. Efter lite velande och
förhandlande enades familjen om en restaurang i kanalhamnen med ett bra vegetariskt utbud. De slog sig ner
på uteserveringen och spanade på folkvimlet medan de
njöt av maten.
Därefter var det dags för att samla ihop sig och cykla
tillbaka längs kanalen till Norsholm. Nu höll familjen
lite högre tempo trots en del trötta ben, men några stopp
för att klappa kanalfåren hanns med i alla fall. Väl åter
i Norsholm var det en ganska trött, men väldigt nöjd
familj som spände cyklarna på bilen för hemfärd.
- Det var värt att cykla till Söderköping många gånger
om för att äta glass, summerade Astrid dagen glatt.
Och vi kan inte annat än hålla med, det är det sannerligen. Och hälsar familjen Ekstrand varmt välkomna åter.

Therése Eklöf

Välkommen till galleriet
i Sverkersholm
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

S K ANDI NAV I S K DES I GN OCH
HEMI NREDNI NG
För öppettider, inspiration
och events, besök vår
hemsida och följ oss på
sociala medier
design_soderkoping
@designsoderkoping

Storgatan 1, Söderköping

KONSTHANTVERK

fusat glas, trä, trasmattor m.m.

ALLTID ÖPPET

SÖDERKÖPING
www.design-soderkoping.se

Sverkersholms skola 1
072 720 86 79
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Söderköpings Brunn och Strenge & Wingren presenterar stolt

Musik på Brunnen
Musik, Mat & Upplevelse

Albin Lee Meldau & his band
3 juli

Melissa Horn
13 juli

Markus Krunegård
14 juli

Linnea Henriksson
15 juli

Jakob Hellman
16 juli

Smith & Thell
17 juli

Följ ”Musik på Brunnen” på Facebook för att få senaste information och för att se vilka nya artister som kommer till Söderköpings Brunn.

Köp biljetter via
www.strengewingren.se
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Söderköping

Marinen jubilerar - med Musik vid vatten

Musik vid vatten inleds vid Slottsruinen i Stegeborg den 5 juli.

Foto: Mattias Brauns / Östergötland i Bilder

Den 7 juni 1522 seglade tio fartyg in till
Söderköpings hamn nära dagens Fiskartorget i
centrala Söderköping. Skeppen hade hämtats i
Lübeck på uppdrag av Gustav Vasa, och deras
ankomst till Sverige blev startskottet för den
svenska Marinen som i år alltså firar 500 ståtliga år.
Det uppmärksammas i Söderköping med en officiell
ceremoni den 7 juni och en serie konserter och
kanaldanser i den nya serien Musik vid vatten.
På nationaldagen den 6 juni, anländer Marinens Röjdykardivision till kanalhamnen i Söderköping efter en
veckas kapprodd längs Göta kanal med anledning av jubileet. Den officiella jubileumsdagen, den 7 juni, inleds
firandet i Söderköping med avtäckning av en minnessten
på Fiskartorget. Då marscherar Marinens musikkår från
kanalhamnen till Fiskartorget och deltar i ceremonin
ledd av den svenska Marinen. Söderköpings kommun
bjuder allmänheten på landgång och kommunens föroch grundskolor är inbjudna att delta i en allsång och
pysselaktivitet med marint tema.
Under sommaren går dessutom det nya konceptet
Musik vid vatten av stapeln vid sex tillfällen. Malena
Ernman inleder vid Slottsruinen i Stegeborg den 5 juli,
därnäst besöker Nassim Al Fakir Kalvholmen den 19 juli
och Rigmor Gustafsson Brunnsparken den 2 augusti.
Dessutom öppnar dansbanan i hamnen vid Göta kanal
upp igen – och det bjuds upp till Kanaldans med Martinez, Huttez och Micke Ahlgrens.

Nassim Al Fakir besöker Kalvholmen den 19 juli.

Vi ser fram emot en musikfylld sommar i Söderköping!

Therése Eklöf
Musik vid vatten
5 juli, Stegeborgs Slottsruin: Malena Ernman
12 juli, Dansbanan, Kanalhamnen: Micke Ahlgrens
19 juli, Kalvholmen: Nassim Al Fakir
26 juli, Dansbanan, Kanalhamnen: Huttez
2 augusti, Brunnsparken: Rigmor Gustafsson
9 augusti, Dansbanan, Kanalhamnen: Martinez
Fotnot: Eftersom publikantalet är begränsat i
Stegeborgs slottsruin krävs biljettköp. Övriga
konsert- och danstillfällen är kostnadsfria och ingen
biljettförsäljning sker. Mer information om
biljettförsäljning, parkeringar och starttider finns på
visit.soderkoping.se

Malena Ernman, Stegeborgs Slottsruin den 5 juli.

Rigmor Gustafsson, Brunnsparken den 2 augusti.
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TEMPO TROLLET
Din goda närbutik - Mitt i stadskärnan
CATERING
SMÖRGÅSTÅRTA
Skinka/Rostbiff
Tonfisk/Skaldjur
Räkor/Skagen
Från 65:-/p

FESTLIG MAT?
T
IG
T
IK
R
Å
P
N
SUGE
EN, DOPET,
T
S
E
F
L
IL
T
N
Y
N
VI HAR ME
VARFÖR INTE
R
E
L
L
E
T
E
P
O
L
L
BRÖ
T?
FREDAGSMYSE
ÅN EN PERSON
R
F
R
A
G
IN
N
L
L
BESTÄ
OCH UPPÅT!

EXOTISK BRICKA
Tre sorters kallskuret, potatissallad, frukt & bär
139:-/p
GRILLBRICKA
Fläsk/kycklingfilé, potatissallad, grekisk sallad
159:-/p
MEDELHAVSBRICKA
Kycklingspett, kallskuret, pastasallad, oliver,
ostar, tzatziki. Dekoreras med frukt & bär
149:-/p
OSTBRICKA
Flera sorters ostar, ölkorv, frukt & bär
99:-/p
HELGBRICKA
Kycklingspett, revbensspjäll, kallskuret,
ölkorv, ost, chips & dip
129:-/p

VÅR POPULÄRA SOMMARTALLRIK
ÄR TILLBAKA!
2 SORTERS KALLSKURET
HEMGJORD POTATISSALLAD
BLANDADE FRUKTER OCH BÄR
49,95 KR/ST

Beställ på telefon:
0121-217 50

Gilla oss på Facebook & Instagram
för tävlingar och erbjudanden!

ATG – SVENSKA SPEL – POSTNORD - INSTABOX – ÖSTGÖTATRAFIKEN
DAGENS LUNCHER – CATERING – MANUELL DELIDISK
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Söderköping

”

Vi har valt att hålla en
regional karaktär på gatu
festen i år, berättar Åsa. Dels
för att Söderköping och
Östergötland har ett
fantastiskt utbud av kultur
utövare i alla former, men
också gynna våra lokala
aktörer i första hand genom
att låta våra besökare uppleva
Östergötlands kulturliv.

Premiär för
Söderköpings
Gatufest!

Sommaren 2022 bjuder på en premiär av ett brett
kulturevenemang i Söderköpings stadskärna.
Söderköpings Gatufest som går av stapeln fredag och
lördag den 17-18 juni. Gatufesten inleder sommar
säsongen och utgör för många kulturutövare
startsignalen för sommarens alla spelningar och
framträdanden.
Efter några år utan evenemang på grund av pandemin
har längtan efter folkfest och kulturella upplevelser i
Söderköping varit stor. Nu är så äntligen tiden inne för
att bjuda in alla och envar till en kulturupplevelse utöver
det vanliga, mitt i centrala Söderköping!
- Söderköpings Gatufest ska skapa en upplevelse i
Söderköpings stadskärna med stor kulturell bredd både
avseende innehåll och mångfald, berättar Åsa Sjöberg
som arbetar som evenemangskoordinator på Söder
köpings kommun.

Foto: Crelle Ekstrand

Spelemän på Storgatan.
- Samtidigt vill vi att våra besökare ska upptäcka det
historiska kulturarvet i Söderköping, så därför bjuder vi
på kulturupplevelser på oväntade platser, fortsätter Åsa.
När vi får en förhandstitt på programmet förstår vi vad
hon menar. Programmet är verkligen brett och inleds
med livesänd P2-radio i kanalhamnen tidig fredag morgon och förmiddag. Därefter fylls dagarna två med en
härlig blandning av dansuppvisningar, prova-på-dans,
cirkus, stand-up och musik i alla former och smaker.
- Vi har valt att hålla en regional karaktär på gatufesten i år, berättar Åsa. Dels för att Söderköping och
Östergötland har ett fantastiskt utbud av kulturutövare
i alla former, men också gynna våra lokala aktörer i första hand genom att låta våra besökare uppleva Öster
götlands kulturliv.
Gatufestens målgrupp är alla! Oavsett ålder, bakgrund,

sammanhang eller smak, är ambitionen att alla ska kunna
känna sig inkluderade och kunna upptäcka nya kulturella
inslag som kan berika både upplevelsen av Söderköping
likväl som besökarens liv.
- Festligheterna avslutas med en konsert i Brunnsparken med Bruno Mitsogiannis, en professionell artist
med sina rötter i Östergötland (Valdemarsvik), känd från
både musikalscener och TV. Den vill ni verkligen inte
missa!
Åsa avslutar med att hälsa oss varmt välkomna åter i
juni och hastar vidare för att färdigställa alla bokningar
och program.
Gatufesten riktar sig till den breda allmänheten och är
helt gratis att ta del av. Ett komplett program finns att ta
del av på visit.soderkoping.se

Therése Eklöf

Konstnärsgruppen BlandArts aktiva sommar
Utställning med Dymlingen

En utställning med konstföreningen Dymlingen pågår
i ”Stora galleriet” under tiden 28 maj till 12 juni. Dymlingen är en förening med lokaler i Gamla Tändsticksfabriken i Jönköping. BlandArt kommer ha ett utbyte med
Dymlingen på så sätt, att BlandArt senare i december
ställer ut i Jönköping.
Dymlingen tog initiativet efter besök i Söderköping
förra året. De såg likheter mellan gruppernas bredd i uttryck, material och idérikedom. Ett utbyte kändes som
en toppenidé. Utställningen är öppen lördagar och söndagar mellan kl. 12:00- 16:00.

Succén Å-Art är tillbaka för tredje året i rad
Den 6 juni kl. 10:00 sjösätts årets Å-Art. Enligt Ola
Niklasson, en av deltagarna i BlandArt, så är det fortfarande lite hemligt vad som kommer att presenteras. Alla
åtta konstnärer i gruppen har verk utplacerade i Storån
mellan Rådhusbron och Hotellbron. Själv har Ola skapat
ett antal djur som ska driva på en flotte i ån, som vanligt
med Olas konst, med stor humor.
Å-Art anordnas med bidrag från Söderköpings

kommun, Region Östergötland och Folkuniversitetet.

BlandArts sommarutställning
Den 18 juni börjar sommarutställningen i ”Stora galleriet”, alla åtta konstnärerna deltar. Många av verken
är skapade inför utställningen, så att det ska kännas intressant och nytt. Varje konstnär har varsin vecka under
sommaren där man träffar besökarna. Några bjuder även
en konstnärskollega, utanför gruppen, att under samma
vecka ställa ut tillsammans i "Lilla Galleriet". Under
sommaren kommer utställningen vara öppen varje dag
mellan kl. 12:00-18:00.

Ny medlem i BlandArt
Efter att Kåge Olsson pensionerats sig har gruppen saknat en keramiker. Nu har Anette Berglund (keramik,
skulptur, grafik, måleri) blivit medlem, detta efter att hon
flyttat till Söderköping. Anette har vid några tillfällen tidigare medverkat i sommarutställningar. Du kommer att
se hennes konst i sommarutställningen och under Å-Art.

Åke Serander

Ola Niklasson
förbereder sitt
verk till årets
Å-Art.

9

Livemu
sik p
Bistro å
n
i Västr
a Husb
y
Välkom
men!

Bistronś populära
musikquizkvällar med
olika temabufféer!

Liveunderhållning av fantastiske Joakim Leion

EVENEMANG För hela familjen
17/6 Skaldjursbuffé + Musikquiz
1/7 Spansk afton + Musikquiz
22/7 Grillbuffé + Lotta Källström
29/7 Pizzabuffé + Musikquiz
5/8 Skaldjursbuffé + Musikquiz
12/8 Grillbuffé + Lotta Källström
Evenemangen startar kl. 18:00

För information och bokning:
011-70318 - bistron@nsgk.se
nsgk.se/hylinge-golfrestaurang
Adress: hylinge golfbana, 605 96 Norrköping

Besök gärna vår
populära glassbar!

Foto: Elaine K

Söderköpings
Konstrunda
Välkommen på Söderköping Konstrunda

Vernissage sker den 6 juni mellan kl 11:00-13:00 med utgångspunkt från tidningens
redaktion på Storgatan 2, Söderköping. Gå sedan Konstrundan och träffa konstnärer
och värdföretag vid de olika skåpen märkta R-Y. De nya dekorerade skåpen finns i
området mellan Rådhustorget – Kanalhamnen och Kanalgatan tillbaka.
Naturligtvis går det bra att på egen hand vid annat tillfälle att se tidigare verk
genom att promenera från Storgatan, fram till Hagatorget, vidare på Skönbergagatan
till Söderköpings Brunn och tillbaka längs Storån till Garvaregården. Totalt finns 25
konstverk att uppleva. Konstnärer och verk presenteras också på hemsidan
www.soderkopingsposten.se/konstrunda.html
TÄVLING: Nationaldagen blir startskottet för omröstningen som SöderköpingsPostens läsare inbjuds till, att utse det mest populära verket. Bland de som röstat på
vinnande konstnär, lottas ett inramat foto av verket ut. Vinnande konstnär och
röstande presenteras i Söderköpings-Postens augustinummer. Lycka till!
Det går bara att rösta på Elskåp R-Y.

Jag röstar på:...........................................................................................

26-28
aug 2022

Mitt namn:................................................................................................
Telefon:.....................................................................................................
Adress:......................................................................................................
Postnummer:...................................Ort:.................................................
Kupongen skickas till Söderköpings-Posten, Storg. 2, 614 30 Söderköping
Alternativt skicka mail till tavling@soderkopingsposten.se

Ett initiativ av: Söderköpings-Posten

gastabud.se

Värdföretag:
E.ON, Länsförsäkringar Östgöta, Göta kanalbolag, Serander Fastighetsförmedling, Trolltyg
Lundqvist el och CDS, Slussporten Fastigheter, Valdemarsviks Sparbank, Tempo Trollet
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"Från och med början av juni,
strax efter skolavslutningen,
hänger biblioteket upp de
färgglada hängmattorna längs
med ån, i parker och på torg."

Litteratursommar
i Söderköping
Det har nog inte gått någon förbi att Söderköping
är en levande litteraturstad! Sommar som vinter är
staden full att föredrag, författarbesök, festivaler
och mycket mera. För att inte tala om tecknet på att
sommaren verkligen är här – när hängmattorna med
tillhörande boklådor kommer upp!

Från och med början av juni, strax efter skolavslutningen,
hänger biblioteket upp de färgglada hängmattorna längs
med ån, i parker och på torg. Dit kan man ta med sig
sin egen bok, eller varför inte plocka en ur boklådorna
som finns invid hängmattorna. Hinner du inte läsa klart i
hängmattans sköna gung är det bara att ta med den hem!
När boken är färdigläst kan du lägga tillbaka en annan
bok i lådan och på så vis dela med dig av dina favoriter.
Biblioteket ser också till att lådorna är fyllda med böcker
för stora och små under hela sommaren.
Under sommarlovet erbjuder biblioteket Sommarboken och Minisommarboken. Sommarboken riktar sig
till de från sex år och uppåt och utmanar barn och unga
att läsa eller lyssna på fem böcker under sommaren. De
böcker man läst skrivs in i ett häfte som finns att häm-

Bibliotektes hängmattor vid Hagatorget.

Låna och läs en bok i hängmattebiblioteket.

ta på biblioteket, och i slutet av sommaren byts häftet
in mot en gåvobok! Temat för årets Sommarboken är
I skuggan av… , ett mångbottnat tema som kan inspirera till läsning av alltifrån skräckisar till berättelser om
familjer och relationer.
För den som inte läser helt själv finns istället Mini
sommarboken, en fullspäckad högläsningsutmaning.
Hämta en folder på biblioteket, klara av utmaningarna
och hämta ut en bokpresent i slutet av sommaren. Både
Sommarboken och Minisommarboken pågår till den 30
augusti.

När sommaren är slut går vi mot hösten. Även om det
kan vara tungt att tänka på nu finns det en ljusning, nämligen andra upplagan av Söderköpings Poesifestival! Den
14-15 oktober fylls staden av poesiuppläsningar, samtal
och mycket annat. Festivalen gästas både av lokalt och
nationellt kända poeter, och på scen ser vi bland andra Athena Farrokhzad, Malte Persson, Jesper Lundby,
Magnus William Olsson, Anna Nygren, Lina Arvidsson,
Birgitta Lillpers, Hanna Hallgren och Aya Kanbar. Festivalen hålls bland annat på Söderköpings brunn, på biblioteket och på Söderköpings Bokhandel & Antikvariat,
och anordnas som ett samarbete mellan Söderköpings
bibliotek och Söderköpings Bokhandel & Antikvariat
med stöd av Statens Kulturråd, Region Östergötland och
Svenska Akademien.

När sensommaren tar vid är det dags för ett kärt återseende, nämligen Söderköpings Bokhylla. Under sex
kvällar med start den 25 juli gästas staden av välkända
författare inom flera olika genrer. Biljetterna till samtliga
tillfällen släpps den 18 juni på Söderköpings Bokhandel & Antikvariat. Om du är nyfiken på författarna och
att veta mer om evenemanget kan du följa Bokhyllan på
både Facebook och Instagram. Bokhyllan är ett samarbete mellan Riksteatern Söderköping, Söderköpings Bokhandel och Antikvariat, Studieförbundet Vuxenskolan,
Söderköpings bibliotek och Kulturkontoret.

Så framför oss har vi en strålande sommar, fylld av läsning och upplevelser. Sedan, när höstmörkret knackar
på dörren, har vi åtminstone en härlig poesifestival att
längta efter!

Karolina Nilsson
Bibliotikarie, Söderköpings bibliotek

Träffa oss på Flygdagen!
På plats finns en modell av
Ecobox Minireningsverk.
Flygdagen den 6 juni på
Stegeborgs flygfält

Välkomna!

Modern
avloppsrening
Ecobox är svensktillverkade, kemikaliefria minireningsverk
som ersätter trekammarbrunnar, markbäddar och
infiltrationer. De klarar reningskraven vid normal och

Återförsäljare

hög skyddsnivå och fungerar lika bra för villan som
för fritidshuset. Vår avloppsrening är pålitlig och enkel
att underhålla. Komplettera gärna med vår regnvattentank.

Fira Nationaldagen med oss på Stegeborgs flygfält!

Mikael Pettersson
070-340 77 75
mikael.p@agrotec.se

Pelle Frisk
070 685 89 06
info@friskentreprenad.se

0927- 775 75 ecot.se
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Företagsmarknadschef Andreas Svensson
Fotograf: Gunilla Lundström
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Nu finns Söderköping på Storyspot!
Är du som jag, så fångar en berättelse, sann eller
osann, långt mer än bara fakta. Fakta känns ibland
lika flyktigt som gas, medan en spännande, intressant
eller drabbande berättelse kan sitta kvar i minnet livet
ut och till och med berättas vidare generation efter
generation.

Storyspot är en app som bygger på just berättande.
Berättande kopplat till en specifik plats. Det kan vara
skrönor eller sanningar, personporträtt av kända som
okända, händelser som är stora och avgörande eller små
men minnesvärda.

”

Appen innehåller hundratals berättelser från hela Sverige och
är gratis att ladda ned. Var på plats eller luta dig tillbaka i
soffan och lyssna. Via en karta letar du upp din favoritplats
och hittar storys från just den ”spoten”. Vi hoppas förstås att
din favoritplats är Söderköping!

Visit Söderköping och Medeltidscentrum har tillsammans med Storyspot tagit fram åtta olika ”spots” –
Fyra är nedslag i historien, de övriga berättar om våra
konstträdgårdar. Lyssna på hur en brunnsgäst kunde ha
det, vad som kan ha hänt vid galgbacken, om ”Tunnan”
som kraschade i Strodammen och om händelser på Stegeborg. Berättelserna är illustrerade med både bild och
stämningsljud.
Ytterligare sju berättelser är producerade av Medeltidscentrum. Det blir dramatiska nedslag från fem århundraden. Den som är flitig besökare i ljudkiosken på
Rådhustorget kanske känner igen några av berättelserna
– med Storyspot kan berättelserna återanvändas så fler
personer kan få lyssna till dem. Det handlar om krig och
drama, mäktiga personer, den hjärtknipande berättelsen
om elefanten Topsy och annat värt att berätta. Sammantaget finns 15 spots om Söderköping inför premiären
den 20 maj.
Appen innehåller hundratals berättelser från hela Sverige och är gratis att ladda ned. Var på plats eller luta dig
tillbaka i soffan och lyssna. Via en karta letar du upp din
favoritplats och hittar storys från just den ”spoten”. Vi
hoppas förstås att din favoritplats är Söderköping!

Monica Stangel Löfvall
Medeltidscentrum

Lyssna på historiska berättelser från platser runt om i Söderköping.

"Vecka 28 blir det sommarbio.
Under hela veckan vankas det
spännande filmer. Många filmer
har premiär under sommaren,
därför vill vi självklart ge alla i
Söderköping möjligheten till en
trevlig bioupplevelse."

Sommarbio i
Söderköping

Söderköpings bio utvecklas hela tiden. Bredvid att vi
i grunden visar film varje onsdag och söndag på
kvällen klockan sju, då vi ger plats för ordinarie utbud
som ständigt skapas både hos svenska och utländska
filmbolag, finns plats för mycket annat. Matinéer
har självfallet en central plats där vi på söndageftermiddagar klockan tre ger plats för hela familjen att
komma och njuta av filmer inomhus med fantastiskt
bioljud och filmer på stor duk centralt i Söderköping.
Premiärer erbjuder vi gärna tack vare den tekniska utvecklingen, där vi ligger i framkant. Den amerikanska
actionfilmen ”Top Gun – Maverick” hade premiär onsdagen den 25 maj. Vi kunde erbjuda en smygpremiär

"Göta Kanal 4 - vinna eller försvinna" har premiär den 29 juli.
redan dagen innan, den 24 maj. Söndag 29 maj klockan
sju finns åter chansen att se denna spännande film.
Vecka 28 blir det sommarbio. Under hela veckan vankas
det spännande filmer. Många filmer har premiär under
sommaren, därför vill vi självklart ge alla i Söderköping
möjligheten till en trevlig bioupplevelse.
Filmen "Göta Kanal 4 – Vinna eller försvinna" har premiär den 29 juli. Då är det läge att bänka sig i biosofforna
för att få chansen att tidigt se denna filmatisering av den
svenska sommaren med idel kända skådespelare som Eva
Röse, Per Andersson, Tomas von Brömssen, Björn Kjell-

Foto: Pressbild

man och många fler. Håll ögonen öppna för det kommer
säkerligen att erbjudas även andra möjligheter att se denna svenska film med klar koppling till Söderköping och
den 200-års jubilerande Göta Kanal.
Vi vill självfallet upphöja bioupplevelsen genom att erbjuda försäljning av kall dricka och biogodis.
Välkommen på bio hos oss i sommar!

Carl Gustav Pettersson

Söderköpings Bio
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LIVETS BOK

VÄRLDSPREMIÄR AV SVEN-DAVID SANDSTRÖMS SISTA OPERA
Libretto Niklas Rådström Dirigent Tobias Ringborg Regi Peter Oskarson
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NORRKÖPINGSSYMFONIORKESTER.SE - En del av Scenkonst Öst
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Come From Away
SUCCÉMUSIKALEN AV Irene Sankoff & David Hein

REGI Markus Virta SCENOGRAFI & KOSTYM Magnus Möllerstedt MUSIKALISKT ANSVARIG Johan Siberg
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”Utan tvekan bland det
”En varmhjärtad och originell
bästa som skrivits i genren laguppställning som ger hopp
under 2000-talet”
om mänskligheten”
DAGENS NYHETER

NORRKÖPINGS TIDNINGAR

NORRKÖPING 12 november - 31 december 2022
OSTGOTATEATERN.SE - En del av Scenkonst Öst

14 Söderköping
"Vår tanke med banorna är
att vi ska få människor i
rörelse och lek. Alla kan spela,
gammal som ung. Man kan
låna en fotboll hos oss eller ta
med sig en egen och spela."

Fritidslagret
öppnar fotbollsgolf
och har ordnat
crosscykelbana

Nu kan du spela fotbollsgolf och åka cross mitt i
Söderköping. De som möjliggjort aktiviteterna är det
kreativa gänget på Fritidslagret som drivs inom ett
ESF-projekt finansierat av EU. Jag träffar Leo
Carlsson, Cecilia Forsström och Henrik Sander.
Vi tar en kort promenad i det härliga solskenet till
de nyanlagda fotbollsgolfbanorna vid den tidigare
vildvuxna ängen strax intill friluftsbadet.
- I dagsläget är det åtta fotbollsgolfbanor, men det går
att utöka dessa då allt är byggt som i en slinga. Vi får helt
enkelt se hur efterfrågat det blir. Vår tanke med banorna
är att vi ska få människor i rörelse och lek. Alla kan spela,
gammal som ung. Man kan låna en fotboll hos oss eller
ta med sig en egen och spela.
Vi kommer klippa gräs och handha skötseln av
banorna. Vi hoppas att elever och pedagoger på skolor,
förskolor och privatpersoner kommer hit och spelar.

Hur långt tid tog det för er att anlägga
banorna?
- Vi har byggt dem rejält så att de får stå kvar. Vi byggde banorna på en vecka men vi har snickrat och målat
hindren under vintern och monterade ihop dem på en
och en halv vecka. Vi fick klippa ängen några gånger
som var vildvuxen och plocka en hel del skräp, nu håller
vi efter banformen.
Banorna är byggda efter hur minigolfbanor ser ut.
Den kortaste banan är 18 m och den längsta 40 m med

Leo, Henrik och Cecilia.

Foto: Daniel Serander

olika svårighetsgrader. Henrik flaggar för att banorna
kan komma att ändras med tiden.
Till varje bana finns en informationsskylt som deltagare från LSS dagliga verksamhet har ordnat.
Jag får testa ett par banor och det är lite ovant med att
ha en fotboll istället för en klubba och minigolfboll. Men
man kommer snabbt in i det och det gäller att planera
sin utspark. En bana är försedd med hinder och här ska
man slutligen sparka i bollen i en basketkorg - en bana
som bjuder en rejäl utmaning.

Även ordnat med crossbana
Flitens lampa lyser på Fritidslagret. Några tiotal meter från fotbollsgolfen, på andra sidan vägen vid WAP
Padelhall, har de ordnat så att man återigen kan åka cross.

Testa gärna någon av
våra goda nyheter till grillen!
Öppettider:

Varmt Välkommen till butiken
på Skönbergagatan 6.
Tel: 0121-101 95

Guldkorn_och_Smulor

Trevlig Sommar önskar
Susanne och Therese

Stationsvägen 1, Ringarum • 0123-100 19

Öppettider

mån-tor 11-21, fre 11-22
lör 12-22, sön 12-21

Lunch serveras

helgfria vardagar 11-14

0705-79 48 54 • www.sanktannabb.se

Något annat Fritidslagret nyligen ordnat med är
käpphästar, en käppalpacka och tre hinder vardera till
sju förskolor/skolor inför barnens dag.
- Om man inte känner för fotbollsgolf eller att åka
cross så kan man spela boule utanför Fritidslagrets lokaler vid Idrottsvägen 2 eller låna käpphäst och hinder och
ta en ritt på det fria området mellan fotbollsgolfbanorna,
avslutar Henrik.

Daniel Serander

Vackra blommor, krukor,
inredning, choklad och
fina kort är lite av det som
du kan hitta hos oss på
Anders Blommor

Guldkorn & Smulor

på skärgårdsön Hindö

Käpphästar och hinder till förskolor och skolor

EN
LKOMM
MEN
VÄ
VÄLKOM

Ons-tor-fre: kl 10-19
Lör-sön: kl 10-15
Mån, tis: stängt

Unikt boende

Här finns ett antal kullar där man klippt fram en
slinga om 165 meter.
- Här körde ungdomarna crosscyklar för ca 15 år
sedan. Nu är det bara att man tar med sin BMX-cykel
eller moped och börjar köra.

Söderköping

Varmt
välkomm
en

Rådhustorget 3A, Söderköping
0121-102 22, www.grekiska.se
Följ oss gärna på Facebook och Instagram

Sandenvägen
Sandenvägen 28,
28, Sanden,
Sanden, 614
614 98
98 Sankt
Sankt Anna,
Anna, Tele
Tele 0121
0121 510
510 68
68
www.sanktanna.se,
www.sanktanna.se, info@sanktanna.se
info@sanktanna.se

sommarens kläder till hela familjen

hittar du hos oss på bettifix
välkommen

välkommen
till osstill
på oss på
fix-området i söderköping
hälsarfix-området
bettan och carin
ibettifixtjejerna!
söderköping
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14 - Tele: 0121-21404
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BOKHANDEL & ANTIKVARIAT

Foto: Magnus Media

Vi har som vanligt extra öppet
under juli och augusti.
Vardagar 10-18, Lör & Sön10-16
(ordinarie öppettider är vardagar 10-18, lör 10-14)

Varmt välkommen!
Storgatan 7, Söderköping
0121–10098
info@soderkopingsbokhandel.se

Endast för publicering i Nolltretton / Nollelva
Får ej användas i andra sammanhang

Foto: Magnus Media

Vi har som vanligt extra öppet under juli
Vardagar 10-18, lör & sön 10-15
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Julia med en sjöstjärna på pannan.

Foto: Privat

Bägarkorall (västkusten).

Foto: Privat

Julia med sin fina kajak.

Foto: Privat

Julia Pernes ställer ut om marinvetenskap
och marinbiologi hos Edgards på Lagnö
Julia är blott 27 år men har redan en kandidatexamen
i marinvetenskap respektive marinbiologi. I sommar
är hon aktuell med en utställning. Jag träffar Julia och
Lars Bodelius, Naturskyddsföreningen.
- Naturskyddsföreningen är medsökande av medlen
till utställningen. Julia står för idéerna och kunskaperna.
Projektet passar väldigt bra in i vår palett, vi jobbar bland
annat med våtmarker inom vårt närområde, berättar Lars
Bodelius.
- Det är svårt att ansöka om bidrag som privatperson så jag är tacksam att Naturskyddsföreningen kunde
hjälpa till.

Vad handlar utställningen om?
- Det marina livet i Östersjön, jag har ett genuint
intresse för detta. Jag får många frågor då jag arbetar i
skärgården, varför är det övergödning? Vad är skillnaden
mellan övergödning och algblomning? Och så vidare.
På västkusten är man väldigt duktiga på att informera
och berätta vad som händer under ytan med informationstavlor, det finns ett centrum för vetenskap och biologi. Men här på östkusten saknas detta trots att det finns
så mycket att berätta om.
Jag vill nå ut och kunna ge en bakgrund till varför det
är som det är. Jag tar också upp delar kring Östersjön som
folk inte känner till.
Min önskan är att utställningen skulle kunna finnas
permanent.
- Vår förhoppning från Naturskyddsföreningen är att
detta skulle kunna bli starten till en vandringsutställning,
säger Lars.

Vad är ditt drömjobb Julia?
- Jag har bott på västkusten länge och jag planerar att
fortsätta utbilda mig där, bland annat planerar jag att ta

en master i marinbiologi. Drömmen är att få arbeta på
ett forskningsfartyg i Arktis eller Antarktis.
Det finns inte så många arbeten som marinbiolog här
på Östkusten så som det ser ut kommer vi att flytta till
Göteborg framöver.

Varför tror du att det är så?
- Jag vet inte. Det finns en forskningsstation på Askö
och man kan arbeta på Länsstyrelserna längsmed kusterna. Men det finns inte så många tjänster som marinbiolog och de som finns är svåra att få utan lång erfarenhet.
På västkusten finns det många forskningsstationer
och fler forskningsprojekt. Göteborgs Universitet är väldigt stora och lägger ned stora resurser på den marina
sektorn.
Det finns också många intressanta områden på västkusten.

Vad är skillnaden mellan marinvetenskap
och marinbiologi?
- Vetenskap är fysik, kemi, geologi och matematik.
Vågkunskap – hur går strömmar i vatten? Hur transporteras ämnen molekylärt från bottnen till ytan och tillbaka
igen? Hur rör sig tidvatten? Hur påverkar föroreningar
vatten? Vetenskapen är helheten.
Biologin handlar om djur och alger. Hur påverkar
DDT eller PCB en viss organism? Hur näringskedjan
fungerar – vem äter vem? Man lär sig från grunden till
toppen.
Man får ett brett perspektiv inom utbildningarna.

Hur mår Östersjön?
- Inte så bra. Det är ett av världens mest förorenade
hav. Det är en svår plats med grunda passager från Dan-

mark. Vattnet som kommer in från Kattegatt kommer
in då det blåser nordvästlig vind annars flödar vattnet
ut från Östersjön p.g.a. allt sötvatten som kommer från
avrinningsområdena på land.
När saltvatteninbrotten sker så mår Östersjön mycket
bättre då saltet för med sig syre.

Man kan pumpa gas från Ryssland via
Östersjön till hela Europa, borde man då inte
kunna pumpa in saltvatten?
- De håller faktiskt på med forskning kring att pumpa
ner syresatt saltvatten till havsbottnarna. Men det kostar mycket och man vet inte vart det leder i slutändan.
Jämfört med exempelvis olja som krävs för att tillverka
bensin för att köra bil. Det som händer under ytan ser
man inte på samma sätt och då blir det komplicerat att
få stora anslag till forskningen.
Det är också ett krävande projekt, då man behöver
komma långt ner. Den djupaste djupet i Östersjön är ca
495 meter.
Utsläppen har dock minskat. Så det har blivit mindre nivåer av fosfor och kväve. Det finns många andra
pågående projekt bland annat med alger som tar upp
just dessa ämnen vid utloppen för större industrier och
fabriker.

Planterar man ut dessa?
- Ja, man odlar alger vid fabrikernas utlopp. Samma
sak vid avrinning från lantbruk. Det finns mycket forskning på vad man kan göra. Jag tror man kan göra väldigt
mycket och vi måste försöka.
Östersjön är väldigt viktig för oss människor men jag
tror inte alla inser hur viktig den är.
Det har blivit färre döda havsbottnar men det är under
ett stort tidsspann och det tar tid för att veta vad förbättringarna beror på. Det kan vara inflödet av saltvatten.
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projekt eller göra insatser av olika
slag för att förbättra havsmiljön."

Vidare finns det andra stora föroreningar i Östersjön
såsom olja från skeppsvrak och senapsgas från första
världskriget.
På vissa av de döda bottnarna har man sett liv. Exempelvis nematoder – som är mikroskopiska maskar som
har anpassat sig efter det syrefria och förorenade miljöerna. Om syret återvänder kommer andra organismer
snabbt och platsen kan återkoloniseras.
Så det finns hopp och vi ska kämpa för att det ska bli
bättre. Östersjön erbjuder en unik miljö. Här bildas nya
arter som bara existerar där. Exempelvis smaltång, den
har anpassat sig för att kunna leva i det bräckta vattnet.
Det finns en Östersjöflundra som är helt skild från övriga
flundror genetiskt. Östersjötumlaren är också genetiskt
skild från de som finns på västkusten… Så det sker häftiga processer här men det tar tid. Evolutionen kan man
inte påskynda men genom att hålla Östersjön friskt så
kan vi låta dessa processer ske och inga organismer dör
ut för att miljön blir oduglig som de lever i.

Har du arbetat något med marina reservat?
- Ja och där ser man förbättringar otroligt fort. Vi
har ganska många i Östersjön. Vissa områden är öppna
några månader om året där man får göra fågelskyddsområden p.g.a. häckning.
Vissa områden är öppna några månader om året, men
jag kan tycka att reservaten borde vara stängda hela tiden.
Skulle det inte krävas ganska små ytor för att livet
relativt snabbt skulle återvända, frågar Lars.
- Det beror på vad det är för organism som man vill
ska komma tillbaka. Man kollar ofta på vilka som finns
i området, exempelvis rödlistade (utrotningshotade arter
reds, anm) och då kan det vara svårare. Naturen är fantastisk och hittar gång på gång sätt att överleva.

Jag har hört att du håller på att ta
dykcertifikat också?
- Ja, jag fick det i examenspresent. Jag har alltid hållit
på med fridykning och varit under ytan. Men nu ska det
bli spännande att komma ännu djupare i vattnet. Jag ska
börja med dykcertet så snart det blir varmt i vattnet.

Vad tycker du är mest spännande
under ytan?
- Allt egentligen, det är en helt ny värld som öppnar
sig under ytan. Ekosystemet på östkusten är komplext
med få arter medan det på västkusten finns många arter.
Jag älskar nakensnäckor och jag brukar ligga i tången och
titta på dem. Jag tycker om att titta på det som är litet.

Vad kommer ditt stora marina intresse ifrån?
- Jag vet inte. Från jag var fyra år har jag sagt att jag
ville bli marinbiolog och jobba med djuren i havet.

Du är uppväxt här i Söderköping?
- Ja och i St Anna skärgård. Pappa är uppvuxen i Bottna. Jag flyttade härifrån då jag var 15 år för att studera
marinbiologi i Lysekil på gymnasiet.

Till sist, hur länge pågår utställningen?
- Den pågår från 28/5 i ladan vid Edgards på Lagnö
med några kortare uppehåll p.g.a. andra bokningar. Det
ska bli jättekul, jag är jättetaggad!
Jag kommer vara mycket på plats. Det kommer att
finnas informationsvepor med text och bilder. Akvarium
som speglar Östersjön under ytan. Kreativa inslag som
manetstim och en gråsäl. Det är så roligt att få vara kreativ i sitt yrke! Annars är det mycket pappersarbete inom
marinbiologin.
Utställningen är gratis och öppen för alla.
Det är lätt att förlora sig i Julias berättelser och vilja
fördjupa sig i ämnena. Jag ser fram emot hennes utställning i sommar!

Daniel Serander

Glad sommar bästa läsare, annonsörer
och samarbetspartners!

Per-Olof Wasteson, Kenneth Karlsson
och Lars Sandberg.
Foto: Harriet Karlsson

Gäddan töms på rom.

Foto: Lasse Larsson

Gäddodling i Östgötaskärgården
Söderköpings Rotaryklubb har i samarbete med
Länsstyrelsen och markägare på Stora Rimmö
igångsatt ett miljöprojekt inom ramen för Rotarys
omfattande ”Rädda Östersjöprojekt”som bedrivs
både lokalt och regionalt.

Projektet omfattar nio länder runt Östersjön där klubbarna försöker skapa ett eget miljöprojekt eller göra insatser av olika slag för att förbättra havsmiljön.
Söderköping Rotaryklubb har under flera år diskuterat med expertis med intresse för att restaurera fiskebeståndet i Östersjön, framförallt för att finna vägar att
öka beståndet av gädda som är en nyckelart som ligger
högt i Ekosystemet. Tyvärr har gäddbeståndet minskat
kraftigt, vilket är anledningen till detta projekt.
De tre medlemmarna Christer Wastesson, Per-Olof
Wasteson och Lars Sandberg har under några års tid
deltagit i seminarier och arrangerat klubbföredrag i olika miljöprojekt. Christer Wastesson är själv expert inom
fiskodling med tidigare egen verksamhet.
Kontakter har tagits på olika plan med intressenter,
där Länsstyrelsen har en framträdande roll med bl.a.
stora kunskaper inom havs-vattenmiljö. Efter olika
besök i Östgötaskärgården hösten 2021 beslutades att
Söderköpings Rotaryklubb i samråd med Länsstyrelsen
skulle starta ett gäddodlingsprojekt på Stora Rimmö tillsammans med fiskodlaren och mångsysslaren Kenneth
Karlsson, markägare på ön.
Projektet är igångsatt i april på Stora Rimmö med stöd
av Länsstyrelsen och Söderköping Rotaryklubb. Målet är
att kunskapen och resultatet från projektet skall spridas
längs kusterna i samarbete med fortsatt forskning och
väsentliga åtgärder för miljön. Det är ett unikt projekt,
det enda längs Östgötakusten och som förhoppningsvis
kan utvecklas i fler områden.
Projektet handlar om att se på gäddornas fertilitet och
hur ynglen kläcks och utvecklas. På sin gård på Stora
Rimmö har Kenneth med sin tidigare erfarenhet som
fiskodlare byggt upp en anläggning för gäddodling.
Fångade gäddor tas om hand och hela processen genomförs fram till frisimmande yngel som släpps ut i havet.
Gäddan är den största rovfisken i Östersjön och
minskningen beror framför allt på skarv, säl och storspigg som går hårt åt arten. Övergödningen är också ett
stort problem i Östergötland, och orsakar grumligare
vatten och som gör det svårare för gäddan att jaga föda.
Sammantaget minskar de olika faktorerna möjligheten
till lek och fortplantning. Överskott av kväve och fosfor
orsakar sämre vattenkvalité, syrebrist och kraftiga algblomningar med försämrad fortplantning.
Ett klart vatten, gör att rovfisken trivs med mycket

djurplankton och lite vitfisk till skillnad mot ett grumligt
tillstånd, grumligt vatten med mycket växtplankton och
vitfisk där näring frigörs och grumlar upp sediment.
Kenneth tror också att något annat kan ligga bakom
den stora minskningen och försöker därför hitta anledningen till den låga fruktsamheten och det minskade
fiskbeståndet. Linnéuniversitetet är också en part som
jobbar med samma frågor och har fångat in gäddhonor
som de ska följa fertiliteten på över tid. Kenneth samlar
in data och DNA och lämnar vidare för forskning.
Vid tidigare försök har Kenneth bl.a. sett att många av
gäddornas yngel är missbildade och att många ägg inte
ens kläcks. När han fiskat gäddorna har han också märkt
att hanarna är färre till antalet och mindre än tidigare
samt att det är svårt att få ur dem mjölke.
Länsstyrelsen, som är en samarbetspartner och finansiär för projektet, försöker skapa skyddade områden och
minska fisketrycket med fredade områden där fiskeförbud råder 1 januari -15 juni, minska kustexploatering av
grunda vikar och vidta åtgärder för att minska övergödningen.
Länsstyrelsen ser projektet på Stora Rimmö som ett
led att öka gäddbeståndet, liksom att skapa fler lekområden för gädda och projektera gäddvåtmarker. Åtgärder
mot miljögifter och övergödning pågår liksom säl- och
skarvförvaltning.
Söderköpings Rotaryklubb och Länsstyrelsen följer
löpande projektet med bl.a. platsbesök på Stora Rimmö
och bevakar fortsatt forskning.
Projektet handlar alltså inte bara om tester utan också
om återplantering av gädda i form av frisimmande yngel.
Förhoppningsvis skall ynglen som släpps under maj till
viss del kunna undvika den aggressiva spiggen som finns
i stora mängder och därmed kunna öka gäddbeståndet.
Planen är att i slutet av maj kunna släppa ut drygt
100 000 frisimmande yngel utanför Stora Rimmö med
förhoppningen att nå ett ökat bestånd.
Kenneth försöker få svar på orsakerna till problemen
och han jämför med laxen som på grund av dioxiner i
Östersjön fått B-vitaminbrist, vilket orsakat reproduktionsstörningar. Gäddan utgör en nyckelart i ekosystemet och för att hålla nere mängden av spigg, så behöver
gäddbeståndet öka i Östersjön.
Vi ser med tillförsikt fram emot ett lyckat projekt för
Östersjöns framtid i fortsatt samarbete med Länsstyrelsen och olika intressenter, allt för att Rädda Östersjön.

Lars Sandberg

Söderköpings Rotaryklubb
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Gillet hoppas att kommunens
invånare känner sig välkomna
till ”sitt” museum och att de
inte anländer ensamma utan i
sällskap med vänner och
bekanta och att många
turister i alla åldrar från när
och fjärran kommer för att
berika sig om stadens historia.

Ola visar upp delar av nya miniutställningen "Söderköping på kartor".

Foto: Mikael Karlsson

Stadshistoriska museet i Söderköping 100 år
S:t Ragnhilds Gilles stadshistoriska museum beläget
som granne till S:t Laurentii kyrka kan 2022 fira
att det är 100 år sedan föreningen beslutade om att
grunda en form av hembygdsmuseum, i föreningens
skrifter då benämnt Gillesgården. 1922 hade man
ingen uppfattning om var det skulle finnas, hur det
skulle fungera och vad som skulle visas men det är
dock tydligt att den dåtida styrelsen såg framför sig
ett Skansen i miniatyr.

Föreningen, som bildades 1918, hade sedan starten
samlat på sig föremål av alla de slag som var vanliga i
hembygdsmuseer. Samlingen blev bara större och större
och relativt snart kunde man flytta in i det så kallade
Lagbergska lusthuset på Korskullen. Genom goda kontakter med stadens styrelse lyckades man få disponera
hela kullen för föreningens verksamheter, en kulle som
kom att byta namn till Gilleskullen. Till kullen flyttades
väderkvarnen från Hägerö, lofthuset från Uggelö och fiskartorpet från Västra Husby.
I den s.k. Grindstugan startade föreningen Östergötlands andra vandrarhem under 1930-talet, anslutet till
STF. Ganska snart kom museet att inrättas i en annan
byggnad på området. Gilleskullen blev en central punkt
i föreningens verksamhet och även i stadens kulturella
verksamheter. Här firades i Gillets regi svenska flaggans
dag, här framfördes teaterpjäser, härifrån utgick guidade
stadsvandringar, och under en period fungerade Gillet
som stadens turistbyrå.

Efter andra världskriget flyttades Mangelgården till
Gilleskullen och den kunde invigas som vandrarhem
1950 och ungefär samtidigt började Gillet bedriva campingverksamhet på platsen.

Under flera år sökte Gillet möjlighet att etablera sig i
en större byggnad för att driva museum och i slutet av
1970-talet kunde det förverkligas då stora delar av nuvarande museet i kyrkparken överläts till Gillet att disponera. Staden, kommunen, fick då som kompensation från
Gillet ägorätten till samtliga byggnader på Korskullen/
Gilleskullen.
En större byggnad ställde krav på en annan form av
museum och förutom Gillets medlemmar så deltog externa och specialistkunniga medarbetare i anordnadet av
museet, något som var möjligt tack vare ekonomiskt stöd
från staden/kommunen.
Hela byggnaden kunde efter några år tas i bruk och
till museet kunde även anslutas den s.k. Gamla gymnastiken, en byggnad som dock efter några år återtogs av
kommunen för att kopplas till Söderköpings Gästabud.
Under årens lopp har Söderköpings kommun bistått
S:t Ragnhilds Gille med ekonomiskt stöd för att kunna
erbjuda ortsbefolkningen och turister ett historiskt museum i vilket redovisas stadens stolta och långa historia.
Tack vare statliga regler har i perioder personal kunnat
varit deltidsanställd på museet, något som dock inte
längre är möjligt.

Söderköpings stadshistoriska museum

ÖPPETTIDER SOMMAREN 2022

Museet besöks numera av turister från när och fjärran.
Man får information och kunskap om stadens historia
med allt ifrån runstenar, dokument, klädesplagg, mynt,
fornfynd till modeller av Stegeborg och staden, texter
om Brunnen och Östgötasädes, skolmaterial och kameror, cyklar och kunskap om Hansan m.m.
Under sommaren 2022 visas en ny miniutställning under rubriken ”Söderköping på kartor”.
Gillet försöker efter bästa fömåga att aktualisera utställningarna, och också göra arbetsinsatser som sommarvärdar på museet.
Gillets styrelse och medlemmar tycker att det är angeläget att det finns ett stadshistoriskt museum i Söderköping i en av landets absolut äldsta städer och en gång i
tiden så pass viktig att där genomfördes sammankomster
och togs beslut vilka nu för tiden sker i den kungliga
huvudstaden.
Gillet hoppas att kommunens invånare känner sig välkomna till ”sitt” museum och att de inte anländer ensamma utan i sällskap med vänner och bekanta och att
många turister i alla åldrar från när och fjärran kommer
för att berika sig om stadens historia.

Ola Lönnqvist

Sankt Ragnhillds Gille

BÅTRESA 21/8

Tisdag 7/6 kl 11:00-15:00.
13:00-13:30: Föredrag av Ola Lönnqvist
om Söderköping under 1500-talet

Avgång från Söderköpings Kanalhamn till Capella Ecumenica
och Arkösund, samt återresa. Avresa 10.00, återkomst ca 17.30

Fredag 17/6 - Lördag 18/6 kl 13:00-17:00
Måndag 27/6 - Torsdag 25/8
öppet alla dagar kl 13:00-17:00

Anmälan senast den 5/6 till Ola Lönnqvist på 0702-49 22 42, eller ola@lonqvist.se
Resan kostar 400 kr/st för medlemmar i Gillet. Övriga medresande betalar 645 kr/st.
Fm kaffe med fralla 60 kr/st, lunch 165 kr/st. Priserna gäller vid beställning via
S:t Ragnhilds Gille! Betalning sker till Gillet senast den 1/7. Bankgiro 415-0421
eller swish 123 213 6216. Glöm inte att ange ditt namn vid betalning.

27/6, 28/6, 29/6, 1/7, 2/7, 25/7, 26/7, 27/7
kl 19: Ola Lönnqvist berättar om
Söderköpings historia.
ÖPPET UNDER GÄSTABUDET
Fredag 26/8 kl 13:00-19:00
Lördag 27/8 kl 10:00-19:00
Söndag 28/8 kl 10:00-16:00

Välkommen! Hälsar S:t Ragnhilds Gille

Gamla Skolgatan 10, Söderköping

Välkommen! Hälsar S:t Ragnhilds Gille
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När Du vill att
det ska gå bra.
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Nytt för i år är att
Bokhyllan fått en ny lokal,
nämligen Sankt Laurentii
församlingshem. Denna
vackra lokal med svindlande
takhöjd och vackert
ljusinsläpp ligger mitt i den
pittoreska stadskärnan.

Söderköpings
Bokhylla 2022

Efter flera år av pandemi och restriktioner tar vi nu
våra första stapplande steg mot vad som
förhoppningsvis blir en alldeles normal och alldeles
underbar sommar. Än mer underbar blir den av att
årets upplaga av Söderköpings Bokhylla har
premiär den 25 juli!
Precis som tidigare är det sex författare som besöker
Söderköping under lika många måndagskvällar och i år
är första tillfället den 25 juli. Redan den 18 juni är det
dock möjligt att säkra en biljett på Söderköpings Bokhandel & Antikvariat. Kön brukar vara lång, så det är
bäst att vara i god tid!
Nytt för i år är att Bokhyllan fått en ny lokal, nämligen Sankt Laurentii församlingshem. Denna vackra
lokal med svindlande takhöjd och vackert ljusinsläpp
ligger mitt i den pittoreska stadskärnan. Medan sensommarkvällen sänker sig kan man lyssna till intressanta
och högaktuella författare, och samtidigt njuta av härligt
hembakt fika.
Årets Bokhylla öppnar lokalt, den 25 juli är vi nämligen
glada att få presentera Gertrud Hellbrand! Hon är bosatt
på Vikbolandet och har skrivit ett flertal romaner, bland
annat den kritikerrosade Veterinären och den omskrivna
Satyricon. I år utkom Svinskytten, andra delen i Östgötasviten – en serie spänningsromaner som började med
Dragoner. Dragoner nominerades till Årets deckardebut
av Svenska deckarakademin 2021. Hellbrands romaner
förenas av en stark språkkänsla och en förtätad stämning,
och det är med stort nöje vi inviger årets Bokhylla med
hennes besök.
Den 1 augusti gästas vi av Fredrik Sjöberg, internationellt erkänd och prisbelönt essäförfattare. Han känns

Gertrud Hellbrand från Vikbolandet inleder Bokhyllan den 25 juli.
igen från både radio och tidningar, och påbörjade sin
bana som biologistudent för att så småningom bli firad
författare. Hans senaste bok Sjöelefanten i Bukarest är en
samling essäer från de senaste tio åren. Tidigare har han
också skrivit bland annat Mamma är galen och pappa är
full, en berättelse sprungen ur ett möte med en försvunnen målning. Vidare har han också författat ett flertal
essäsamlingar som behandlar alltifrån daggmaskforskare
och äventyrare till graalmystiker.
Den tredje författaren i ordningen blir Amat Levin, som kommer till Söderköping den 8 augusti. Han
är journalist och uppvuxen i Farsta. För fyra år sedan
startade han Instagramkontot Svart historia, som idag
har ca 70.000 följare. Kontot och den nyutkomna boken
med samma namn har båda utgångspunkt i en drivkraft
att skapa en mångfacetterad bild av Afrikas och svarta
människors historia. Han vill kasta nytt ljus över kontinentens rika förflutna genom att bjuda läsaren på en stor
mängd skeenden, personporträtt och fenomen; från uråldriga folkvandringar till slavhandel, frihetskamp, motståndsrörelser och musikhistoria. Boken har prisats av
kritiker som en självskriven folkbildare som fyller stora
kunskapsluckor och öppnar ögonen inför en försummad
del av världshistorien.
När vi når mitten på augusti, närmare bestämt den 15,
får vi möta Anna Laestadius Larsson. Hon har sin bakgrund som journalist inom både tv och dagspress, men
är för allmänheten mest känd för sina historiska romaner
om kvinnor i olika tidsåldrar. I sin senaste bok Alla dessa
djäfla qvinnor tecknar hon livfulla porträtt av tusen år av
bortglömd kvinnohistoria, av de som föregått och berett
vägen för den moderna feministiska kampen. Tidigare
har hon också skrivit den av många älskade 1700-tals

trilogin bestående av böckerna Barnbruden, Pottungen
och Räfhonan som öppnar ett fönster mot 1700-talets
kvinnor både inom adel och tjänstefolk.
Den 22 augusti återvänder Olivia Bergdahl till Söderköping. Under Söderköpings poesifestival 2021 lämnade
hennes framträdande få oberörda, och nu är hon tillbaka för att berätta om boken Vård & omsorg. Det är en
dånande dialog mellan en mor och hennes ofödda barn,
en gripande roman om att vara lyckligt gravid men också
omslutas av det mörker som en cancerdiagnos innebär.
Samtidigt är det en stark berättelse om överlevnad. Olivia
har tidigare skrivit bland annat sonettkransen Barnet (Augustprisnominerad 2021) och är verksam som scenpoet.
Den 29 augusti avrundas Bokhyllan med ett besök
från Jonas Jonasson. Han började som journalist, men
en vacker dag sålde han allt han ägde och blev författare. Det visade sig vara ett lyckokast, eftersom hans bok
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
har sålt i miljontals exemplar världen över och även blivit
film. Nu är han tillbaka med boken Profeten och idioten,
ett äventyr i samtiden innehållande domedagsprofeter,
mästerkockar och 75-åriga Instagramexperter. Detta bereder vägen för ett härligt avslut på Bokhyllan för detta
år!
Varmt välkommen önskar Riksteatern Söderköping,
Söderköpings Bokhandel & Antikvariat, Studieförbundet Vuxenskolan och Söderköpings bibliotek och kulturkontor!

Sommarens Gofika

hittar du hos Jannes
KAKOR, BULLAR, BRÖD, RÄKMACKOR, SALLADER
TÅRTOR OCH SMÖRGÅSTÅRTOR M.M.

Mån - Fre 7:30 - 18:00
Lör 8:00 - 15:00
Sön 10:00 - 16:00

Hagatorget, Söderköping
Telefon: 0121-100 52
www.janneshembageri.se

Foto: Sofia Runarsdotter

Välkommen in
till oss!

Karolina Nilsson
Bibliotikarie, Söderköpings bibliotek
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Lunchmusik

Se över dina sommardäck
inför semestern

Kör säkert!

på Söderköpings Brunn

med Roland Engdahl

Kontrollera dina däck
Låt oss hjälpa dig
och hjulinställning
innanRing
semesterresan.
och boka tid!

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

Sommarens lördagar
kl 12:00 – 15:30.
Underhållningen
utökas under juli till
Onsdagar – söndagar
kl 12:00 - 15:00.
Önskelåtar – Spontana gäster – Piano – Trombon – Dragspel

HAR DU
TOMTMARK
ATT SÄLJA?
RING GARY:
0766-69 88 30

Sommarens roligaste lek hittar du hos oss!

Takavvattning - Spiror - Vindflöjel

i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

DinDin
lokala
installatör
sedan 1989
lokala
installatör

Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14

Vi säljer, monterar
och reparerar
värmepumpar
luftvärmepumpar

Fordonsteknik
Söderköping
Har du en gammal sliten
betongtrappa?

Runqvist Allservice

Simon: 072-181
87 67
Urban:929
070-450 89 29
Telefon:
0704-508
Hemsida: www.energiochservice.se

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

ri
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Kos offert

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

Du väljer!

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

R
skö utavdr
ts a ag
v os
s

FLYTTMAR

Bohagsflytt - Kontorsflytt
Packning - Magasinering
Pianotransport - Flyttstädning
Gilla oss på:

Välkommen
in 24
tillmars
oss!
Vi öppnar den

Rådhustorget 1, Söderköping, 0708-14 25 42

www.elcenter.se

info@nakra.se - www.nakra.se
Välkommen att kontakta oss: 0728-89 74 64

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

0121-133 50 / 011-13 80 00 / 0730-55 00 68
nexab@flyttmar.se Box 110, 601 03 Norrköping

Du kan
dela upp dina
kostnader med
mekonomenkortet
räntefritt.

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

011-105080
0121-21760
LOPPMARKNAD
LOPPMARKNAD
Telefon: 0121-21760

Sporthallen
Vikingen,
Söderköping
Sporthallen
Vikingen,
Söderköping

sön
sön14/4
14/4klkl10-14
10-14
Fri
entré
Fri
entré

Servering
tilltill
förmån
för
Världens
barn
Servering
förmån
för
Världens
barn

Gårdsförsäljning av perenner
från egen odling
Öppettider: tors-lörd kl. 10:00-18:00. Varmt välkommen!
Telefon: 0709-64 35 36
info@alsatterstradgardar.se
www.alsatterstradgardar.se

VÄRMER DU UPP
DITT HUS EFFEKTIVT?

Vi utför nybyggnation, renovering,
byggnadsvård, timring och tillbyggnad

Välkommen att kontakta vår
energi- och klimatrådgivare
med frågor.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Vi utför alla slags plåtarbeten
till takrenoveringar

hakanssonsbygg.se - info@hakanssonsbygg.se - Följ oss gärna på Facebook

Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96

Idrott
o Fritid
012118625,
Idrott
o Fritid
012118625,
Per
Sjöström
idrott.fritid@soderkoping.se
idrott.fritid@soderkoping.se

011-15 16 44

50 kronor per såld annons går till Guldkants viktiga
arbete för ensamma och äldre i Söderköping
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Familjen Nordberg från Söderköping.
Foto: Mats Willner

Delta i årets
upplaga av
Naturpasset

Vad kan väl vara bättre än motion, friskluft och
naturupplevelser? Mellan den 14 april till om med
den 31 augusti kan ni ge er ut i Albogaskogen och leta
kontroller med hjälp av en karta med inritade
kontroller, ett PM och ett startkort. Du parkerar
bilen gratis vid SOK-stugan.
Det finns totalt 35 kontroller, men om du lyckas pricka
in 25 av dessa och lämnar in ditt startkort i Söderköpings
Bokhandel så deltar du i utlottningen av fina priser från
ICA Supermarket, Söderköpings Bokhandel och från
oss på Söderköpings-Posten, som också har förmånen
att vara mediasponsor. Inga direkta förkunskaper i orientering krävs för att delta.
Du köper ditt Naturpass för 75 kr på ICA Supermarket alternativt skickar ett mejl till knut.nord@telia.
com, så får du ett Naturpass hem i brevlådan mot en
Swishbetalning på 85 kr.
Lycka till önskar Söderköpings Orienteringsklubb och
vi på Söderköpings-Posten!

Daniel Serander

Götalandsmästerskapen
i orientering arrangeras
i Söderköping

Petersburg är tävlingsarena och utgångspunkt för mästerskapen. Lördagen den 13 augusti är det individuell
tävling och på söndagen den 14 blir det stafett. Ungdomarna i åldrarna 13 till 20 år tävlar i olika klasser.
Arrangörerna räknar med ca 1000 deltagare per dag.
Ungdomarna representerar sina landskapsdistrikt i Götaland och kommer att vistas i kommunen under 2 dygn.

Daniel Serander

I sommar blir det flera utkomhuskonserter vid Söderköpings Brunn.

Foto: Torbjörn Andersson

Musik på Brunnen i sommar
I sommar har du möjligheten att se några av Sveriges
största artister uppträda i Brunnsparken. Vi träffar
arrangörerna David och Sofie för att få veta mer.

- Nu är det snart dags för åter en musikalisk sommar
på Söderköpings Brunn. Första konserten går av stapeln
söndagen den 3 juli där vi får se Albin Lee Meldau på
Söderköpings Brunns sommarscen. Albin har tidigare
varit på Söderköpings Brunn och spelat, men nu äntligen
tar han med sig sitt band och inga restriktioner behöver
man anpassa sig till. När vi hade Albin här under 2021
så var alla tre konserter slutsålda, så vill man gå på detta
bör man boka sin biljett redan nu, säger David och Sofie
från produktionsbolaget Strenge & Wingren.
I mitten av juli får publiken uppleva Melissa Horn,
Markus Krunegård, Linnea Henriksson, Jakob Hellman
och Smith & Thell. Vi ser verkligen framemot att se
dessa artister på vår scen.
Vi har samarbetat med Söderköpings Brunn sedan
2019 och har haft artister som till exempel Tommy Körberg, Tomas Andersson Wij, Gunilla Backman, Ola Salo,
Lisa Nilsson, Louise Hoffsten och många fler. En av de
konserter vi minns extra mycket var den sista konserten
med Tommy Körberg vi hade innan pandemin slog till

i världen över. Med en stor publik var det mäktigt att
uppleva Tommy Körberg i Söderköping. Det hade aldrig
hänt innan, men vi hoppas att få möjligheten i framtiden
att ta hit honom igen.
Nu ser vi verkligen framemot sommaren 2022 och
att vi kör konserterna utomhus. Alla konserter kommer
bli magiska, men vi tror besöket av Markus Krunegård
kommer bli galet bra och med många trogna fans. Det
blir Markus Krunegårds enda spelning i Östergötland i
sommar.
Biljettförsäljningen är igång och vill man uppleva
detta i Söderköping i sommar så tipsar vi om att säkra
din biljett redan idag så man inte möter en skylt med
”slutsålt”.
- Vi på Söderköpings Posten har samarbetat med
Strenge & Wingren och Söderköpings Brunn sedan
2019 och det tänker vi fortsätta med, säger Åke Serander, ägare av tidningen. Vi är otroligt glada och stolta
över att David och Sofie har satt Söderköping på Sveriges nöjeskarta. Något som vi 2021 belönade dem med
Söderköpings-Postens kulturpris för.

Mikael Karlsson

Ramunderstaden
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Välkommen till Österns Stjärna

söker

Byggprojektledare/teknisk förvaltare

intresserad?
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21

Läs hela annonsen på vår hemsida
www.ramunderstaden.se
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Sommar på Söderköpings Brunn

Unik miljö, utsökt mat och fantastisk musik.
Vi är glada över att kunna presentera
vårt musikevenemang ”Musik på
Brunnen” även i år, med några av
Sveriges populäraste och mest
omtyckta artister.

Välkomna till oss för
en upplevelse att minnas.

För info: info@sbrunn.se • Tel. 0121-109 00 • www.sbrunn.se

Du skulle bli en bra brandman!
Vill du göra en samhällsinsats och hjälpa till vid olyckor och med att förebygga olyckor?

VI SÖKER NYA KOLLEGOR
TILL VÅRA RIB-STATIONER!

Som RIB, räddningsperson i beredskap (även kallat
deltidsbrandman) har du ett ordinarie jobb eller
sysselsättning. När du har beredskap och får larm,
åker du iväg och gör en insats.
Det kan till exempel handla om att släcka en brand,
hjälpa nödställda efter en trafikolycka eller att ge
akut sjukvård i väntan på ambulans.
Som RIB hos oss får du trevliga kollegor
och en fin gemenskap.
Välkommen att höra av dig!
Läs mer och gör en intresseanmälan på rtog.se/rib

rtog.se
RTOG_Soderkopingsposten_sommar2022.indd 1

2022-05-10 08:29:52
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”

Sedan fortsätter vi med sälsafari. Man kan åka på söndagar
från Fyrudden och på onsdagar från Tyrislöt. Den turen går
till ett sälskyddsområde utanför Harstena, Sandsänkans fyr,
på gränsen mellan S:t Annas och Gryts skärgårdar, här ser
vi alltid säl.

Magnus Lindkvist.

Gör en båtutflykt i
Östgötaskärgården

Den minnesgoda läsaren kommer ihåg reportaget i
förra sommarnumret angående ”Skärgårdslinjen”.
I år efter pandemin kan du uppleva vår vackra
skärgård med utflykter med två båtar som utgår från
Arkösund i norr och från Fyrudden i söder, båda
turerna har Harstena som slutmål. Jag träffar Magnus
Lindkvist, boende på Harstena och skeppare på
Skärgårdslinjen för att få veta mer.

Vilka är nyheterna för kommande sommar?
- Vi har en ny båttur från Fyrudden till Valdemarsvik
för att köra turister till allsångskvällarna i centrum, fyra
måndagar i rad; 18 och 25 juli, 1 och 8 augusti. Titanix arrangerar evenemangen med stöd av Valdemarsviks
kommun, Valdemarsviks Sparbank samt lokala företag.
Förutom allsång så kommer kvällarna att innehålla
stjärnartister, lokala förmågor, tävlingar, intervjuer med
intressanta personer från näringslivet och mycket mer.
Så vill jag berätta att vi mellan hamnarna Gryts varv,
Eköns camping och Fyrudden kommer att köra en båtslinga för att binda ihop de platserna. Det har gjorts tidigare av en annan aktör, men i år tar vi över. Slingan knyts
ihop med Skärgårdslinjens övriga turer och turtabell, för
vidare transport till Harstena. Bor man på Gryts varv så
kan man exempelvis åka till Fyrudden och äta lunch och
sedan komma tillbaka. Eller kanske åka till Eköns camping över dagen för att bada. Bor du på Eköns camping,
kan du göra utflykter ut i skärgården. Slingan snurran
fyra gånger per dag, så möjligheterna är många mellan
den 8 juli – 31 juli.
Vi är också hamnvärdar i Fyrudden så vi kan guida
alla turister rätt. Det är Valdemarsviks kommun som äger
hamnen och vi har fått förtroendet ännu en sommar.

Ekö Gård
En lammgård
i S:t Anna Skärgård

Ta chansen att besöka skärgården i sommar.
Vi har också specialturer från Fyrudden till Häradsskär på torsdagar i juli för att visa fyren, det gör vi flera
gånger på sommaren, men lite speciellt blir det på fyrens
dag den 21 augusti.
Sedan fortsätter vi med sälsafari. Man kan åka på
söndagar från Fyrudden och på onsdagar från Tyrislöt.
Den turen går till ett sälskyddsområde utanför Harstena,
Sandsänkans fyr, på gränsen mellan S:t Annas och Gryts
skärgårdar, här ser vi alltid säl.

är på Harstena kl 11.30. På båtarna finns möjlighet att
köpa fika, dryck och tilltugg. Båda båtarna går dagligen
hela sommaren, från den 22 juni fram till 28 augusti.
Biljett bokar du via Skärgårdslinjens hemsida, men finns
det platser kvar går det att lösa på båten. Magnus har
två skärgårdsbåtar, den ena som går från Arkösund, via
Tyrislöt, heter M/S Svanö och är byggd 1899 och den
andra som går från Fyrudden heter M/S Ellen af Harstena och är byggd 1885.

Kan du berätta lite om era övriga båtturer?

Magnus släkt har flera verksamheter på Harstena och
stuguthyrning på både Harstena och närbelägna Ämtö.
Jag tackar Magnus för pratstunden. Efter samtalet är i
alla fall jag intresserad av att en varm och solig sommardag uppleva mer av vår vackra Östgötaskärgård.

- På Harstena kan du vara några timmar under en
dag för att därefter åka tillbaka till fastlandet. Båten från
Arkösund till Harstena avgår kl. 9.30 och angör på vägen Tyrislöt vid kl 11.00 för att sedan komma fram till
Harstena kl. 12.00. Båten från Fyrudden avgår 10.00 och

Gårdsbutik och
trädgårdscafé

Sankt Annagården
Restaurangen vid Lagnöbron
med fullständiga rättigheter

0121 513 12
stannagarden@stannagarden.se
www.stannagarden.com
070-267 60 61 www.ekogard.nu
ekogard.sanktanna@gmail.com

/ stannagarden

Åke Serander

I samarbete med
WAOW-Production från
Söderköping lottar vi ut
biljetter till sommarrevyn
”Upplyft och fulltankad”
och till barnföreställningen
”Vem har kollo”.
Tre lyckliga vinner två
biljetter till respektive
uppsättning.
Skicka ett vykort till oss på
Söderköpings-Posten
senast 5 juni och märk det
med ”WAOW-Production”
så är ni med i utlottningen.
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping

Söderköping-Posten
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Stort tack till alla våra samarbetspartners för ert stöd
Almi, Analys och utveckling, Berg & Co Fastighetsförvaltning, ByggGG (Gunnar Gunnarsson Bygg),
Djurbergs Järnhandel, CoOperate Coffice, Easy Count Sweden, Edgards på Lagnö,
Fam. Westerbergs Fastigheter, Företagarna i Söderköping, Glimstedt Advokatbyrå, Grant Thornton,
Great Group, Handelsbanken, Hjärter Esse, Johans Däckservice, LF Östgöta, Leadertalk, Majena,
Navet i Havet, Region Östergötland, Sahlin Fastigheter, Stadskärnan, Swedbank,
Söderköpings Bokhandel & Antikvariat, Söderköpings Brunn, Söderköpings kommun,
Söderköpings-Posten, Söderköpings Energi & VVS, TelloGruppen, Ramunderstaden, VisionL Kvalitetspartner.

Vi kör en ny kurs ”Steget till eget” i höst

: soderkoping@nyforetagarcentrum.se
resse redan nu
Anmäl ditt intalt.
arcentrum.se
retag
nyfo
vik@
valdemars

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK!
HANDLA FÖR MINST 200 KR OCH FÅ:

1 ST DRAUMUR 45G

GÄLLER VID INLÄMNING AV DENNA KUPONG
OCH TILL 2022-08-31

LAKRITSBUTIK
I Söderköping

Adress: Ågatan 1A
Öppettider: www.nammi.se

Anmäl dig

till sommarens

simkurser!
Boka kurs: soderkopingsss.se
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Ramunderstaden ser
till att alla barn kan
springa gratis i Lilla
Brunnsparksloppet
Söderköpings kommuns bostadsbolag
Ramunderstaden fortsätter satsningen på Lilla
Brunnsparksloppet och är stolt titelpartner till
barnloppet även 2022.

Mikael Åhrberg och Josefine Valdés ser fram emot ED Söderköpings Stadslopp 21 juni,
där Söderköpings Brunn har en viktig roll.

Foto: Mikael Grip

Söderköpings Brunn - ligger i framkant
precis som ED Söderköpings Stadslopp
Söderköpings Brunn är inne på spurten av sin
totalrenovering. Samtidigt är kurhotellet från 1719
en viktig partner till ED Söderköpings Stadslopp och
inte minst "Brunnsspurten".

– Motion och hälsa är viktigt. Elitlöparna som bor hos
oss trivs och har nära till start och mål i Brunnsparken.
Det är naturligt för oss att vi är med och stöttar ED
Söderköpings Stadslopp, säger hotelldirektören Mikael
Åhrberg.
Anrika Söderköpings Brunn har genomgått en varsam
förvandling. Det traditionella har bevarats samtidigt som
stora delar av kurhotellet har renoverats.
– Vi hade stängt ett år under pandemin och gjorde
under den tiden stora och välbehövliga renoveringar, säger Mikael Åhrberg.
Renoveringar som landar på någonstans runt 25 miljoner kronor.
– Det har varit en totalomfattande renovering. Vi har
nyligen nyöppnat 27 renoverade hotellrum. Hela bottenplanet "blåstes ut". Nytt kök, ny reception, ny entré,
inglasning av verandan, samt att samtliga konferenslokaler är nyrenoverade och uppdaterade med ny teknik plus
mycket annat. Nu håller vi också på och bygger en ny
utomhuspool för att utveckla spaavdelningen. Den nya
poolen ska öppnas den här sommaren är tanken.
Nyöppningen för Söderköpings Brunn, som totalt erbjuder 103 hotellrum, ägde rum 25 mars 2021.
– Det har varit en del omfattande restriktioner under

pandemin som har försvårat situationen för hela branschen, även efter att vi öppnade igen. Men sommaren
2021 och julborden senare det året gick fantastiskt bra.
Jag ser en ljus framtid för Söderköpings Brunn, berättar
Mikael.
Den stora gemomgripande renoveringen må vara i
princip klar, eller inne på spurtrakan. Men förvänta er
fler nyheter framåt.
-Ja, vi måste hela tiden vara på tårna och det finns
planer på ett och annat som jag inte tänker avslöja ännu.
Ni får hålla utskick, säger Mikael med ett skratt.
Trycket från gästerna har ökat och beläggningen
framåt likaså.
– Konferenser är vi stora på och det som får hjulen att
snurra rejält. På helgerna när det inte är konferenser är
det mycket bröllop, dop och stora fester med privatpersoner. Verksamheten är igång sju dagar i veckan året om.
"Brunnsspurten" handlar om en speciell spurt i ED
Söderköpings Stadslopp där den som vill kan öka farten
under loppets sista 100 meter. Snabbaste dam och herre under den delen av loppet vinner för två personer en
övernattning i dubbelrum, tillträde till spaavdelningen
och frukost på Söderköpings Brunn. Varje pris är värt
cirka 3 000 kronor.
– En kul grej som vi gärna bidrar till. Det ska bli intressant att se vilka som har mest bråttom på slutet av
loppet, säger Mikael Åhrberg som själv kommer att dela
ut presentkorten på scenen i Brunnsparken den 21 juni.

Smarrig sommartallrik från
ICA Supermarket Söderköping
Alla som deltar i ED Söderköpings Stadslopp får en
välfylld tallrik mat med tillhörande dryck av ICA
Supermarket Söderköping.

Tänk att du just har gått eller sprungit fem kilometer.
Det kurrar lite i magen. Då står ICA-handlaren Johan
Andersson med personal beredd att servera dig en härlig
tallrik med mat och dryck. Perfekt att avnjuta i gröngräset i Brunnsparken tillsammans med dina kompisar.
– Exakt vad det blir på tallriken får vi återkomma till.
Något gott och somrigt ska vi försöka få till, kanske blir
det något snacks också, säger Johan med ett leende.
Johan tvekade inte en sekund, när han för några år sedan fick frågan att delta med ICA Supermarket Söder-

köping i ED Söderköpings Stadslopp.
– Nej, det känns som en klockren grej som vi gärna
är med på. Just att de som vill kan gå loppet är något jag
gillar. Hälsa och motion är viktigt, berättar Johan.
Maten och drycken gäller självklart alla som går, joggar
eller springer i mål både i ED Söderköpings Stadslopp
och Ramunderstaden Lilla Brunnsparksloppet.
Även nummerlappsutdelningen kommer att äga rum
på ICA Supermarket Söderköping. Du kan hämta din
nummerlapp måndagen den 20 juni mellan klockan 1218. De nummerlappar som inte hämtas ut där, går bra
att hämta i tävlingscentrum i Brunnsparken den 21 juni,
från och med klockan 15.00.

– Ett jättetrevligt initiativ som vi vill stötta, eftersom
hälsa och friskvård är viktigt för alla i kommunen. Att
alla barn kan delta helt gratis i Ramunderstaden Lilla
Brunnsparksloppet och att våra hyresgäster och medarbetare får möjligheten att vara med i ED Söderköpings
Stadslopp gratis är helt fantastiskt, säger Caroline Ring,
vd för Ramunderstaden.
Just nu pågår peppning för att få så många som möjligt
att vara med.
– Vi hoppas att alla som kan och vill tar chansen att
vara med. Jag kommer att stå på startlinjen den 21 juni,
lovar Caroline Ring.
Ramunderstaden äger 937 lägenheter på totalt 66 580
kvadratmeter.
För information om hur man anmäler sig gratis, kontakta växel på 0121-19600 eller mejla till
info@ramunderstaden.se.

Söderköpings kommun
satsar på gratis deltagande
för ungdomar som är
mellan 13-20 år
Söderköpings kommun erbjuder alla ungdomar från
årskurs sju på högstadiet till trean i gymnasiet gratis
startplats till ED Söderköpings Stadslopp 2022.

– Vi hade en föreningsträff förra hösten och inom
förvaltningen har vi tagit fram ett program som vi kallar
”Meningsfull fritid”. Inom den ramen ska vi satsa på just
meningsfull fritid för barn och unga. Då tycker vi att ED
Söderköpings Stadslopp passar bra in på det konceptet,
säger Melker Skoglund, fritidssamordnare Söderköpings
kommun.
– Initiativet. kom även från politiken som tycker
det här är en bra grej, säger Gert Wahlbeck, fritids
samordnare i Söderköpings kommun.
För barnen upp till tolv år är det Ramunderstaden Lilla
Stadsparksrundan som gäller. Där får alla barn vara med
helt gratis tack vare Ramunderstaden.
Nu utökas ”gratisdeltagandet” med att alla sjuor, åttor
och nior på Ramunderskolan samt ettor, tvåor och treor
på Nyströmska, kan delta utan att betala någonting i anmälningsavgift till ED Söderköpings Stadslopp.
– Det känns bra ur ett folkhälsoperspektiv. Vi marknadsför det här initiativet till våra skolor, rektorer och
gympalärare, berättar Melker Skoglund.
– Vi kan också försöka uppmuntra fotbollslag att vara
med. Att de tar tisdagen 21 juni som ett fyspass med
löpning. Det finns säkert fler sporter och klubbar som
kan tänka sig det, säger Gert Wahlbeck.
Koden ni som är mellan 13-20 år ska använda heter:
Ung i Söderköping.
Söderköpings kommun sponsrar även alla sina anställda med anmälningsavgiften till ED Söderköpings
Stadslopp.

Söderköpings-Posten är stolt mediapartner!
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Lättsprungen bana ger hopp om bra
tider i ED Söderköpings Stadslopp

Ramunderstaden Lilla Brunnsparksloppet.
Foto: Magnus Andersson

Var med och spring loppet tisdag den 21 juni.
Foto: Peter Holgersson

Serander Fastighetsförmedling är stolt
medaljpartner.
Foto: Magnus Andersson

Tisdagen 21 juni är det dags för tredje upplagan
av ED Söderköpings Stadslopp med tillhörande
Ramunderstaden Lilla Brunnsparksloppet. Vi har
tagit pulsen på tävlingsledaren Mikael Grip från
arrangörsklubben Söderköpings OK.

De gånger ED Söderköpings Stadslopp arrangerats
tidigare har det varit på en onsdagskväll.
– Det är ju veckan innan midsommar det handlar om
och vi har fått till oss både från företag och privatpersoner att det kan vara bra att loppet arrangeras en dag längre ifrån midsommar. Dessutom brukar det vara kanonfint kvällen innan och börja störtregna så fort startskottet
avlossas. Förhoppningsvis blir det inget ösregn i år när
vi kör på en tisdagskväll, berättar Mikael med ett leende.

rekord finns alla möjligheter på den kontrollmätta banan. Som vanligt blir det flera musikstationer utmed banan för att skapa en festlig stämning, säger Mikael som
kommer med en vädjan.
– Alla deltagare som kommer från Norrköpingshållet,
ta gärna lite extra tid på er till starten. Det är ofta köer
vid infarten till Söderköping.

2019 var premiäråret för ED Söderköpings Stadslopp.
2020 var eventet helt inställt på grund av pandemin.
– 2021 tvingades vi flytta loppet från sommaren till
sensommaren av samma skäl. Även om det också blev
bra, känns det riktigt skönt att kunna arrangera eventet
där vi vill ha det mitt i sommaren igen. Söderköping är
en riktig sommarstad och det är då vi vill att loppet ska
äga rum, säger Mikael Grip.

Vad är det då som utmärker ED Söderköpings
Stadslopp?
– Det är en väldigt platt och lättsprungen femkilometersbana. Visst finns det några utmanande kurvor
i stadskärnan, men för den som vill slå sitt personliga

SÖDERKÖPINGS
21 juni 202221/6
STADSLOPP
Upplev löparglädjen på de lättlöpta 5 kilometerna

KÖPINGS
SLOPP

SÖDERKÖPINGS
STADSLOPP

GRAFISK PROFIL
2017

Starten för ED Söderköpings Stadslopp går 19.00.
I Ramunderstaden Lilla Brunnsparksloppet är det fyra
starter. 17.00: Pojkar och flickor födda 2010-2011 (gul
nummerlapp). 17.15: Pojkar och flickor födda 20122013 (blå nummerlapp). 17.30: Pojkar och flickor födda
2014-2015 (röd nummerlapp). 17.45: Pojkar och flickor
födda 2016 och senare (grön nummerlapp).
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BRUNNSPARKSLOPPET

Gratis anmälan 1 km
för alla barn!

Vi levererar alla trycksaker till Stadsloppet i Söderköping

Titelpartner:

Medaljpartner:

Titelpartner barnlopp:

Arrangör:

SÖDERKÖPINGS KOMMUN

VÅR LOGOTYP.

Huvudpartners:

STÅENDE
OCH LIGGANDE
Söderköping kommuns logotyp
finns i två varianter, en primär och
en sekundär.
Båda varianterna finns i tre
utföranden: anpassad till ljus
bakgrund, anpassad till mörk bakgrund och en version i svart/vitt.
Logotypen finns i vektoriserat
eps-format för print och i pngformat för officeprogram och
digitalt.

Mediapartner:

Vår primära logotyp är stående,
med vapnet överst och namnet
centrerat undertill.

Primär logotyp mot mörk bakgrund.
Används främst till kläder och
profilmaterial.

Sekundär logotyp på en rad.
Denna variant används endast i
undantagsfall, främst på skyltar.

Sekundär logotyp på en rad mot
mörk bakgrund.

Produktpartner:

Prispartner:

Vit logotyp mot mörk bakgrund.
Används främst till kläder och
profilmaterial.

Primär logotyp i en färg - svart.

Vit sekundär logotyp på en rad mot
mörk bakgrund.

Sekundär logotyp på en rad,
enfärgad svart.

Bilpartner:

Endast färdiga original av
logotypen ska användas.
Logotypen ska alltid storleksförändras proportionellt.

Guldpartners:
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Mat till alla
Gå, jogga,
spring

Mat till alla

Medalj till alla

ED Söderköpings Stadslopp!
Mer info och anmälan: soderkopingsstadslopp.se

Silverpartners:

Medalj till alla

Untitled-1 1

Bronspartners:

2018-10-26 16:03:00

Friskvårdspartner:
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SOMMAR
I FÖRSAMLINGEN

Skärgårdskyrkan

Sön 3/7
kl. 18.00

Skärgårdskyrkan inleds - Capella Ecumenica
Söderköping Gospel. Kaffe och jordgubbar 50 kr
Båt från Kungshällsudden kl. 17.00

Ons 6/7
kl. 19.00

Gun-Britts brygga - Trännö
Dag Svensson på dragspel. Medtag egen fikakorg
Båt från Kungshällsudden kl. 18.30

Sön 10/7
kl. 18.00

Börrums kyrka
Dagsbergs dragspelsgäng

Ons 13/7

Sommarmusik - Kalvholmens camping,
vid regn S:t Anna kyrka
Åsa Sjöberg, Claes Lövgren och Marcus Österlund
Medtag egen fikakorg

kl. 19.00
Sön 17/7
kl. 18.00

”Old School” - Engelholms skola
Roland Engdahl och Lotta Källström.
Kaffeservering

Ons 20/7
kl. 19.00

Gretas äng - Äspholm
Fredrik Törnvall
Båt från Vrångö kl. 18.30

Sön 24/7
kl. 18.00

Skärgårdskyrkan går iland - S:t Anna kyrka
Angela Wannbäck och Fredrik Ingå ”Från Disney till
Duvemåla”
Kaffeservering i S:t Anna församlingshemmet 50 kr

Farledskyrkan

V. 30. 25/7 -31/7 Skällviks kyrka
Visning av kyrkan, Frälsarkransvandring och kaffeservering kl. 13.00-17.00
Andakt kl. 16.30 Måndag - Fredag.
Mån 25/7

kl. 19.00

Ons 27/7
Tor 28/7
Fre 29/7

kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 19.00

Lör 30/7

kl. 13.00
kl. 19.00

Sön 31/7

kl. 19.00

Orgelkonsert med Martin Riessen,
organist
Dagsbergs dragspelsgäng
Föredrag av Margareta Jovanovic
Flöjtensemblen Flautando. Piccolaflöjt till
kontrabas flöjt, musik av Bach, Pavel
och Evans
Klimatpilgrimsvandring
Hela kyrkan sjunger, S:t Ragnhildskören
under ledning av Kalle Färmberg
”Konsert á la Alice Babs” Ann-Christin
Hallgren sång och Marcus Österlund piano

Här hittar du en del av det som kommer att hända i församlingen
under sommaren. Klipp gärna ut ditt program.
Mer information om gudstjänster, evenemang och öppettider hittar
du på vår hemsida eller i sommarbroschyren som finns att hämta i
våra kyrkor från juni månad. Glad sommar!

Sommarkvällsmusik

Torsdagar kl.19.00 S:t Laurentii kyrka
30/6 Sagolikt
Romansafton inspirerad av Elsa Beskows sagor och
målningar. Nordic Light Duo. Josefine Andersson
mezzosopran och Daniel Beskow pianist
7/7

Musique Baroque
Ensemble Mélero. Hanna Wilkund barockviolin,
Leif Henriksson viola da gamba, Cajsa Trepte cembalo

14/7 Kom hjärtans fröjd
Vokalgruppen Åkervinda. Nordisk folkmusik, visor och
psalmer blandas med improvisation och jazzharmonik.
21/7 Själens landskap
En odyssé i romantisk musik. Pia-Marie Nilsson sopran,
Erik Sunnerstam flöjt och Lotta Larsson piano.
Musik av Schumann, Saint-Saëns Poulenc m. fl.
28/7 Brasskvartett från Lunnevads folkhögskola
Gerda Rydberg och Joel Fleur trumpet
Cecilia Werling horn, Tyra Blomqvist trombon
4/8

Musikaliskt fyrverkeri på möjliga och
omöjliga instrument.
Familjen Hellgren. Lars, Louise och
Samuel.

Du är
viktig.

anmälan till
konfirmation
är öppen nu!
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PSST...

Senast uppdaterad
information hittar
du på vår hemsida.

Gudstjänster i sommar
1 juni
5 juni
6 juni
8 juni

12 juni
15 juni
19 juni
25 juni
26 juni
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
3 augusti
7 augusti
10 augusti
14 augusti
17 augusti
20 augusti
21 augusti

13.00
19.00
11.00
16.00
11.00
13.00
17.00

Veckomässa
Vårkonsert
Mässa
Gudstjänst
Mässa
Veckomässa
Liv att dela

Kör con Coeur
Exaudi ungdomskör
S:t Laurentii kyrkokör

11.00
16.00
15.00
11.00
16.00
16.00
11.00
16.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
11.00
19.30
13.00
11.00
16.00
13.00
16.00

Mässa
Gudstjänst
Veckomässa
Mässa
Mässa
Friluftsgudstjänst
Mässa
Friluftsgudstjänst
Mässa
Mässa
Mässa
Mässa
Mässa
Veckomässa
Mässa
Ekumenisk gudstjänst
Veckomässa
Mässa
Friluftsgudstjänst om predikare-Lena
Veckomässa
Körkonsert
Denkmalchor kör från Leipizig
11.00 Mässa
16.00 Friluftsgudstjänst

S:t Laurentii kyrka
Drothems kyrka
S:t Laurentii kyrka
S:t Anna g:a kyrka
Drothem kyrka
S:t Laurentii kyrka
Drothems kyrka och
församlingshem
S:t Laurentii kyrka
Börrums kyrka
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
Skönberga kyrka
Vid Drothems förs.hem
S:t Laurentii kyrka
Hästräcket, Skällviks kyrka
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
Brunnskyrkan
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
vid S:t Anna gamla kyka
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
S:t Laurentii kyrka
vid Börrums kyrka

Söderköpings
Gästabud
26-28/8

Sommarkul i kyrkparken

Sommarcafé

Under följande dagar ses vi i S:t Laurentii
kyrkpark för sommaraktivitet tillsammans.
Tiderna hittar du på vår hemsida.

Den 30 maj öppnar vi upp
vår utomhusservering och har
öppet under hela sommaren fram till
den 2 september.
Våra öppettider är:
Vardagar kl. 12.00-16.00.

För alla åldrar

Onsdag 15 juni
Torsdag 16 juni
Fredag 17 juni
Välkommen!

Måndag 20 juni
Tisdag 21 juni
Onsdag 22 juni

Klockaregården

Kyrkornas öppettider
Välkommen in i våra kyrkor i sommar.
Kyrkan är öppen för enskild andakt, att få tända
ett ljus eller bara sitta ned i stillhet.

S:t Laurentii kyrka

Skällviks kyrka

27 juni - 28 augusti
Alla dagar 11.00-18.00

25 juli - 31 juli
Mån-sön 13.00-17.00

Drothems kyrka

S:t Anna kyrka

27 juni - 28 augusti
Alla dagar 11.00-15.00

27 juni - 28 augusti
Mån-fre 11.00-15.00

Skönberga kyrka

S:t Anna gamla kyrka

27 juni - 28 augusti
Alla dagar 11.00-15.00

Öppet alla dagar året
runt

Mogata kyrka
27 juni - 28 augusti
Alla dagar 11.00-18.00

Frälsarkransen

S:t Laurentii kyrka och Skällviks kyrka
I kyrkan kan du gå din frälsarkransvandring.
En utställning för meditation och stillhet.
Se våra vackert tovade pärlor av Katarina Stening.
Vecka 30 finns utställningen i Skällviks kyrka, övriga
veckor är utställningen i S:t Laurentii kyrka.

Kontakt
www.svenskakyrkan.se/soderkoping
www.facebook.com/soderkopingsanktanna
Församlingsexpedition:
Telefon: 0121-358 00
Mail: ssa.forsamling@svenskakyrkan.se
Diakonicentrum:
Telefon: 0121-358 09

Välkommen!

”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.”
Svenska psalmboken 199
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Örnviken Camping får nytt liv i sommar

Tjoffe, Amalia och Robin vid Örnvikens Camping.
Entreprenören Tjoffe är ivrig nybyggare i
skärgården. Han kan knappt stå still så lång tid det
tar att ta ett foto. Mitt ibland grävskopor och
grushögar pekar han på allt som gjorts på Örnviken
sedan köpet 2021.
- Här finns från och med nu tio ställplatser, båtplatserna fanns, men var oerhört nedgånget, så där är allt
förnyat, berättar Tjoffe. Där borta på andra sidan kullen
ligger delen av campingen som funnits sedan 70-talet
och här har vi byggt Glamping med stora tält insprängt
bland vackra tallar.

Folk springer och grejar inför nyöppningen av Campingen Örnviken som ligger långt in i en vik strax innan
Engelholm utmed Södra Finnö vägen.
Tjoffe Sjögren, en av ägarna ihop med Ulrik Kryger
har ett samarbete med Robin och Amalia, som ska driva
hela företaget under säsongen. De är själva erfarna resenärer och har rest Europa runt i en gammal husbil, den
är nu centralt parkerad i Örnviken.
Amalia kommer stånkande med dammsugare och
städgrejer efter att städat ett av tälten på flotte.
- Jag har tagit tiden, det tar ca en halvtimme per flotte,
säger Amalia. Att sommarpersonal behöver anställas är
alla eniga om.

Paret kör sina barn morgon och kväll till förskola och
skola, men väl hemma så har barnen en väldigt spännande lekmiljö.
- Den 29 april kopplades vattnet och duscharna på.
Det är skönt att det fungerar.
Vi gör det här för att det är skoj, inte för att tjäna
pengar. Jag älskar det här, säger Tjoffe och drar vidare.
Andra företag inom turistbranschen är glada ju fler
som satsar och visar upp vårt vackra Sankt Anna.

Britta Andersson
Text och Foto

Roland Engdahl
underhåller i sommar
- För 27 år sedan frågade Stig Ekblad, dåvarande
ägare av Söderköpings Brunn om jag ville börja
och spela på alla julbord och under juli månad med
”Musik på verandan”. Det blev mycket önskelåtar
och allsånger vilket var mycket uppskattat, berättar
Roland.

Tänk på miljön, panta snabbt & enkelt hos oss!

Ibland kommer det fram någon som sjunger spontant.
- När Tomas Ledin var på väg ner till Visfestivalen i
Västervik så kom han fram och sjöng sommaren är kort.
Anna Lotta Larsson, Eddie Oliva, Lotta Källström med
många fler har också bjudit på spontansång.
I sommar spelar Roland lunchmusik på Söderköpings
Brunn varje lördag mellan 12:00-15:30.
I juli utökas underhållningen till: onsdag till söndag
mellan 12:00-15:00.
Det utlovas många önskelåtar och en del spontana
gäster kommer att uppträda som traditionen bjuder.
Roland tar med sig flera instrument: piano, trombon och
dragspel.

Daniel Serander

Ågatan 2, 614 34 Söderköping - Följ oss gärna på Facebook

Roland Engdahl.

Foto: Niclas Sandberg
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Din lokala inredningsbutik!
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Nya öppettider från den 1/6:

ons, tor 10–18 • fre, lör 10–15
Semesterstängt vecka 28-29

Vi finns på gården:
Sörby 2, Ringarum
073-063 04 93

!
Varmt välkommen till oss

Håll dig uppdaterad
Hemma hos Elsa i Ringarum
hemmahoselsa

 
 


Second hand

för allt till bröllop & fest

Minutstyrning - nej tack!
FÖR EN VÄRDIG
ÄLDREOMSORG

Vill du också bo så här fint?

Dop, student, bröllop, barnkalas.
Oavsett vilken fest du planerar
eller är bjuden till, kan du hitta
dekorationer, tillbehör & kläder
hos oss.
•
Vill du sälja?
Du får 50% av försäljningssumman, exponering 6 månader
i butik och online. Läs mer på
hemsidan.
Hållbart för plånbok och klimat.
Hagatorget • www.entillfest.se

0703-31 81 01 • butiken@entillfest.se

Hinner du inte med tvätten?
Anlita TVÄTT-Stället, istället!
- Tvätteriet som erbjuder det
du eller ditt företag önskar!

Välkommen till en
personlig hyresvärd

Hör av dig för mer information
om våra lediga lägenheter:
www.fogelvikfa.se • Tel 0123-510 90

Vi är ert lokala och trygga
alternativ av våtrumsentreprenör
i Söderköping, Norrköping,
Valdemarsvik & på Vikbolandet.
Välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri offert.
Vikingagatan, Söderköping - Niklas Israelsson: 0730-647060
ostkustens@outlook.com - Följ oss gärna på Instagram

tvattstallet@outlook.com RUT-avdrag
www.tvätt-stället.se
på de flesta av
våra tjänster!
073-533 58 90
Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

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

Förutom alla fina badplatser
ute i vår skärgård eller i sjöar
kan du också välja att ta ett
svalkande dopp eller att en dag
besöka Söderköpings friluftsbad
inne i stan. Här finns allt från
barnpool, lekpark med rutschkana, gungor, sandlåda med ett
piratskepp och beachvolley
bollplan. Eller varför inte njuta
av en lugn stund på
gräsmattan?

Badplatser i
Söderköping

Passa på att bada och koppla av i sommar.

Under sommaren passar det bra med ett svalkande
dopp vid någon av Söderköpings kommuns fina
badplatser. Här kommer information om vilka
badplatser som finns i Söderköping, var de är
belägna samt vad som finns vid respektive badplats.

sen finns även omklädningshytt dam/herr, WC samt
enklare kiosk. Källbuktens badplats är belägen ca 45 km
från Söderköping vid Källbuktens camping.

Sanden

Husbyvik
Vid Husbyviks badplats finns sandstrand, brygga, omklädningshytt dam/herr samt tillgänglighetsanpassad
toalett. Badplatsen är belägen ca 11 km öster om Söderköping. Följ skylt mot Stegeborg, följ sedan skylt mot
Mogata. Vid Mogata samhälle, följ badskylt. Observera
smal grusväg sista biten från Djursnäs.

Klarsjön
Klarsjön bjuder liksom Husbyvik på sandstrand och
brygga. Därtill finns omklädningshytt dam/herr/unisex
och toalettbyggnad med två WC varav en HWC utrustad med skötbord. Klarsjön ligger ca 10 km sydväst om
Söderköping. Följ Östra Rydsvägen, tag av mot Nybble
och följ badskylt.

Källbukten
Vid Källbukten finns en stor sandstrand med rejäl badbrygga som passar perfekt för barnfamiljer. Vi badplat-

Sanden är en mindre badplats i söderläge, med finkornig
sand och badbryggor som man kan dyka ifrån. Tack vare
sitt skyddade läge får den tidigt bra badtemperaturer.
Grillplats, beachvolleyplan och TC finns. Beläget ca 45
km från Söderköping.

Skiren
Skirens badplats bjuder på både sandstrand och gräs.
Därtill finns brygga, omklädningshytt dam/herr och TC.
Skiren är belägen ca 20 km från Söderköping.

Tyrislöt
Längst ut på väg 210 hittar du Tyrislöt, med mindre badplats och brygga i vackert norrläge. Enklare restaurang
med rättigheter, trevliga pubkvällar och ofta färsk fisk på
kajen. I trädgården kan man sommartid prova på yoga
eller gympa. WC finns. Beläget ca 50 km från Söderköping.

Bad i stan
Förutom alla fina badplatser ute i vår skärgård eller i sjöar
kan du också välja att ta ett svalkande dopp eller spendera en dag på Söderköpings friluftsbad inne i stan. Här
finns allt från barnpool, lekpark med rutschkana, gungor, sandlåda med ett piratskepp och beachvolleybollplan.
Eller varför inte en lugn stund på gräsmattan? Badet är
öppet är mellan den 11 juni till 14 augusti, måndag fredag 10.00 - 20.00, lördag och söndag 10.00 – 18.00.

Tänkvärt
Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du
får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och
övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot
omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte
förstöra!
Tänk på att vid fågel- eller sälskyddsområden råder
landstigningsförbud viss tid av året och även förbud att
vistas på vattnet inom visst avstånd från stranden. Förbuden märks ut med gula eller röd/gula skyltar. Dessa kan
se olika ut beroende på tidsperiod.
Trevlig simtur!

Therése Eklöf

Teater Sythercopie presenterar:

Borta (inte så) bra, hemma (kanske inte heller bäst)
En nyskriven farsartad
enaktare i campingmiljö

Jägmästargården:
Lördag 30/7 kl 14.00
Söndag 31/7 kl 14.00

Korskullens Camping

Fredag 5/8, 12/8, 19/8 kl 18:30
Lördag 6/8, 13/8, 20/8 kl 14:00
Söndag 14/8, 21/8 kl 14:00
Biljettköp: Stinsen i Söderköping, visit.soderkoping.se, eller direkt på plats. 100 kr/biljett.
Barn under 7 år: gratis. För frågor: kontakt@teatersythercopie.se, tel. 070-828 42 46

www.teatersythercopie.se

Foto: Petra Östelius

Teater Sythercopie
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välkommen att
boka boende hos
oss i sommar

Slussen Rum B&B ligger vid
Göta kanal, gästhamnen och
slussen, centralt i händelsernas
centrum. Vi tar emot privatgäster,
grupper och företag.
www.slussenrum.se
0121-155 46
slussenrum@gmail.com

Bilder från Sandatex.se
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Solklara lösningar

OPM levererar den bästa solskyddslösningen för
villan, företaget, kontoret, butiken och restaurangen!

etabl. 1953
etabl. 1953
etabl. 1953

Svenkstillverkade produkter
nkstillverkade produkter
nkstillverkade produkter

OPM har
har egen
egen
OPM
tillverkning
av:
tillverkning av:

OPM har egen
tillverkning av:

INGEN SOMMAR
• Markiser
Markiser
•
• Pergola
N SOMMARTA
U
•
Pergola
• Pergola
• Plisségardiner
ING!
•
Plisségardiner
• Plisségardiner • Lamellgardiner KLÄNN
• Markiser

• Lamellgardiner
Lamellgardiner
•
•
•
•
• Screenridå
• Screenridå
Screenridå
•
• Persienner
• Persienner
Persienner
•
• Ridå med kassett
Nyhet! • Ridå med kassett
och sidoskenor,
•
Ridå
med
kassett
Nyhet!
Nyhet!
och sidoskenor,
sidoskenor, 100 % mörkläggning!
Persienn och
Persienn
100 % mörkläggning!
Persienn
Stella 100 % mörkläggning!
• Insektsnät till
Stellaoss:
• Insektsnät
Insektsnät till
till
Stella
Kontakta
•
fönster/dörrar
Telefon: 0121-10240
fönster/dörrar
fönster/dörrar
opm.soderkoping@gmail.com
• Dukbyte - Markisväv
• Dukbyte
Dukbyte -- Markisväv
Markisväv
Fixpunkten, Söderköping
•

11 juni – 14 aug 2022
ALLMÄNT BAD
Måndag – fredag 10–20
kassan stänger 19
(stängt midsommarafton)

Lördag – söndag 10–18

Välkommen till
friluftsbadet
i Söderköping

Välkommen in!

Pizza – kebab – sallad – pasta – á la carte

Nu är vi tillbaka i
Söderköping!
Välkomna önskar
Stefan Gezici
med personal.

kassan stänger 17

MOTIONSSIMNING
Mån, ons, fre 6–8

(vecka 20-23 och 33–35)

Beställ på telefon:

0121-131 40

Mån, ons, fre 6–10

(stängt midsommarafton)
Priser: www.soderkoping.se/friluftsbadet

Prästgatan 3, Söderköping
Campino Söderkoping

Öppettider: Mån-Fre 11-21, Lör-Sön 12-21

VÅRT SÖDERKÖPING KAN BÄTTRE
Vi vill
Satsa på förebyggande arbete och meningsfull fritid för barn och unga för
ett tryggare Söderköping.
Förbättra villkoren för alla som jobbar i skola, vård och omsorg samt höja
kvaliteten i välfärden med fler anställda, så att elever lär sig mer och
äldres trygghet ökar.
Ge fler möjligheter till alla att göra rätt så återvinning och återbruk ökar.
Av vanligt folk för vanligt folk

SÖDERKÖPING
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"Örtagården är alltid öppen och
vanligen bemannad tisdag och
lördag kl. 10-12 under
odlingssäsong. Ibland överraskas
besökare med ett glas rosensaft
eller andra smakprov från
trädgårdens skatter."

Örtagården i
Söderköping

Mitt i staden ligger en av Söderköpings pärlor,
Örtagården. Kom in och titta, kanske ta med fika
eller lunch, och njut bland örter, blommor, dofter och
fågelkvitter i gröngräset, i skuggan under träden eller
i lusthuset i denna förtjusande trädgård.

Växtförsäljningen bakom boden är alltid öppen.
Foto: Antonia Kaaresdotter

Känn doften av vackra blommor.
Foto: Antonia Kaaresdotter

dessa har värdefulla antibakteriella egenskaper.
• Rosrabatter ståtar med olika sorter, färger och dofter.

Information

Däremellan växer s.k. ogräs som vi nu lärt oss uppskatta
(i måttliga mängder…) då även de är viktiga mat- och
medicinalväxter.

Våra växter
Blandade rabatter runt om i trädgården bjuder på en fascinerande variation av växter och blommor. Här hittar du
också rabatter som är planterade efter specifika användningsområden.
• Kryddspiralen av sten höjer sig mitt i trädgården.
Örterna där känns igen som kryddväxter i köket och
speciellt älskade av våra bin.
• Medicinalväxter som kan hjälpa vid många slags
åkommor.
• Kyrkobukettens örter hade man med sig som bukett
i kyrkan förr. Det var för väldoft i tider med bristfällig
hygien, men intressant nog har det även visat sig att

Till träden hör de mer ovanliga valnöt och persika och
på höstkanten erbjuds besökare plocka fallfrukt från
äppelträden. Vidare finns olika grönsaker, bär och de
fyra sädesslagen.

Kunskap
Även nu för tiden uppskattas Örtagården som en levande florabok och en utmärkt plats att lära sig. Är du osäker
på en växt kanske den finns här och kan studeras genom
de olika växtstadierna från skott på våren till frö på hösten för igenkänning. Att fota växter här är perfekt för att
både samla kunskap och vackra minnen.

SOMMAREN 2022
30 APRIL - 19 JUNI HELGÖPPET 11-16
25 JUNI - 21 AUGUSTI ÖPPET DAGLIGEN 11-17

Örtagården är alltid öppen och vanligen bemannad tisdag och lördag kl. 10-12 under odlingssäsong. Ibland
överraskas besökare med ett glas rosensaft eller andra
smakprov från trädgårdens skatter.
Växtförsäljningen bakom boden är också alltid öppen.
Växter betalas enligt skyltarna med Swish.
Speciella evenemang utlyses på hemsidan, anslags
tavlan och sociala medier.
I Örtagården finns mycket att titta på, njuta av och lära
sig så besök oss gärna! Välkommen!
Örtagården är en ideell förening som uppskattar stöd
genom medlemskap, sponsring eller kom med oss i vårt
mysiga gäng som hjälps åt med trädgården.
Besök gärna www.ortagarden-soderkoping.se för mer
information.

Margareta Zackrisson
Rose Wilkinson

Vi seglar ut

båtmodeller av Leif Öbrink

14 juni – 31 aug

BARNAKTIVITETER
CAFÉ &

Stinsen, Söderköping

MATSERVERING
DISCGOLFBANA

Kåserier med Leif Öbrink
onsdagar kl 18.00 den
22 juni, 20 juli, 24 augusti
i utställningen

KONSERTER
NATURRESERVAT &
SLINGOR
S

O

TURISTINFORMATION
UTSTÄLLNINGAR

www.edgardspalagno.se
076-1937066

BESÖK

OSS

Nedre Lagnö 1

Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping
Öppet: Måndag–torsdag 10–19, fredag 10–18
Arr: Kulturkontoret och Leif Öbrink

614 98 Sankt Anna

Pensionärsrabatt
Som pensionär får du 7% rabatt på
receptfria produkter varje tisdag.
Allergibesvär, solskydd,
vätskeersättning
eller myggmedel?

7%

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

Ta hand om dig på sommaren.
Varmt välkommen in på
Apotek Hagatorget i centrala Söderköping.

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

Varmt välkommen
att kontakta mig

på telefon 0121-131 31

Prästgatan 6,
Bossgård
614 30 Söderköping

0121-131 31
tomas@axets.se
www.axets.se
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Färskt bröd - Tårtor - Glass - Smörgåstårtor - Konditorivaror - Smörgåsar

Varmt välkommen till
oss på Fix-Konditori

Vi hoppas på en underbar
sommar och ser fram emot
att just du kommer till oss
Förbeställning i butik/0121-139 60
Öppettider:
V. 26-32: Mån-Fre 8-17, Lör 9-14
Ord. tider: Mån-Fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60

Guldsmedsmästare som
omarbetar, reparerar och
nytillverkar vackra smycken
med stor passion.
För tidsbokning:
info@guldmakeriet.com - 0121-155 33
Följ oss på:
guldmakeriet
guldmakerietisoderkoping

Följ oss på Facebook

Glad Sommar!
En historia om

En utställning om

Trevnad
Bokföring • Redovisning • Löneadministration

www.tygsparven.se

Vi har öppet
hela sommaren

FÖNSTER

Vi har blommorna till
sommarens alla tillfällen

Måttanpassade och
designade efter Dina
önskemål!

Varmt välkommen in till oss

Öppettider

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

Möjligheternas Hus startade år 2010.
Här finns bred kompetens och
erfarenhet.
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Öppettider 1/6-31/8
Tisdag- Torsdag kl.10-18 eller boka tid.
Välkommen!
Fixpunkten , Ringvägen 44 Söderköping
info@tygsparven.se 073-87 86 092

Karl Knutssonsgatan 1, Söderköping • 0121-72 17 50 • www.majena.se
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En textil historia, väl värld att berätta !

Svensktillverkade FÖNSTER med eller utan montering.
Beställ enbart FÖNSTERBÅGAR om karmarna är i bra skick. KOSTNADSEFFEKTIVT

Lilla Bäckermåla Valdemarsvik
0709 68 58 08
BRYGGBUTIKEN
www.bioconsultingab.se

men
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Snöskottning,
efterRutavdrag
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Snöskottning, efter
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Blixtlås, lagning, uppläggning av
200
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till 30
30 min
min100
100kr,
kr,över
över30
30min
min- 60
- 60min
min
200

hemtextilier/kläder enligt dina önskemål.

RESTAURANG & CAFÉ
GÅRDSBUTIK
Flytt/veckostädning,
fönsterputsning
Flytt- och veckostädning,
och
storstädning.och storstädning.
fönsterputsning
Uppsättning av tavlor, lampor, gardiner
m.m. Inköp och monteringshjälp.
Cykelreperationer och symaskinsservice.

0121-10747

-

070-147 13 46

-

070-864 69 89

-

www.mhsoderkoping.se

Skärgårdens produkter
på tallriken och i butiken

Lilla Bäckermåla Valdemarsvik
0709 68 58 08
www.magasinetsanktanna.se
0121-521 22
www. bioconsultingab.se
Följ oss gärna på
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”

Äntligen kan vi planera för
ett helt vanligt Gästabud! Det
arbetas för fullt för att det ska
bli ett fullspäckat program i
dagarna tre. Återigen blir det
fartfyllda tornerspel i Brunnsparken med Arbogariddarna
och magiska eldshower med
TRiX när mörkret sänkt sig.

Gästabudet är
äntligen tillbaka!
Äntligen kan vi planera för ett helt vanligt Gästabud!
Det arbetas för fullt för att det ska bli ett fullspäckat
program i dagarna tre. Återigen blir det fartfyllda
tornerspel i Brunnsparken med Arbogariddarna och
magiska eldshower med TRiX när mörkret sänkt sig.
Starke Viking, en nyhet från förra året, dyker upp
även i år, så ta en sväng till gymmet för att kunna
utmana deras muskelknippen.

Givetvis blir det en traditionell marknad där man kan hitta allt från vackra tyger till smaskiga ostar och knäckäpplen. På gator och torg hör du musik med bl a Fornfela och
Falska gäss, du kan se galet gyckel med Mareld, Putte
och Niki och förstås svenska mästaren i scentrolleri och
barntrolleri, Arkadia, som alltid lämnar oss med hakan
långt ner på bröstet. Den leksugna gruppen Telge Glima

Se riddarna som deltar vid tornerspelen.
kommer att visa medeltida, lite smått galna och brutala
lekar som man också kan delta i om man vill.
Hörsägen, d v s Pontus och Tommy, berättar om hjältar, monster och äventyr från medeltiden. Låt dig hänföras och skrämmas av deras äventyrliga och dramatiska
berättelser, sanna och osanna. Hör du plåtskrammel under helgen är det HEMA och Eastland Dragons som
ägnar sig åt stridsuppvisning och behöver du lugna ner
dig efter allt detta blir det stämningsfullt och stillsamt
vid konserterna i kyrkorna.
För stora och små som är sugna på att testa något
nytt kommer det att finnas prova-på, ponnyridning,
workshops i olika hantverk och skapande verkstad. Du

Foto: Therese Hübner
kan också förkovra dig i historien med föredrag och
guidningar. På lördagen kommer Pia Bengtsson Melin från Historiska museet i Stockholm och berättar
om medeltida smycken och Kristina Ekero Eriksson,
vetenskapsjournalist och arkeolog, kommer att prata om
Vikingatidens vagga.
Det finns något för alla smaker – och vill du bara gå
runt och njuta av folkvimlet, de vackra kläderna, dofterna, eldarna, stämningen helt enkelt – så är det helt
rätt helg!
Välkommen till Söderköpings Gästabud den 26-28
augusti! Läs mer på www.gastabudet.se.

Monica Stangel Löfvall

Måns Möller är laddad inför Diggiloos stopp i Söderköping

”

Det blir kul att få köra humorshowen. Standup brukar bara
vara mikrofon och stativ. Men nu kan jag leva ut och kan säga
att jag vill ha en kostym i form av ett hjärta som blinkar med
gröna ben, löshår… så jag har börjat gå loss här!

Foto: Pressbild
I sommar kommer Diggilooturnen till Söderköping.
Vi fick en intervju med Måns Möller inför besöket.

skriva, säger Måns och skrattar. Jag ger mig dock inte
förrän jag får ett sångnummer.

- Tjena Söderköping, Måns Möller här! Vi ska göra
stordåd då Diggiloo kommer för första gången till Söderköping. Jag brukar alltid tuta när jag åker över Göta kanal.

Kan det bli exklusivt i Söderköping?
- Jag exakt, en ballad… ”Söderköping i mitt hjärta”
eller något sådant. Vit flygel, päls och en barnkör.

Hur känns det att vara en del av Diggloo? Det
är första gången för dig?

Du har tutat i Söderköping, men har du
besökt staden?

- Det blir kul att få köra humorshowen. Standup brukar bara vara mikrofon och stativ. Men nu kan jag leva ut
och kan säga att jag vill ha en kostym i form av ett hjärta
som blinkar med gröna ben, löshår… så jag har börjat
gå loss här! Jag får bli lite barnvänligare… Diggiloo är
ju ”familyfun”.

Kommer vi få höra dig sjunga?
- Jag har repat sång från dag ett och idag - dag två,
hade de tagit bort min mikrofon…
Det var en fin vink tror jag, hur jag är på att sjunga…
så det förekommer mobbning i gruppen, det får du gärna

- Det är så gulligt där. Jag har stannat och käkat. Men
jag har inte sovit över än.

Blir det en övernattning denna gång, eller
blir det på bussen till nästa stopp?
- Ja, jag bryr mig inte om hur de andra gör. Jag kommer att sova över i Söderköping.

Jag ska vara med i en serie på Netflix ”Clark” som
Jonas Åkerlund producerat. Där spelar jag mot Skarsgård. Men jag skulle aldrig fått det om jag provfilmade.
Får jag en roll direkt så gör jag det bra. Men sitter det
folk som ska bedöma mig fixar jag det inte.

Det kan bli Hollywood nästa för dig då.
- Ja, alltså jag sätter inga gränser. Jag tror väl det. Det
är aldrig för sent att slå igenom som min mamma brukar
säga när jag ringer och gråter. ”Nästa år Måns då är det
ditt år… strunta i dem där dumma recensenterna, de har
inte förstått hur duktig du är min lilla skatt”.

Har du någon speciell hälsning till våra läsare?
- Ja… det har jag och tänkt länge och väl på… Även
om det låter illa då just jag sjunger så vill jag ha de högsta
applåderna. Ta med öronproppar och ett glatt humör!

Söker man jobbet till Diggiloo eller blir man
tillfrågad?
- Jag har aldrig lyckats få något arbete jag sökt…

Daniel Serander
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HELASöderköpings
Söderköpings bästa
FörFör
HELA
bästa

SÖDERKÖPING

Varmt
välkommen!

Tisdagen den 9 augusti kl. 10-18

Du träffar oss vid kontoret på Skönbergagatan 1
Mån – Fre kl. 9-15:30

En marknad med gediget hantverk av lokala
hantverkare, t.ex. träsnideri, keramik, hemkokt och
syltat, stickat, sytt, smycken, smide mm

Lunchstängt kl. 12-13

Dagen avslutas med årets sista Kanaldans med Martinez.

Stadskärnan är stolt samarbetspartner till Visit Söderköping och bidrar till kvällens dans.

Välkommen!

Är du hantverkare och vill
sälja dina alster under
Hantverksdagen?
Välkommen att kontakta
Lotta Nilsson, 073-87 86 092

www.isoderkoping.se

Boka en behandling
för fina sommarfötter
Varmt välkommen!
Sommarpris:

Gelélack, tånaglar, 350 kr gäller t.o.m. 30 juni 2022

Malin

Lisett

Ekonomitjänster i
Söderköping sedan 1977

Lina

Jessika

Jenny

0121-120 90

En textil besöksanledning i Söderköping
med hållbar kunskap & kreativitet
Garnbutik Garn från Ullcentrum, Fonty, Plassard, Schoppel, Svarta Fåret, Teete, Adriafil mfl.

Gå på kurs! Kom i gång & sy! Tisdagar kl.10-13 Handarbetscafé kl.15-18
Kapell & dynor Se över dina dynor & kapell vi hjälper dig gärna.

Systudio Kom & sy på egen hand - Som på gymmet men här syr & handarbetar vi!
TEXTIL-LOPPIS Ge textilier ett nytt liv - köp & sälj dina textilier hos oss.

Vävstuga

Rådhustorget 3, 614 34 Söderköping
kicki-forsman@telia.com
070-482 62 15 - www.påfrifot.se

AnnSofie

Kom & väv med oss! Boka tid för en vävstol.

Välkommen!

Öppettider Sommartider 1/6-31/8 Tisdag-Torsdag kl 10-18 eller Boka tid!
Fixpunkten, Ringvägen 44, SÖDERKÖPING E:post info@tygsparven.se Tel. 073-87 86 092
www.tygsparven.se
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Miljö
RUBRIKoch hållbarhet är vägen framåt
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40 Söderköping
"Museet som drivs av Sankt Anna
Hembygdsförening är uppbyggt helt
med ideella krafter. Byggnationen
av museet startade 1998, och två
år senare kunde museet öppnas."

Välkommen till
Sankt Anna
Skärgårdsmuseum

Foto: Sankt Anna Skärgårdsmuseum

Foto: Sankt Anna Skärgårdsmuseum

Där väg 210 slutar i Tyrislöt, ligger Sankt Anna
Skärgårdsmuseum. Museet är inrymt på över
våningen i en av ekonomibyggnaderna vid den gamla
gården som idag är en populär campingplats.
Museet som drivs av Sankt Anna Hembygds
förening är uppbyggt helt med ideella krafter.
Byggnationen av museet startade 1998, och två år
senare kunde museet öppnas.

Vi visar också hur jordbruket bedrevs, och olika redskap som använts. Redskapen är handgjorda, med stor
skicklighet och fantasi. Visste du att ålskinn är ett av de
starkaste skinn vi har? Det har man använt här!
Livsmedelshantering och boende finns också med.
Många spännande redskap, inte minst råttfällor. I köket ser vi dåtidens könsfördelning: mannen vilar i soffan,
kvinnan är fullt upptagen.

berget. Berget har fått sitt namn av att Flygvapnet hade
ett luftbevakningstorn här. Idag finns bara fundament
kvar, och en dröm om att bygga upp tornet igen. På berget finns även en del gamla småbåtar, och sittplatser för
dig som vill vila och njuta av utsikten.

Direkt innanför de stora portarna finns fasader till två uthus, “sköve” (vedbod) och en sjöbod med brygga. Sedan
fortsätter utställningen med olika avdelningar som visar
livet i skärgården för cirka 100 år sedan.
I fiskeavdelningen finns nät i både lin, bomull och
syntet, olika båtar och redskap som använts genom tiderna. Vet du vad en pulstervel är? Du får svaret på plats!
Nästa del visar jaktens betydelse för skärgårdsbefolkningen. Sälskinnet brukar väcka uppmärksamhet: “Så
stort det är!”
I början av 1900-talet var det många skärgårdsbor
som köpte sig en skuta och fraktade varor, ett sätt att få
in kontanter i stället för att idka byteshandel med det
gården gav. Skutskepparperioden visas i en avdelning.

I museet finns även en separat temautställning som varierar år från år. I år kommer söderköpingsfilmaren Sune
Johansson att visa en del av sina filmer här. Så om du
missade Sunes filmer på Stinsen under våren, har du en
ny chans under sommaren.
För att våra yngre besökare ska ha lite att göra medan
de vuxna strosar runt, finns en speciell barnaktivitet: du
får en lapp med olika föremål som du ska hitta, och fota
av med mobilen. Sedan visar du museivärden dina resultat, och får kanske någon liten uppmuntran.
Utanför själva museibyggnaden finns två komplement, ett körhus som visar tröskvandring, och ett motorhus med en gammal tänkulemotor.
Mellan museet och komplementhusen ligger Torn-

I anslutning till Skärgårdsmuseet finns även en Natur- och Kulturstig som drivs av Hembygdsföreningen.
Utmed en 2,5 km lång sträcka kan du se en bråkgrop
och läsa om linberedning. Kanske möter du en myling i
Lönnsbacken? Vid rastplatsen, med utsikt över sjön Inre
Käfte, finns spännande lådor för barn att undersöka. Det
kan gå kossor i hagen, så ta det gärna lite lugnt där!
Skärgårdsmuseet öppnar Midsommardagen och håller
sedan öppet torsdag - söndag kl 12-17 fram till mitten av
augusti. Resten av helgerna i augusti håller vi öppet samma tid, och första helgen i September, Östgötadagarna,
håller vi öppet kl 11-16. Entréavgiften är 25:- för vuxna,
barn under 13 år går gratis. Hoppas vi ses!

Margareta Jovanovic

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

- Testamente
- Gåvobrev
-- Framtidsfullmakt
Hyresavtal
Testamente
- Vårdnad-om
barn
- Äktenskapsförord
- Vårdnad om barn
- Framtidsfullmakt
- Bouppteckning/arvskifte
- Arvskifte
- Bouppteckning
-- Köpekontrakt
Äktenskapsförord
- Bodelning
vid separation
vid fastighetsförsäljning
- Bodelning
vid seperation
E-post: sodergardensjuridiska@gmail.com
Hemsida: www.sodergardensjuridiska.se

Telefon: 070-617 62 00
Adress: Storgatan 1, Söderköping
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ÄR DU NATURINTRESSERAD?
ÄR DU PÅ HEMESTER?
Den Nära begravningsbyrån
Telefon 0121-144 70

DÅ HAR VI BOKEN FÖR DIG
Här får du inspiration och lätthanterlig
kunskap om plockning och användning
av vanliga vilda växter, bär och ogräs
som både mat- och läkeväxter.
Vissa av dessa anses till och med vara
superbär eller superfood!
Extra roligt är att den nysläppta,
populära boken är skriven av Rose
Wilkinson som bor utanför
Söderköping.
Välkommen in i boken och ut i naturen!

Fredrik, Lillemor, Åsa och Fredrik

Skönbergagatan 8, Söderköping
Storgatan 51, Valdemarsvik
Trädgårdsgatan 27, Norrköping
De Wijks väg 13, Finspång

”Lättplockat - Hur du använder
vanliga vilda växter, bär och ogräs till
mat och hälsa” finns att köpa på
bokhandeln, i utvalda butiker eller går
att beställa via förlaget på
www.soderkopingsbokforlag.se

BOKEN ÄR
UTNÄMND
TILL PERSONALE
NS
FAVORIT AV
AKADEMIBOKHAN
DELN
I NORRKÖPING

www.ostgotabegravning

Permanent eller fritidshus med sjöutsikt
Snöveltorp, Söderköping
Välskött Värsåsvilla om 61 kvm, dessutom biyta i
inglasat uterum om ca 15 kvm. Panoramautsikt över
sjön Asplången. Disposition: Hall, allrum, sovrum,
kök samt stort våtrum med dusch och tvättmaskin.
Uppvärmning med luft/luft värmepump,
braskamin och elradiatorer. Tilläggsisolerat i vägg
och tak. Internetfiber. Robotgräsklippare.
Adress: Centralvägen 34
Kommunalt V/A. Huset är förbesiktigat.
Utgångspris: 2 490 000 kr
Garage I om 20 kvm + isolerad verkstad om15 kvm.
Visning: torsd 16 samt sönd 19 juni enl. ö.k. Garage II om 15 kvm med laddstation för bil.
EP: Beställd

Villa för familjen på landet
Gata/Braberg, Söderköping

Adress: Skönberga Ängberga 1
Utgångspris: 3 590 000 kr
Visning: sönd 5/6 och tisd 7/6 enl. ö.k.
EP: 56 kWh/kvm per år

På landet, men nära stan. 186 plus 42 kvm bo- och
biyta. Sex rum och kök. Modernt kök i öppen
planlösning. V-rum i vinkel. Inomhus SPA-bad,
dessutom separat duschutrymme och bastu. Bergvärme. Enskilt vatten och avlopp. Huset är
förbesiktigat. Vacker och stor natur- och
trädgårdstomt om hela 11 470 kvm.

Drömmen om ett hus i vacker natur
Hälla, Söderköping

Radhus i 1,5 plan i populärt område
Broby, Söderköping

Permanent- eller fritidsboende. Villa med stor
charm och bevarade originaldetaljer byggd på
1860-talet. 119+25 kvm, 4 rok. Stor glasveranda
och eldstäder. Modernt kök och våtrum. Enskilt
V/A. Huset är förbesiktigat. Rymlig gårdsbyggnad
samt garage. SPA-bad.

Kök med snickerier och maskiner från 2020. Fyra
rum, varav tre sovrum. Möblerbar hall kan byggas
om till sovrum. Förvaring på vind och i separat
isolerat förråd. Uteplats på husets fram- och
baksida. Garage. Låg energiförb. Friskrivningsklausul för s.k. dolda fel då ägaren är äldre. Huset
är förbes. av säljaren.

Adress: Tornvägen 13
Utgångspris: 2 240 000 kr
Visning: torsd 2/6 och lörd 4/6 enl. ö.k.
EP: 71 kWh/kvm per år

Adress: Hälla Pernå 1
Utgångspris: 2 975 000 kr
Visning: sönd 29/5 samt månd 30/5 enl. ö.k.
EP: 94 kWh/kvm per år

Tre rum och kök med balkong
Centralt, Söderköping

Hörnlägenhet med stor inglasad balkong
Ektorp, Norrköping

Bostadsrätt med vacker utsikt mot Ramunderberget.
Två trappor. 76 kvm. Ljust kök. Kaklat badrum.
Renoveringsbehov av ytskikt. Avloppsrör relainade
2010.

Äntligen en 4:a i eftertraktade Brf Ektorpshöjden på
Trestegsgatan. Ljus och trevlig lägenhet. Renoverat
2010 med bl a nytt kök. Stambytt våtrum från
2013. Separat WC-rum. Låg månadsavgift.
Sålt innan visning
Adress: Trestegsgatan 117
Utgångspris: 1 970 000 kr
Månadsavgift: 5 189 kr/mån inkl. värme, V/A, bredband, TV (grundutbud) samt abonnemangskostnaden för el.
Visning: sönd 29/5 samt tisd 31/5 enl. ö.k.
EP: 145 kWh/kvm per år

Adress: Rådhustorget 3C
Utgångspris: 1 790 000 kr
Månadsavgift: 3 486 kr inkl värme, vatten, el samt fiber.
Visning: sönd 29/5 och onsd 1/6 enl. ö.k.
EP: 143 kWh/kvm per år

Varmt välkommen att boka tid för visning!

Storgatan 2
0121 219 20
www.serander.se
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Den populära råttjakten är tillbaka i sommar.

”
Råttorna tycker om att spela schack.

Även i sommar kan familjen
gå på råttjakt. De medeltida
råttorna har spritt ut sig i
stadens skyltfönster. Men
bara lugn, de bor i sina
tittskåp och väntar på att du
ska lista ut svaret på sju
frågor och sedan klura ut
ett ord.

Barnaktivteter hela sommaren
Att vara barn i Söderköping innebär många olika
upplevelser och här kan du läsa om några av dem som
sker under sommaren.

Barnteater i skärgården
Ett återkommande inslag är olika barnteaterföreställningar som visas på platser ute i vår vackra skärgård. Vi
får besök av clowner på (käpp)hästar ute på Edgards på
Lagnö och en föreställning i Skärgårdsbyn fylld av musik
och rörelse tillsammans med Musikteatergruppen Gulasch. Väl i skärgården är ett dopp från klipporna eller
kast med fiskespöt ett nöje som kan förlänga dagsturen
med flera timmar.

Fantasistigen är återigen tillbaka
Längs med en skogsstig vid Edgards på Lagnö kan du
möta färgglada och fantasifulla djur skapade av konstnären Isabelle Nilsson. Promenaden är 1,2 km och går
genom ett naturreservat med blandskog. Hämta en lapp
i caféet och klura på vad de olika djuren gillar att göra
och kanske rita ett eget fantasidjur!

Råttjakt
Även i sommar kan familjen gå på råttjakt. De medeltida
råttorna har spritt ut sig i stadens skyltfönster. Men bara
lugn, de bor i sina tittskåp och väntar på att du ska lista
ut svaret på sju frågor och sedan klura ut ett ord. Du
kommer bland annat att få träffa råttmunken, råttnarren, schackspelarna och de lekande råttorna. Samtidigt
kanske du lär dig något om medeltiden du inte visste!
Hämta frågeformulär med karta på Stinsen. Vi lottar ut
små vinster i september till de som lämnat in svar.

En utmaning i Kottebanan

Prova på något nytt i sommar

För de dagar som lockar till lite mer utmaning kan ni
göra ett besök i Kottebanan, belägen i en skogsmiljö i
Alboga. För barn från fem år och uppåt (eller yngre med
hjälp av en vuxen) kan äventyret börja. Med fantasi i
sinnet kan benen springa, hoppa, balansera och flyga i
linbanan i sällskap av andra leksugna barn. I närheten
finns både grillplats och bänkar för en heldag i skogen.

Under sommaren kommer Söderköpings föreningsliv stå
för en mängd olika prova-på-aktiviteter kostnadsfritt.
Testa på allt från ridning, teater, tennis och basket under
sommaren. Eller varför inte låna prylar på Fritidslagret
vid Idrottsvägen 2 för att testa något nytt på egen hand
i sommar. Gör ett besök och överraska dig själv med att
våga testa skateboard, inlines eller något annat som finns
på lager. Fritidslagret har öppet vardagar mellan 09:0015:00, men du kan också ringa under dessa tider och be
personalen ställa ut materialet i boden bredvid. Kom ihåg
att det är gratis att låna!

Den tävlingsinriktade familjen
För de mer tävlingsinriktade i familjen kan ett spel från
biblioteket få igång kamplustan. Låna ett jätte-yatzy eller
jätte-plockepinn under en dag och bege er tillsammans
med familjen till vår vackra Brunnspark eller ta med till
sommarstället. Spela med regler, eller varför inte se vem
i familjen som är lika lång som ett plockepinn eller vem
som kan stapla flest tärningar på varandra? Ni kan också
kasta ring eller spela kubb – valet är ert!
På biblioteket bör ni såklart också göra ett stopp för
att upptäcka andra världar. Ta plats i en fåtölj på biblioteket, på filten i gräset, i en av våra hängmattor runt om
i centrala Söderköping eller varför inte i sängen hemma
eller på båten, och låt böckernas magiska värld fånga dig.
Om du vill delta i något tillsammans med andra kanske
Sommarboken kan locka? Genom att läsa eller lyssna
till fem böcker under sommaren (och kliva in i fem olika
världar från din favoritplats), skriva upp dem i ett häfte
som finns att hämta på biblioteket, kan du sedan byta ut
den mot en gåvobok. För den som inte läser själv finns
istället ”Minisommarboken” som är en högläsningsutmaning, båda pågår till 30 augusti.

Lek (och öva) på Trafikgården
Vill du öva på trafiksäkerhet har vi platsen för det – på ett
lekfullt sätt! Trafikgården är en trafikmiljö med gator och
trafikmärken i miniatyr, belägen på Skönbergafältet. Den
är anpassad för barn i åldern 4-10 år som i sällskap med
vuxen på ett verklighetstroget sätt kan lära sig trafikregler. Cykla dit med din egen cykel eller låna en på plats!
Boka trafikgården och hämta nyckeln på Stinsen under
ordinarie öppettider. Det finns också en lekplats intill,
och många fler går att hitta på kommunens hemsida.

Följ med på en familjevandring
Det finns även guidade familjevandringar att uppleva.
Följ med Pigan Sofia i Madickenfilmernas fotspår eller
på det kluriga medeltidsinspirerade äventyret Riddarens
skatt.
Läs mer på visit.soderkoping.se

Sandra Sandborg Johansen

Café Korskullen laddar för allsången
Snart är det dags för allsång på Korskullen igen.
Vi fick en pratstund med Johan Stenberg som äger
Söderköpings camping och vandrarhem.

Berätta om evenemanget?
- Vi kom på idén då vi läste om att Korskullen skapades som en hembygdspark med Skansen som modell.
Skansen har ju allsång så varför inte Korskullen? Vi
började med allsången 2002 och det har blivit en omtyckt tradition som många förknippar med sommaren
och Korskullen. Från början var det ett samarbete med
kommunen men numera sker det i egen regi.
Det kostar inget att delta men man får gärna ta en
fika på caféet, som för övrigt firar 25 år! Besökarantalet
varierar efter väder, men som flest har det varit över 200
personer. I år blir det två söndagar, mellan kl 16-18 nämligen den 10/7 och 24/7.

Vem är allsångsledare och är det några
speciella gäster som kommer till de
respektive tillfällena?

- Vi brukar ha olika allsångsledare. I år börjar Roland
Engdahl och Towe Widerberg och vid andra tillfället är
det Allsångsproffsen.

Vad kan besökarna förvänta sig att få sjunga?
- Man kan förvänta sig en blandning av låtar, självklart blir det klassiska allsånger av både Evert Taube och
Lasse Berghagen som exempelvis Fritiof och Carmencita, En dag i juni m.fl.
Välkomna till oss! Det kan vara bra att ta med något
att sitta på till allsångskvällarna då vi har ett begränsat
antal sittplatser, avslutar Johan.

Daniel Serander

Foto: Johan Stenberg
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"Vad vill vi lära våra barn?
Vilka värderingar vill vi
förmedla? Vi bjöd in fyra
östgötska konstnärer att
fundera över det här och
skapa fantasifulla djur som
kan förmedla ett budskap.
Resultatet har blivit fyra helt
olika uttryck och tolkningar
av uppdraget."

Fantastisk symbios av Jonathan Dewoon.

Djur med önskan av Isabelle Nilsson.

I fablernas värld...
... kan det hända mycket! och du kan vara med.
Förr var fabler ett sätt att berätta hur man skulle
bete sig och skydda sig från fara och lockelse. I fabeln
var djur huvudpersoner, antingen riktiga djur som
räv, sköldpadda, stork eller fantasidjur som kentaur,
enhörning, drake, basilisk. Fantasidjuren/fabeldjuren
var verkliga för folk och de beskrevs i böcker som
vilket djur som helst.

Den första tryckta boken i Sverige är faktiskt en fabelsamling ”Skapelsens sedelärande samtal” tryckt 1483 i
franciskanernas kloster på Riddarholmen i Stockholm.
I boken finns sedelärande samtal mellan olika djur, riktiga och fantasidjur, som ska hjälpa läsaren/åhöraren att
skilja på rätt och fel, ont och gott. Bilderna på varelserna
i boken är fantasifulla men följer traditionen för hur de
olika fantasidjuren ansågs se ut.
Men kan man skapa moderna fabler och fabeldjur? Vad
vill vi lära våra barn? Vilka värderingar vill vi förmedla? Vi bjöd in fyra östgötska konstnärer att fundera över
det här och skapa fantasifulla djur som kan förmedla ett
budskap. Resultatet har blivit fyra helt olika uttryck och
tolkningar av uppdraget. Varje konstnär har gjort en liten
grupp av verk och dessa har placerats ut på olika ställen
i Söderköpings parker. Vid varje grupp av verk finns en
QR-kod man kan skanna för att få veta vad konstnären
tänkt om sitt verk och det finns också lite info om konst-

Malmqvists Plåtslageri AB

Tänker du byta tak?

nären. Konstnärerna kommer att hålla varsin workshop
för barn under sommaren och det kommer också att finnas möjligheter att skapa själv även då det inte är någon
workshop.

Katten och Haren
I Kyrkparken finns en grupp av verk som sätter fingret på den digitala världen. I ”Katten och Haren” har
Anna-Lena Rydberg fångat problemet med att sitta
uppe på nätterna framför datorn istället för att ta sig tid
att vara ute och träffa kompisar på dagen. Verken består
av tittskåp som sitter i träden och ska läsas i ordning som
en liten bok. Workshop 18 juni kl 14.

Fantastisk Symbios
I Hagaparken har Jonathan Dewoon skapat ”Fantastisk
Symbios”. Så här sammanfattar Jonathan sina verk man
kan hitta i träd och på stolpar. ”Det finns många djur
som har kommit fram till att det är bra att arbeta tillsammans för att kunna ha det så bra som möjligt och det
är var inspirationen kommer ifrån i “Fantastisk Symbios”. Här har ett kluster av varelser kommit till världen,
med inspiration från den verkliga skogen som finns i den
verkliga naturen. En fågel rensar i en större varelses mun
och får samtidigt en munsbit, en myra hjälper löss att
hitta fram till trevliga växter, löss som sedan kan ge en söt
dryck tillbaka till myran. Du kan hitta fem figurer som
själva eller tillsammans med ett annat djur, i lite surrea-

Telefon: 0709-56 77 23
info@malmqvistsplatslageri.se
Berga 1 Söderköping

Digital Hydra
I Brunnsparken hittar vi en lite större skulptur av återvunnet metallskrot, ”Digital Hydra” av Olav Lunde. Han
beskriver verket så här: ”Hydran är ett månghövdat fabeldjur som kan vara en sinnebild över hur samma väsen
kan vara både god och ond på samma gång - på samma
sätt som den digitala verklighet barn av idag möter som
en självklar del av sin vardag. I skulpturen "Digital Hydra" vill jag via dess sju huvuden, utformade som skärmar, visa exempel på olika typ av innehåll barnen kan
hitta via sina digitala plattformar. Innehållet är av olika
slag och menat att var för sig väcka tankar om vad man
möter i den digitala världen och hur man kan hantera
det.” Workshop 20 augusti kl 14.

Jag önskar
På Korskullen hittar vi Isabelle Nilssons fantasifulla djur
i verket ”Jag önskar”. Hon skriver så här: "Det här är
berättelsen om vad våra barn önskar sig av framtiden.
Men kanske också om hur vi önskar att våra barn ska
ta ansvar för den klimatkris vi själva skapat och bidrar
till att upprätthålla. Djuren i berättelsen delar med sig
av sina önskningar, vad är din önskning?" Workshop 13
augusti kl 14.

Vi önskar alla
våra kunder och
samarbetspartners
en riktigt God
JulLöfvall
och
Monica Stangel
ett Gott Nytt År!

ÖPPET 1 maj - 19 sep 2022
Tillbyggnad, renovering,
Håkan
0705-777546
Attefallshus,
stugor/bodar,
badrum,
fönsteroch dörrbyten
www.lbmbygg.se

Plåt, tegel eller papptak
Kontakta oss för en
kostnadsfri prisuppgift

listisk och fantasieggande tappning, lever i Hagaparken.
Workshop 6 augusti kl 14.

Kalvholmens Camping
0121- 501 00 • info@kalvholmenscamping.se

Söderköpings-Posten "positiv, personlig och lokal"

Välkommen att kontakta
oss för mer information
Håkan 0705-777546 - www.lbmbygg.se

Fred och kärlek

44 Söderköping

Gabriella Nilsson har skrivit romanen
Sanden och barnbokssviten M-deckarna
Gabriella har alltid tyckt om att skriva och läsa och
började redan fem år gammal att skriva egna böcker
som hon även illustrerade.
I skolan hade hon bra lärare som uppmuntrade
hennes skrivande och ibland fick hon stanna inne på
rasterna för att skriva.

- När jag gick på gymnasiet sökte lokaltidningen unga
reportrar. Jag ansökte och fick arbete där. Senare hörde
jag av mig till kultur- och nöjesredaktören och fick mer
jobb.
Efter gymnasiet, några kurser och resor rikare kom jag
tillbaka till Norrköping och började arbeta som frilansande journalist. Jag återkom till min tidigare arbetsplats,
denna gång som kultur- och nöjesreporter där jag än idag
sporadiskt skriver musik- och nöjesrecensioner.
Men det var svårt att sitta och skriva på jobbet och
komma hem och fortsätta vara kreativ i mitt skrivande.
Så jag omskolade mig till bibliotekarie 2016 - samma
år som första boken om M-deckarna kom ut. Serien är
utgiven på mitt eget förlag ”Krossa förlag”. Böckerna är
illustrerade av min väns son Charlie Rosales Sandqvist.
Jag hade sett hans illustrationer tidigare och vid en gemensam sammankomst frågade jag ifall vi skulle göra
något tillsammans? Han var positiv och det resulterade i
barnbokssviten M-deckarna.

Berätta lite om handlingen?
- M-deckarna utspelar sig här i Söderköping. Jag arbetade tidigare i staden som lokalredaktör och tycker att
den är liten och gemytlig. Huvudpersonerna vi följer i
böckerna är Mira och Malek som är kompisar från skolan. Det händer mystiska saker och de får lösa fallen.
Då boken handlar om barn så var det viktigt att de
skulle kunna röra sig fritt mellan platserna. Flera av de
återgivna platserna finns på riktigt även om jag tagit mig
vissa friheter, exempelvis har S:t Laurentii kyrka döpts
om till S:t Lars då det var enklare för barn att uttala.
Den första boken utspelar sig i Söderköping, i den
andra får vi dessutom besöka Stegeborg och i den tredje
Galgbacken på Ramunderberget.
Barbro Mellqvist har hjälpt mig med faktagranskningen. Den tredje boken tillkom efter en guidad tur
med Barbro som var mycket inspirerande. Det finns så
mycket spännande historia om människorna och Söderköping att ta del av.

Vad var roligast kring arbetet med böckerna?
- Det roligaste med böckerna är när barn hört av sig
med teckningar eller frågor. Utöver illustrationerna så
har jag gjort allt arbete själv med exempelvis redigering
och layout så det var också roligt och mycket lärorikt.

Jag har hört att du och Charlie gjort
ytterligare en bok tillsammans?
- Jo, jag har även gett ut en annans författares bok som
handlar om barn vars föräldrar sitter i fängelse. Boken
heter ”Mamma fuckar upp”.

Och nu har du gett ut din första roman?
- Ja, och där har Anders Karlin och Söderköpings
Bokhandel betytt jättemycket för mig. Med författarsamtal, boksignering och möte med alla trevliga läsare.
Anders inspirerade mig till boken Sanden. Jag är jätteglad över all positiv respons på boken.
Anna Jansson som är författare av Maria Wern-böckerna, läste boken inför releasen och hennes kommentar
finns på baksidan av boken.

Berätta om handlingen i romanen Sanden.
- Boken är utgiven på Lava förlag och handlar om
två kvinnor i olika åldrar. Den yngre har haft en dotter
som mystiskt försvann under en midsommarafton i just

Gabriella med sina böcker Sanden och M-deckarna.
Sanden. Den äldre kvinnan arbetar i receptionen på en
lokaltidning när den yngre kvinnan börjar arbeta där som
reporter. Det visar sig ha en del gemensamt.
Vi får veta hur det går med försvinnandet, i deras liv,
om deras drömmar, livsstil, förhoppningar och krav.

- Nu har jag nyligen haft boksläppet så det blir några
signeringar framöver, bland annat på Bokhandeln här i
Söderköping den 18 juni under Söderköpings Gatufest
och på Skärgårdsbyn i Mon under S:t Anna-dagen den
9 juli. I övrigt har jag några pågående projekt i skrivbordslådan, så vi får se vad som kommer härnäst.

början. Min bok Sanden var nästan klar och på väg till
förlaget, när jag kom på ett nytt slut till boken och skrev
om det.
Ibland när jag sitter vid datorn och har svårt att börja
skriva så skriver jag ned mina tankar och då lossnar det
snabbt. Jag brukar skriva på två saker samtidigt ifall jag
blir låst på det ena.
2. Hitta en rutin! Det går inte att bara vänta på inspiration – då skulle jag skriva en gång i månaden. Avsätt
minst 30 minuter om dagen och få ur dig något. Det är
bra att anpassa sig efter om man är morgonpigg eller
kvällsmänniska.
3. Jag arbetar mycket med Post-it-lappar när jag ska
bygga en stomme/tidslinje (för den som inte vill använda
post-it så finns det bra digitala verktyg). Det kan exempelvis bestå av tio saker som ska hända i boken. Jag
skriver ofta ur flera karaktärers perspektiv så man fångar
upp fleras röster.
Det är lättare att kunna ge ut sin bok nu än vad det
var förr samt att nå ut och synas. Tidigare var det bara
de stora förlagen och veckotidningarna som recenserade
böcker. Ett tips är att skicka sin bok till bloggare/influensers för recension och marknadsföring.

Vad gör du när du inte skriver?

Har du några förebilder?

Är det roligast att skriva för barn eller vuxna
och vad är svårast?
- Båda är lika roliga. Språket blir friare då jag vänder
mig till vuxna och det är lättare att skriva längre texter
än korta även om det är lättare att få överblick med en
barnbok eftersom det är en mindre mängd text, berättar
Gabriella och skrattar. Det är också mer arbete med en
bok riktad till vuxna med att få till en röd tråd i historien.

Vad händer härnäst?

- Jag coachar inom skrivande och erbjuder korrekturläsning samt lektörsläsning för dem som vill börja skriva,
men som inte känner att de kan. Jag lämnar ut skrivövningar och hjälper de som fastnat i manus, eller de som
har en text och vill ha råd.

Vad har du för tips till de som vill börja skriva?
1. Först och främst - bara börja. Var inte rädd för att
göra fel. Du behöver inte veta allt om handlingen från

- Jag får mycket inspiration från andra böcker, musik,
film och i möten med människor. Det finns hur många
bra författare som helst. Jag har läst många spänningsromaner då den bästa skolan är att läsa andras böcker.
Några exempel är Anna Jansson, Mons Kallentoft, Lisa
Jewell, Fiona Barton men även Tove Jansson, Maria
Wine och Agatha Christie.

Daniel Serander
Text och Foto
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Strenge & Wingren och Vadstena slott presenterar stolt

Musik på Slottet

Albin lee meldau & his band
23 juli

Gustaf & Viktor Norén
13 augusti

Köp biljetter via
www.strengewingren.se
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Bibban tipsar om sommarläsning
Äntligen sommar! Sommarlov! Semester! Äntligen
lite mer lästid i livet – i hängmattan, i solstolen, på
balkongen, hemma i soffan, kanske vid köksbordet
till morgongröten?
På biblioteket hittar du den bästa läsningen för
alla åldrar. Här kommer tips på några alldeles
speciella godbitar, utvalda av bibliotekarierna på
Stinsen.
Häng med!

Ingrid lyfter fram "En av oss ljuger".

Ungdom
När det kommer till tips på ungdomsböcker letar vi upp
Ingrid Bäckström, projektledare i bibliotekets ungdomssatsning.
Ingrid, vilken ungdomsroman får vi inte missa i sommar?
- Jag vill rekommendera En av oss ljuger av Karen M.
McManus. Boken börjar med en kvarsittning för fem
highschool-studenter. Under oklara omständigheter får
en av studenterna, Simon, en allergisk chock som slutar med döden. De fyra studenterna som också var med
under kvarsittningen anklagas för att ha framkallat hans
död och de kommer nu en efter en att granskas av författaren. Det här är en spänningsroman med en handling
enligt klassiskt cluedoupplägg: en person har mördats
och någon av de fyra personer som var i samma rum
när det hände måste vara skyldig. De olika karaktärerna
vi möter är intressanta och mångfacetterade och deras
framtidsdrömmar, ambitioner och svagheter beskrivs på
ett trovärdigt sätt. Självklart finns ett ganska stort mått
av highschoolförälskelse med i bilden också. Boken ställer frågan: vad vet vi egentligen om våra vänner och andra
människor i vår närhet? Är de de vi tror att de är eller
finns hemligheter begravda som helst inte bör komma
upp till ytan?

Deckare

Deckare hör sommaren till för många. Bibliotekets egen
deckarspecialist heter Marie Eriksson.
Marie, vilken deckare ska vi läsa i sommar?
- Jag vill tipsa om Cirkeltecknaren av Fred Vargas. Fred
Vargas är historiker och arkeolog med medeltiden som
specialitet. Hon skriver om den egensinnige och oortodoxe kommissarien Jean-Baptiste Adamsberg, kommissarie i femte arrondissementet i Paris. Hans närmaste
omgivning, med inspektör Adrien Danglard i spetsen,
betraktar honom med viss skepsis eftersom han inte beter sig som en kommissarie bör göra. Ofta tar han långa
promenader utan att meddela när och om han tänker
komma tillbaka. Ibland kommer han för sent och har
ingen förklaring till varför, ibland verkar han bara sitta och stirra framför sig, oförmögen till en enda vettig
tanke. Men någonstans i den där hjärnan pågår trots allt
verksamheten för fullt. Adamsberg måste bara vänta in
rätt tillfälle att få svaren på de frågor som ställs. Han
är tålmodig, något som också driver Danglard till vansinne (och ytterligare ökar hans behov av att lugna sig
med ett glas vitt vin eller tre). Varför börjar exempelvis
Adamsberg samla på notiser om en knäppgök som ritar
cirklar på gatorna i Paris? När han dessutom skickar ut
folk för att undersöka cirklarna, dokumentera och fotografera, blir Danglard arg. Men Adamsberg förklarar att
den som ritar cirklarna är ondskefull och han befarar att
det snart kommer att bli värre. Han får rätt när en död
kropp påträffas i en av cirklarna.
Jean-Baptiste Adamsberg är en av mina favoritkommissarier. Böckerna om honom är så långt från traditionella dussindeckare och kriminaldramer som det går att
komma, perfekt på sommaren när man har mera tid att
ägna sig år läsningen. Om man ska vara riktigt ärlig är
de väl inte helt igenom trovärdiga heller, men det spelar
ingen roll. Fred Vargas har ett underbart språk, en stillsam humor och en makalös förmåga att teckna gestalter
som man älskar, trots och tack vare diverse tillkortakommanden.

För det andra: Gutenberggalaxens nova av Nina Burton. Tänk, inte visste jag att jag skulle vara intresserad av
tryckpressarnas etablering och Erasmus av Rotterdam!
Eller, jag blev det när jag läste Nina Burtons bok. Förutom att ha en alldeles strålande fin titel så är det en
oerhört medryckande och intressant berättelse om en
historisk personlighet och hans samtid. Det är nästan
som att man själv får befinna sig i rummet när Erasmus
träffar konstnärer, filosofer, påvar och kejsare. Läses nog
bäst i en inte alltför livad miljö, eftersom de historiska utläggningarna kräver en smula koncentration. Så kanske i
skuggan under ett träd i närmsta park?

Jonas tycker vi ska läsa romanen "Matrix".

Roman
Jonas Andersson har hand om skönlitteraturen för vuxna
på biblioteket.
Jonas, om vi ska läsa en roman i sommar, vilken ska
vi välja?
- Mitt bästa tips är Matrix av Lauren Groff. Lauren
Groff har skrivit en enastående inlevelsefull och skickligt
berättad historia kring livet på ett medeltida kloster, där
Marie de France hamnar efter att ha blivit utslängd från
engelska hovet. Det förfallna klostret förvandlas under
Maries ledning till en allt mer blomstrande plats samtidigt som hon och hennes nunnor sluter sig samman och
skapar sin egen värld inom klostrets ägor. Matrix är en
roman som myllrar av detaljer och karaktärer och den
skildrar en helt annan historia än den som redan skrivits
så många gånger förut.

Karolina rekommenderar två biografier.

Biografi

Marie tipsar om deckare.

Vid biografihyllan hittar vi Karolina Nilsson, som an
svarar för inköp av just biografier och memoarer.
Karolina, vilken biografi får vi inte missa?
- Jag kan inte välja bara en, det måste bli två! För det
första: M-train av Patti Smith. Patti Smith kan väl ändå
kallas legend, och hennes bok Just Kids kan väl ändå kal�las dundersuccé. I den här möter vi en äldre Patti Smith,
som genom besök på caféer världen över tar med en in
i författarens verklighet och drömmar. Det är berättelser både i det stora och det lilla, alltifrån tankar kring
makens bortgång till lästips och meditationer kring vad
föregående generationens poeter och författare betyder.
En eftertänksam sommarläsning som avnjuts bäst i långsam takt, kanhända gungandes i en hängmatta!

Susanna tipsar om barnböcker.

Böcker för barn
Själv jobbar jag som barnbibliotekarie, med speciellt fokus på barns läsning. Bra böcker för de yngsta läsarna
finns det gott om och det är svårt att välja ut bara en.
Familjen Knyckertz känner nog de flesta till efter

Söderköping 47

”

På biblioteket hittar du den
bästa läsningen för alla
åldrar. Här kommer tips
på några alldeles speciella
godbitar, utvalda av
bibliotekarierna på Stinsen.
förra årets julkalender på tv. Men kanske vet inte alla att
det även finns flera böcker om den här väldigt speciella
familjen, skrivna av Anders Sparring och illustrerade av
Per Gustavsson. Den första boken i serien kom ut 2017
och efter det har det kommit ytterligare fem titlar. Den
nyaste i serien heter Familjen Knyckertz och damen med
fjäderboan och handlar om när familjens genomärlige
son, Ture, i ett huj går från konstnär till konstförfalskare.
Tänk om Ture hamnar i finkan? Böckerna om Familjen
Knyckertz är roliga, spännande och lite tokiga. De är rikt
illustrerade och passar såväl till högläsning som att läsa
själv.
För de äldre barnen bara måste jag tipsa om Johan
Rundbergs historiska spänningsroman Nattkorpen.
Handlingen utspelar sig i 1800-talets Stockholm och i
centrum står den föräldralösa flickan Mika. Det är iskall
vinter och staden är isolerad från omvärlden. En natt
lämnas en nyfödd flicka till barnhuset där Mika bor och
det här är början på en rad händelser som så småningom
kommer försätta den skarpögda och kvicktänkta Mika
i stor fara. Boken vann Augustpriset i barn- och ungdomskategorin förra året. Bäst av allt är att det finns tre
böcker till om Månvind och Hoff. Nattkorpen med efterföljande delar finns även inlästa som ljudböcker och går
att lyssna på i bibliotekets e-boksapp Biblio. Har du ett
bibliotekskort på Götabiblioteken har du även tillgång
till hela Biblios utbud.

Välkommen till

Söderköpings konstrunda

Nina Mårdfeldt målar sitt verk vid Rådhustorget.

Foto: Åke Serander

"Söderköpings konstrunda med
dekorerade elskåp har blivit en
stor succé. Nu pågår en ny etapp
med utsmyckning av elskåp i
området mellan Rådhustorget och
Göta kanal. På detta sätt binds
rundan ihop med turiststråken
mellan kanalområdet och
stadens torg."

Trevlig lässommar önskar vi på biblioteket!

Susanna Lönnqvist

Barnbibliotekarie på Söderköpings bibliotek
Verket "Trygghet ger frihet" skapas.

Välkommen på gospelkonsert
i St Laurentii kyrka
söndag den 29 maj kl. 18.00
Söderköping Gospel och Vimmerby
Gospelkör framträder, med körledare
Alexander Ambec och Melanie von
Goldbeck samt musiker.
Fri entré och insamling till Ukraina.

www.soderkopingsposten.se

Söderköpings konstrunda med dekorerade elskåp
har blivit en stor succé. Nu pågår en ny etapp med
utsmyckning av elskåp i området mellan
Rådhustorget och Göta kanal. På detta sätt binds
rundan ihop med turiststråken mellan kanalområdet
och stadens torg.

redaktion och på biblioteket Stinsen. Alla konstnärer kan
vittna om den stora uppskattning som söderköpingsbor
och andra visat under projektets genomförande. Resultatet är mycket lyckat. Konstnärer och andra har visat
ett stort engagemang. Verken är av hög klass och visar
på en stor bredd.

Med tidigare 17 skåp och tillkommande åtta, blir det totalt 25 dekorerade elskåp i centrala Söderköping. Konstprojektet initierades 2020 av Söderköpings-Posten som
därefter har samarbetat med E.ON och Söderköpings
kommun. Inför denna etapp inbjöd tidningen konstnärer
och amatörer att inkomma med skissförslag under mars.
Mottagandet blev fantastiskt. Inte mindre än 33 lokala
konstnärer eller med lokal anknytning visade intresse,
några genom att inlämna flera skissförslag. Nytt för i år
är att även tidigare utförda verk kan tävla genom att dessa
överförs på plastlaminat som monteras på elskåpen.
Därefter utsåg en jury, bestående av de arrangerade
företagen, åtta förslag att komma till utförande. Alla
konstnärer har erhållit en ekonomisk ersättning för att
förvandla skissförslag till utförda verk.
Vernissage genomförs för allmänhet, konstnärer och
värdföretag på nationaldagen den 6 juni. Har du inte
möjlighet då finns en annan möjlighet, att gå på digital
visning med QR-koder monterade på elskåpen och därigenom se konstnärerna som berättar om sig själva och
verken. En annan möjlighet är att se filmen på Söder
köpings-Postens hemsida:
www.soderkopingsposten.se/konstrunda.html.
Ett prospekt med presentation av projektet finns
också att hämta bl.a. utanför Söderköpings-Postens

Tack till de värdar, företag och organisationer som är
med och finansierar projektet: Länsförsäkringar
Östgöta, Lundqvist el och CDS, Göta Kanalbolag,
Serander fastighetsförmedling, Fastighets AB Sluss
vakten, Valdemarsviks Sparbank, Tempo Trollet, Trolltyg, E.ON, Söderköpings kommun samt SöderköpingsPosten.

Tävling
Nu inbjuds du att rösta om vilket verk du tycker bäst
om. Skicka in talongen som du hittar på sidan 9 senast
den 15:e augusti till redaktionen: Söderköpings-Posten,
Storgatan 2, 614 30 Söderköping (brevlåda finns på gården bakom det röda planket), eller maila till:
tavling@soderkopingsposten.se. Observera, skriv ditt förslag i mailets rubrik. I mailet anger du namn och telefon
nummer. Notera att inga samlingslistor med flera röstande godkänns, endast individuella röster är giltiga.
Konstnären som får flest röster erhåller ett första pris av
5 000 kr, och så naturligtvis äran. Bland de som röstat
på vinnande bidrag lottas ett inramat foto av verket ut.
Resultatet redovisas i Söderköpings-Postens kommande
nummer den 27:e augusti.

Åke Serander

48 Söderköping
"Efter att det visade sig bli så
populärt med cykling och att
röra på sig under pandemin
kom iden upp att underlätta
för cyklister. Nu erbjuds en
rundtur med en båttur som
inslag."

Ta med dig cykeln på en tur i skärgården.

Här transporterar Lennart kossorna mellan öarna.

Lennart kör både turister, byggmaterial och djur med sin båt
Vad gör man, när man flyttat till en ö och älskar havet
funderade Lennart?
Jo, han tog skepparexamen klass 8 på en intensivkurs sommaren 2020 och började bygga om stålbåten
men hittade en perfekt båt som han köpte för frakt
av folk och grejer från Klaravik. Han tog tåget till
Karlskrona skärgård och tuffade där efter hem till
Sankt Anna, i den lilla färjan i 8 knop, med sovsäck
myggstift och matsäck.

Här har de nu båten "Eyja" i hamn på Hindö som de
kan transportera byggmaterial, djur m.m. till och från ön.

Lennart på Hindö kan peka på var morfar var rättare,
var järnmalm från Nartorps gruvor skeppades ut till stora
fartyg och var laxen leker.
Efter att det visade sig bli så populärt med cykling och
att röra på sig under pandemin kom iden upp att underlätta för cyklister. Nu erbjuds en rundtur med en båttur
som inslag. Båten går från norra sidan till södra sidan av
Gropviken. En tur på 15 minuter.
- För att göra det enkelt har jag bestämt att köra varje tisdag, torsdag, lördag och söndag mellan 2 juli till 8
augusti kl 11.00, berättar skepparn Lennart. Swish eller

kontant betalning på plats är det som gäller och ingen
förbokning krävs.
Det är avgång från Hindös brygga vid Kalvholmens
Camping och sedan lägger vi till vid Strömmen, en trygg
hamn oavsett vind, där det en gång varit en ångbåtsbrygga.
Sedan kan du cykla runt och njuta av utsikten över
Sandfjärden, vackra ekhagar, bondgårdar, se havet vid
Frugulöt, upp till Bråta och åter mot kyrkan och Sankt
Anna skola. Där finns även parkeringsmöjligheter.
Välkommen till ett nytt sätt att uppleva innerskärgården sommaren 2022.

Barbro Mellqvist
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RESTAURANG · PIZZERIA · GLASSCAFÉ · LIVS · SJÖMACK · GÄSTHAMN · VANDRARHEM
SKEPPSFOURNERING · BUTIKER

"Under de här dagarna har vi
öppen gård och alla är
välkomna att hälsa på
gårdens nyfödda lamm, våra
höns eller bara strosa runt i
trädgården och se hur allt
spirar."

Hjärtligt välkomna
till oss i sommar!
Läs mera på www.fyrudden.se
Bordsbeställning 0123-402 10

Foto: Agneta Franzén

Den 28-29 maj arrangeras
Vårsprattel i Sankt Anna
I arrangemanget medverkar de flesta aktörerna med
gårdsbutik, restaurang och/eller café med fokus på
aktiviteter för barn.

Varmt välkomna önskar
Anna, Krister och Martin
med personal

På Ekö Gård, som är en lammgård med gårdsbutik och
trädgårdscafé i Sankt Anna, har man öppet fre – sön
mellan kl 11 och 16.

Vad händer hos er på Ekö Gård?

info@fyrudden.se

0123-402 10

www.fyrudden.se

Är hunden ensam
för länge medan ni
jobbar? Eller planerar
ni att åka på semester?

Daniel Serander

Vårt hundhus är nyrenoverat med stora och rymliga
hundboxar. Vi är lantligt belägna i Fillingerum med
smidig förbindelse till E22. Öppet året runt.
Kontakt: lillahundkojan@hotmail.com • Tel. 076-007 49 40

Damlaget i Ramunder HK
söker ny handbollstränare till
ett härligt gäng spelare.
Välkommen med din intresseanmälan till Camilla Engelhardt
Koski, mob. 076-11 33 240

- Nu växer det så det knakar i köksträdgården och
gårdens får har nyligen fått tillökning. Under de här dagarna har vi öppen gård och alla är välkomna att hälsa på
gårdens nyfödda lamm, våra höns eller bara strosa runt i
trädgården och se hur allt spirar.
Man kan även titta in i gårdsbutiken där vi har lokalt
mathantverk, lammskinn och inredning för hem och
trädgård. Och om man blir fikasugen kan man slå sig
ner i vårt trädgårdscafé där vi serverar hembakt fikabröd
och glass.
Om vädret tillåter tänder vi även grillen och serverar
lammkorv á la Ekö Gård. Och vanlig grillkorv för barn
som tycker att det är godare.
Det ska bli jättekul! Nu ber vi bara för fint väder och
håller tummarna för att många hittar hit.

Baljadagen i Ringarum
Lördagen den 30/7 kl. 10-15
Marknad och scenuppträdanden
Hagatorget 2 - 0121-149 60

Vill du ställa ut eller sälja något?

Kontakta Josefine Hörström på tel. 0706-64 57 12
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Många förknippar dem
med tillverkning och
renovering av möbler och
inredningar. Att de också
har ett uppdraget att ha
tillsyn av en del av
Östgötaleden, och att de
har gjort flera utställningar
i gallerier och konstprojekt
är kanske mindre känt.

Del av utställningen "Tack skogen 2.0".

Hantverk och skapande.

Marie visar exempel på blånat trä.

Madam Snickeri förenar konst och hantverk
med engagemang för återbruk och återvinning
För 15 år sedan skaffade Marie Carlsson ett
sommarhus i Östergötland. Efter 5 år startade hon
MADAM snickeri & möbelrestaurering i en väglada
i Sankt Anna i samarbete med Magdalena Marano.
Magdalena är möbelkonservator och attribut
makare och Marie möbelsnickare och dekopör, det
sistnämnda innebär att hon arbetar med intarsia
inläggningar.

Med tiden har Madam Snickeri blivit både välkända
och uppskattade i Söderköping med omnejd, men också
längre ut i landet, bl.a. har de många uppdrag i stockholmsområdet. Många förknippar dem med tillverkning
och renovering av möbler och inredningar. Att de också
har ett uppdrag att ha tillsyn av en del av Östgötaleden,
och att de har gjort flera utställningar i gallerier och
konstprojekt är kanske mindre känt.

Nu under 2022 visar de utställningen "Tack skogen 2.0",
på Virserums konsthall. "Tack Skogen" är ett konst- &
utbildningsprojekt och en hyllning till skogen och trä
som material. Det trä som inte är önskvärt inom industrin och möbelsnickeri, det trä som direkt kasseras och
bränns. De drivs av att presentera alternativ, visa upp
skogens enorma mångfald.
Tidigare har de också bl.a. deltagit i utställningar
på Edgards på Lagnö, Prins Eugens Waldemarsudde,
Göteborgsbiennalen och Nässjö konsthall.
Gemensamt för all verksamhet är deras brinnande intresse för ett hållbart levnadssätt, återvinning och återbruk.
För något år sedan öppnade de Möbelverkstan i
Söderköping, en verkstadsbutik där besökarna kunde
köpa, sälja, skänka och laga sina möbler. Möbelverkstan
blev även en samlingspunkt för kulturintresserade söder-

köpingsbor och förbipasserande. Pandemin begränsade
tyvärr möjligheten att förverkliga alla planer för butiken,
den stängdes ner hösten 2021. Med det kom också tid
för nya planer, både Marie och Magdalena vill nu utveckla sitt konstnärsskap, konstnärliga gestaltande och
utforskande av återbruksdesign. Som “lantisar” och skärgårdsbor vill de utmana och ifrågasätta storstadsnormen
inom design och arkitektur.
Vi önskar Madam Snickeri all lycka i sin fortsatta utveckling av ett mycket kreativt företag med starkt engagemang för miljöfrågor. Ni passar bra i Sankt Anna där
det finns många entreprenörer och nyskapare inom olika
områden.

Barbro Mellqvist
Text

Myra Wippler, Studio Myra
Foto

Söderköping 51

Zacharias öppnar unik LEGO-butik i Söderköping
"- Här kommer man
kunna köpa bitar på lösvikt i
små burkar (om ca 3dl) eller i
påsar samt minifigurer. Finare
figurer och exklusivare
byggsatser kommer finnas
bakom kassadisken."

Zacharias och Anneli säljer begagnat lego i nya butiken på Skönbergagatan.
I mars 2019 skrev vi om Zacharias och hans mamma
Anneli Mattsson och deras LEGO samlande. Nu kan
vi glädjande meddela att Zacharias öppnat en nischad
LEGO-butik: ”Bricks in Sweden” i Söderköping på
Skönbergagatan (fd. Hund- & kattshoppens lokaler).
Jag träffar dem i butiken några veckor innan öppningen.
Den 28 maj har de smygpremiär lagom till "En dag för
barnen" och den första juni slås portarna upp med fina
öppningserbjudanden.

Berätta om upprinnelsen till butiken?
- Vi började med en online butik (e-butik) på sidan
”BrickLink” 2018. I början hade vi 20 000 LEGO-bitar, varav ca 1000 unika till försäljning vilket kan jämföras med 150 000 bitar idag. Vi kommer fortsätta med
e-butiken och där kommer de äldre och dyrare bitarna
att finnas. Dock kan man även hämta upp bitarna här i
den fysiska butiken. Butiken kom till efter att jag sett
att lokalen var ledig och jag kände att det var dags att
ta nästa steg.
Jag blir visad några färgglada byggsatser.
- I det här vitrinskåpet har vi några exempel på äldre
byggsatser. Som den här byggsatsen förställande ”Esso
Service bensinmack” från 1958 – den gjordes i en skala
som passar till modelljärnväg med bilar (i metall) och
skyltar.
Innan LEGO började med byggsatserna i plast gjorde
de exempelvis byggklossar av trä under 40-talet.
På 1980-90 talet tillverkade LEGO fartygsbyggmodeller till Viking Line, Stena Line och Silja Line som
man kunde köpa ombord på fartygen.
Sist men inte minst har vi två oöppnade LEGO-set
som jag köpt genom en amerikansk auktionssida. De är
från 1987/-88. Originalpriset var $5, alltså ungefär 50
kr, idag ligger priset för grävmaskinen på 900 kr och den
stora med kamerateamet på 2500 kr (om de är i fint skick
och i oöppnade förpackningar). Alla amerikanska byggsatser har antal bitar redovisade på kartongerna vilket
vi inte var bortskämda med här i Sverige. På den tiden
hade de även upphängningsanordning på kartongerna
för upphängning i butik.

Vad kommer ni sälja här i butiken?
- Här kommer man kunna köpa bitar på lösvikt i små

Oöppnade boxar och fartygs-set.

burkar (om ca 3dl) eller i påsar samt minifigurer. Finare
figurer och exklusivare byggsatser kommer finnas bakom
kassadisken.
När det gäller byggsatserna så har jag köpt in kartonger i vilka jag lägger byggsatserna, det blir trevligare och
mer hållbart än bara en plastpåse. Jag kommer skriva ut
en bild på innehållet i kartongen och fästa på framsidan av kartongen. LEGO-satser i originalförpackningar
plastar vi in och givetvis sätter vi prislappen på utsidan.
Ett rum kommer vi använda till lager och sedan är
det personalutrymme och ett utrymme för packmaterial.

- Vi byter ut många delar, ex vita delar från -80 talet,
som ofta kan vara gulnade, spräckta bitar eller hundbitna
bitar. Oftast har vi ersättningsbitarna hemma. Ibland köper vi in delar från någon på BrickLink, delarna kostar
från 1kr till flera 100 kr.
Då vi köper större kvantiteter får vi många inkompletta byggsatser. Så när vi får hem bitarna vi beställt nu
senast kan vi komplettera ca 20 till som vi har kompletta
med kartong. Häribland ett piratskepp från 90-talet.

Skickar bitar

Är det inte svårt att identifiera alla bitar?

- Från e-butiken skickar vi många försändelser. Uppåt
40-50 per vecka och det kan vara en bit i ett paket och
många skickas även utomlands.

Hur kommer bemanningen se ut?
- Zacharias kommer vara i butiken och jag fokuserar
på mitt arbete som sorterare och ”kompletterare”. Utöver
detta är jag heltidsanställd som personlig assistent. Men
det är roligt att få arbeta med sin son och hobby, säger
Anneli.

Var köper ni in LEGO till butiken?
- Vi köper det på loppmarknader, online eller via
secondhandbutiker. Vi kommer även köpa in LEGO
från kunder här i butiken. Man kan komma med sin
byggsats eller bytta.
- Jag har precis blivit klar med sorterandet av 65 kg
LEGO vi köpte för 6 månader sedan. Det var bland annat en av de gamla riddarborgarna från 90-talet. Borgarna brukar säljas för 2000 kr i kartong. Om man bara har
ritningen så är den värd ca 500 kr, berättar Anneli.

Det låter som ett oerhört stort arbete att
sortera så mycket LEGO
- Det är det också, men vi har ca 200 kg LEGO till
hemma som väntar på att sorteras, skrattar Anneli. Det
låter enkelt, men jag byter ut allt som inte är fräscht eller
som inte är äkta LEGO samt dubbelkollar så alla bitar finns med, berättar Anneli. Vi har lika höga krav på
byggsatser utan kartong.

Så om ni hittar en inkomplett byggsats på
loppmarknad i kartong hur gör ni då?

- Det finns ungefär 60 000 unika LEGO-bitar och jag
känner inte igen riktig alla, berättar Zacharias. Man lär
sig bitarna allt eftersom, vilka som är mer värdefulla och
vad de hör till. Ett exempel där igenkänningen var bra,
var ett köp vi gjorde för 300 kr och där jag sålde vidare
en bit för 6000 kr till en kund i USA.

Är det inte svårt som samlare att sälja vissa
saker som ni köper in?
- Om vi köper in ett lass som innehåller Star Wars
eller Bionicle som Zacharias samlar på och han saknar i
samlingen så sparar vi den satsen och säljer vidare eventuella dubbletter.
Zacharias har kompisar bland annat i Holland, Tyskland och USA. De hjälper varandra att hitta delar till sina
samlingar. De har en fin gemenskap.

Vilken information får ni genom BrickLink?
- Kan se vilka bitar som ligger ute till försäljning, priser för begagnade byggsatser i låda samt nya i låda och
vad de sålts för historiskt. Vi kan även få en full lista på
alla delar som tillhör en byggsats.
Det går även att se vilka säljare som har flera av bitarna
på ens önskelista och lätt köpa flera bitar från samma
säljare.
BrickLink har upplagda foton på alla bitar, så man
slippar fota själv vid försäljning.

Daniel Serander
Text och Foto
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Tillbyggnaden omfattar
112 kvm, men då inräknas
inte övervåningen in.
Tillsvidare ska den nyttjas
som förråd, men på sikt kan
den innebära en expansions
möjlighet. Totalt med de
tidigare lokalerna omfattar
lokalerna nu 380 kvm.

Ola Linderoth, Annica Wastesson och Gunnar Norlén klipper det blå-gula bandet.

Invigning av nya församlingsexpedition
En dag i mitten av maj, mellan hägg och syren
invigdes Söderköping S:t Annas om- och tillbyggda
församlingsexpedition. I parken intill satt koltrasten
och sjöng sin vackraste sång. Tal hölls av kyrkoherde
Ola Linderoth och Gunnar Norlén, tidigare
ordförande i kyrkorådet.
Kyrkoherden tackade i sitt tal alla berörda, och höll
en innerlig bön som i sin helhet återges längre ner i
detta reportage.

Gunnar Norlén tackade i sitt tal alla som varit engagerade i projektet, bl.a. arkitekterna Felix Freudenthal Lotz
och Samuel Liljehörn, Fredrikssons arkitektkontor. Han
påminde om att byggnaden vunnit tredje pris i ”Arkitektupprorets” tävling om ”Sveriges vackraste byggnad”,
placerad efter en privatbostad och en busskur. Arkitekturupproret är en ideologiskt obunden ideell folkrörelse
som arbetar för vackrare arkitektur, trivsammare städer
och mänskligare boendemiljöer. Tillbyggnaden är så
vacker så att många tar fel och tror att den gamla byggnaden är den nybyggda, sa, Gunnar med ett leende.
Tack framfördes också till församlingens personal
som under ett år tvingats arbeta i tillfälliga lokaler, i synnerhet till den grupp av medarbetare ”placeringsrådet”
som medverkat med värdefulla synpunkter i projektet.
Gunnar tackade också Söderköpings kommun som man
haft ett mycket gott samarbete med. Ett stort tack fick
också El-Center, Söderköping som svarat för installationerna och Stångebro Bygg som varit totalentreprenör.
Församlingsmedlemmarna och i synnerhet de förtroendevalda visade Gunnar också sin uppskattning, som på
alla sätt ställt upp och varit positiva.
Ekonomin i församlingen är god men Handelsbanken har genom Caroline Bragner ställt upp med lån.
Till slut fick den ”viktigaste personen från församlingen” stiga fram och mottaga en stor blomsterbukett, fastighetschef Annica Wastesson. Annica har under projektet kommunicerat med alla inblandade och därefter
på ett föredömligt sätt informerat förtroendevalda och
tjänstemän. ”Vi är stolta över dig”, avslutade Gunnar
sitt tal innan det blev dags att tillsammans med Ola

Linderoth och Annica Wastesson klippa det blå-gula
bandet.
Därefter välkomnades alla in i lokalerna för att dricka
kaffe och äta en av de största tårtorna som jag sett, levererad av Jannes Hembageri. Många församlingsmedlemmar passade på att vandra runt i de nya fina lokalerna och
mingla med anställda och förtroendemän. Själv fick jag
en pratstund med Annica Wastesson för att få veta mer
om byggnationen.

Dispositionen i stort ser ut så att man i entrén fått en
riktig reception där besökarna hälsas välkomna för att
hänvisas vidare i lokalerna. Här kan man nu, i motsats
till tidigare, med diskretion passera utan att många i
lokalerna uppmärksammar besökarna, vilket kan vara
viktigt i känsliga ärenden. Därefter, till vänster ligger ett
par samtals- och sammanträdesrum och längre in i de
äldre lokalerna sitter kyrkvaktmästarna, kyrkogårdsförvaltningen och fastighetssektionen.
I de nya lokalerna ligger det gemensamma köket
och kontorsrum för verksamhetspersonal, som präster,
musiker, samt personal för diakoni och barn och ungdom.
Tillbyggnaden omfattar 112 kvm, men då inräknas
inte övervåningen in. Tillsvidare ska den nyttjas som förråd, men på sikt kan den innebära en expansionsmöjlighet. Totalt med de tidigare lokalerna omfattar lokalerna
nu 380 kvm. I de gamla lokalerna har alla ytskikt uppdaterats och några väggar har tagits bort. Genomgående
nya elinstallationer och ny ventilation.
”Vi är jätteglada för de nya fina och fräscha lokalerna,
säger Annica. ”Många vittnar om hur trivseln har ökat
med den fina arbetsmiljön, det är roligt att komma till
jobbet. Arbetet flyter på bättre när alla funktioner nu
sitter samlade i gemensamma och effektiva lokaler. Vi
känner en större gemenskap”.
Byggnationen har kostat cirka tolv mkr, därtill kommer kostnader för nya kontorsinventarier. Vi hade tur,
säger Annica som påbörjade byggnadsarbetena i tid, nu
när alla priser stiger.

Vi har skyliftar och mobil
arbetsplattform för uthyrning
Skyliftar: 12 och 21 meter
Mobil arbetsplattform: 6,5 meter
Välkommen att kontakta oss för bokning
och frågor på telefon 070-456 86 33
Besöksadress
Ringvägen 40
614 31 Söderköping

Lars Andersson 070-456 86 33
Hemsida: www.lateknikab.se
E-post: lateknik11@yahoo.se

ÖSTERGÖTLAND
116 006
boj.se

Utsatt för brott?
Hos oss får du som är
brottsutsatt, vittne eller anhörig
kostnadsfritt medmänskligt stöd.

Här återges Ola Linderoths innerliga bön i
sin helhet:

Välsignelse av församlingsexpeditionen.
Gud, välsigna denna församlingsexpedition.
Låt ingången bli en plats, där möten kan ske på olika sätt.
Föräldrar som vill döpa sitt barn. Konfirmander som vill bli
konfirmerade. De två som ska dela livet tillsammans. Den
som vill följa någon till sista vilan. Eller bara ett samtal i
all sin enkelhet och barmhärtighet.
Tack Gud för alla möten som ska göras.
Låt arbetsplatserna bli en vrå, där kreativitet, planering, och
god vilja ska få råda.
Tack Gud för det dagliga arbetet.
Låt sammanträdesrummet få bli ett utrymme där alla goda
tankar får plats. Där skisser dras för framtid och liv.
Tack för det vi ska planera, låt det ge en framtid och en
riktning för vår församling.
Låt köket bli en plats där brödet delas, i god vilja och gemenskap mellan människor.
Tack Gud för det dagliga brödet.
Låt detta hus inte stå utan vatten och värme. Låt dörrarna
stå öppna för den som står i nöd.
Tack för att vi också kan kalla det för gemenskapens och
barmhärtighetens hus.
Låt denna församlingsexpedition bli till en välsignelse för
alla som träder över dess tröskel. I Jesu namn Amen.
Som församlingsmedlem är jag stolt att församlingen
byggt en så vackert församlingsexpedition som dessutom
blivit så lyckat med en modern och funktionell interiör.

Åke Serander
Text och Foto
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"Diana började att kalla detta
för Öjelsbo Country House. En
mötesplats för kultur, musik,
företag och framför allt familj
och vänner."

Öjelsbo Gård och Country House.

Öjelsbo Gård i
Västertryserum

I förra numret av tidningen besökte vi Öjelsbo Gård
och berättade om Gert Eliassons fantastiska foto
utställning med djur. Nu återvänder vi till Öjelsbo för
att berätta mer om gården och om värdparet Diana
och Nils Ringborg. Diana sjuksköterska och
psykoterapeut och Nils bl.a. med bakgrund från
chefsbefattningar inom Holmenkoncernen.

Berätta lite mer om er själva
- Det började den 28 augusti 1979 när jag besökte en
vän från Sjökrigsskolan i Värmland och där vid köksbordet satt Diana. Det var en spännande tid med utbildning,
resor och nya vänner. Vi flyttade 1980 till Stockholm där
Diana läste till sjuksköterska på Röda Korset i Stockholm samtidigt som jag efter officerstiden i flottan började på Handelshögskolan. Det var en rolig tid!
Efter ett år i Bryssel kom vi 1987 till Norrköping där
jag började på Holmen och Diana på vårdcentralen i Hageby. Barnen kom till världen, Sara, Anna och Marc. Vi
jobbade på. Diana började efter några år på flyktingmedicinskt centrum i Linköping och försökte hela människor
från krigets fasor på Balkan, berättar Nils.
Det är ofattbart att förstå vad krig gör med människors psykiska hälsa, säger Diana.
Därefter följde arbete med anorexia och bulimi som
är ett stort problem och komplext område. Jag bestämde
sig för att utbilda mig till kognitiv psykoterapeut. Flera
år av studier följde i Göteborg. Därefter har jag arbetat
som anställd inom flera olika vårdföretag, men driver
idag verksamheten som egen företagare i NIDIRI AB.
Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället, berättar Diana.
Nils har varit verksam 25 år inom Holmen och det har
varit mycket lärorikt och utvecklande. Skogens råvara
omdanas till pappersprodukter i Bravikens fina pappersbruk. Som säljare och företrädare för företaget har Nils
gjort affärer i hela Europa och även i Kina och USA.
- Dessa resor i olika kulturer har varit mycket spännande. Höjdpunkten blev mellan åren 2011 till 2019 då
jag var marknadsdirektör och sedan VD för bolaget. Det
finaste uppdraget man kan ha i Norrköping, säger Nils,
där jag även fått en större överblick över strategiska frågor genom att vara medlem i Holmens koncernledning.
Till sommaren lämnar jag Holmen för pension men
kommer vara aktiv inom påverkansarbete inom skog och
energi, styrelseuppdrag och ägna mer tid åt Öjelsbo och
familjen. Då kommer vi få mer tid att utveckla Öjelsbo
Country House och få mer tid att njuta av de fina omgivningarna i Tjustbygden.

Vad kan ni berätta om den historiskt
intressanta gården?
- Den äldsta byggnaden på gården är magasinet –

Nils och Diana Ringborg med hunden Pommac.
eller stallet – och som tjänstgjorde som spannmålsmagasin på hälften av ytan och i tre plan med stark stocktimrad
konstruktion. I den andra delen var det arbetshästarna
som huserade tillsammans med husgrisarna med tillhörande höskulle ovanpå innertaket. Stallet fick en ansiktslyftning 2020 då vi reparerade tak, satte in solceller, drog
in vatten och värme samt gjorde ett rationellt kök för att
kunna ha sammankomster med familjen. Byggnaden är
fantastiskt bevis för hur gediget man byggde förr i tiden
med allt från timrade balkar till stensockel.
Diana började att kalla detta för Öjelsbo Country
House. En mötesplats för kultur, musik, företag och
framför allt familj och vänner. I planerna ligger att bygga två-tre gästrum på övervåningen för familj och kanske
för RB&B i framtiden.

är så. Att många från staden tycker att ett kalhygge är
fult och förstörd mark beror säkert på att man inte under lång tid sett samma mark växa och gro. Markägare
är idag även landskapsvårdare med betande djur, naturvårdshuggningar, förstärkande av naturvärden, sparande
av evighetsträd. Den biologiska mångfalden är något vi
ska vara stolta över och vårda. Den ökar vill jag hävda. Mer andel lövskog, mer död ved i skogen. Hänsyn
vid vattendrag, sjöar och surdrag. Vacker gammal skog
kan huggas och göra nytta i byggnader som kolsänka.
Vi har även anlagt två viltvatten om totalt sex hektar för
att främja fåglar och insekter och därmed den biologiska mångfalden. Det är spännande projekt. Våtmarker är
något vi behöver generellt i Sverige. Det gynnar även
grundvattnet.

Diana berättar att de har haft två konstutställningar och
att de kommer ordna en operaföreställning samt att hon
har olika kurser i yoga. Flera företag väljer också gården
som plats för kick-off eller andra kreativa möten för att
utveckla sina företag.

Viltvård och jakt tillhör också en del av ägandet.
- Jag är ordförande i Tryserums älgskötselområde
där vi gemensamt arbetar med att förvalta älgstammen
i samarbete med länsstyrelsen. Älgstammen skall vara
på en lagom nivå där det är viktigt att bevaka skador på
växande skog. Under det senaste årtiondet har vildsvinsstammen ökat mycket och där behövs en balans mellan
jordbrukare och jägare.
Öjelsbo Country House är en dröm som Diana nu
förverkligar. Att skapa en levande gård med konst och
kultur som komplement till skogen och naturen som vi
njuter av dagligen. Inspirationen har Diana från sin uppväxt på den värmländska gården Kyrkebyn vid Vänerns
strand, säger Nils.

Gården är på 950 hektar varav ca 750 hektar produktiv
skogsmark, 60 hektar åker och 30 hektar beten och övrig
mark som impediment. Till det ska läggas ett par hundra
hektar vatten i vackra sjön Vindommen som delar bygden i Kalmar och Östergötlands län. Vindommen har
bildat en fiskevårdsområdesförening där Nils är aktiv i
styrelsen och som är aktiv för att förvalta det fina fiskbeståndet av gädda, abborre och gös. Skogen sköts av Nils
tillsammans med Holmen Skog och duktiga entreprenörer som Peter på ”Bo Karlssons Skogsentreprenad ”.
- På landsbygden behövs det samverkan och vi är
tacksamma för samarbetet med familjen Björn Nordh
som driver mjölbesättning på Knappekulla, delar av jordbruket sköts också av Lars Danielsson på Agetomta gård
som även hjälper till med jakt och tillvaratagande av köttet i deras viltslakteri.
Bygden är historiskt uppbyggd kring djurhållning och
därav ser man spår från gamla betesmarker och mindre
små åkertegar där all mark var värdefull för att producera
foder till djuren. Mycket av de gamla ekhagarna är bevarande runt sjön Vindommen tack vare samarbete med
Skogsstyrelsen och varsamt restaurerande av de gamla
ekarna för att ge ljus till de stora trädkronorna.
Nils har drivit gården parallellt med sin industriella karriär. Under årens lopp har mer mark köpts in av grannar.
- Vi arbetar med att driva ett rationellt och aktivt
skogsbruk. Skog växer hela tiden och människan danar
skogen genom att vårda, röja, gallra och slutavverka. Min
pappa körde runt mig i bilen och berättade hur det växte.
Jag kunde inte se det. Skogen var för mig statisk. Inget
hände. Men efter 30 år kan jag konstatera att det inte

Program för sommaren
Sommarutställning: 1 juni -1 september, målningar,
foto och grafik.
Våffeldag: 1 augusti.
Måla din egen tavla: Augusti.
Yoga event: Augusti och september.
Opera: 1 oktober.
Föredrag: Om Skog och jakt september.
Konferenser: Bokas genom Diana.
Vandringar: Underbar natur för vandring. Öjelsbo
Country House ligger vid Östgötaleden.
Hyra hus vid Vindommens strand: Info och bokning
genom Diana från v. 33.
Endast bokade visningar, guidningar, konferenser och
biljetter. Kontakta Diana mobil: 0707202686 mail:
diana.ringborg@telia.com

Åke Serander
Text

Magnus Johansson, Husfoto

Foto
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Jag kan inte nog beskriva hur
viktigt Gunillas bildspråk är
för oss. Det går inte en dag
utan att jag får kommentarer
om hur fantastiska, härliga,
annorlunda, tokiga, sköna och
kreativa bilderna är.

Gunillas bild, fotograferad på uppdrag av
Valdemarsviks kommun till ny skylt vid E22.
Foto: Gunilla Lundström

Privatrådgivare Jonna Hjelte, Valdemarsviks
Sparbank.
Foto: Gunilla Lundström

Gunilla Lundström.

Gunillas bilder
skapar känslor
Du har kanske sett de stora skyltarna utmed E22
utanför Valdemarsvik? Bilder som väcker
uppmärksamhet. Jag åkte till Valdemarsviks
Sparbank för att träffa fotograf Gunilla Lundström
och bankchefen Håkan Eriksson för att få veta mer
om Gunillas bilder och bildspråk.

Gunilla vill du berätta om dig själv?
- Jag är uppvuxen på Vikbolandet på en bondgård och
älskade att vara en del av och att jobba i lantbruket. Men
jag älskade också att spela och sjunga och köpte som
7-åring mitt första och enda dragspel. Jag brukade åka
runt och spela på ålderdomshem. När jag blev några år
äldre hade jag mitt enmansband med elorgel och inhyrd
ljudanläggning med mixerbord för att spelade på fester,
bröllop och födelsedagar. När jag som 16-åring flyttade
hemifrån för att gå gymnasiet tyckte jag att det var skämmigt och inte så coolt, men med åren kan jag känna både
stolthet och förundran över den där lilla tjejen som tog
ansvar. Hon som kom att stå för musik och underhållning alldeles själv under flera timmar. Många helger hade
jag dessutom varit och tävlat i hoppning med min ponny.
När jag kom hem från hästtävlingarna var det bara att
sopa ut hästdyngan från trailern och byta ut hästen till
orgeln och så iväg för kvällens spelning.

Och hur kom du in på fotograferingen?
- Jag bodde i USA under ett par år, när jag var 18-20
år. När jag kom hem valde jag att gå på lantbruksskola i
Vreta Kloster, utanför Linköping. Jag ville ge mig själv en

Företagsrådgivare Max Johansson, Valdemarsviks Sparbank och Lars
Åman, Häradskär.
grund att stå på om jag skulle ta över gården i en framtid,
vilket jag också gjorde många år senare. Efter den utbildningen kunde jag ge mig själv tillåtelse att flyga vidare
och gå min alldeles egna väg.
Vägen öppnade upp till att jag en dag fick en lånad
kamera i min hand och det blev ”kärlek vid första ögonkastet”. Helt novis sökte jag och kom in på fotolinjen på
Gotlands läns folkhögskola. Vi var 16 elever som antogs
jag visste ingenting om fotografering och kunde inte
ens ladda min egen kamera med film. Trots detta var jag
överlycklig och kände att jag visste vad jag ville göra i
resten av mitt liv. Dag som natt stod jag i mörkrummet
och lärde mig sakta och enträget hantverket.
Bildspråket fanns där redan från start och vi hade
några av Sveriges mest framstående och betydelsefulla
fotografer som föreläsare på Gotland. Jag förstod att man
faktiskt kunde leva för och av fotografi på heltid. Jag sökte och kom lyckligtvis in på Nordens Fotoskolas tre åriga
utbildning i Gamla Stan i Stockholm.
När skolan var avslutad låste jag in mig i mörkrummet
i några månader och kopierade bilder till min visnings
portfolio. Jag kontaktade ett tiotal redaktioner och fick
jobb av alla tio. Det ena gav det andra och sedan dess har
jag jobbat som frilansfotograf på heltid. Nu tre decennier
senare tycker jag fortfarande att det är lika fascinerande
och fantastiskt att få möjligheten att möta så många fina
människor och ta del av så många olika livsöden.
När jag började jobba i slutet av 1980-talet och fram
till digitaliseringen i början av 2000-talet fanns det otaliga magasin med omfattande bildreportage. Jag var på

Foto: Gunilla Lundström

ständig resa runt om i Sverige och världen. Uppdragen har varierat från större bildreportage för magasin,
resetidningar, fackförbundstidningar, reklambyråer och
oändliga porträtt på författare, skådespelare och näringslivstoppar. Det mesta är sig likt med uppdrag och
samtidigt helt annorlunda med digitaliseringen och den
nya tekniken. Det tog sin tid att acceptera det nya och att
i det hitta tillbaka till min egen känsla i uttrycket.
Men att se en vacker papperskopia handkopierad är
fortfarande oslagbart.

När började samarbetet med Sparbanken?
- Jag hade flyttat ner från Stockholm till Norrköping
och precis blivit mamma för första gången. Några år senare 2010 blev jag uppringd av Mediahavets kommunikations- och reklambyrå i Gryt. Det blev början på vårt
fantastiska samarbete.
Första gången jag kom till Valdemarsvik hade jag
fortfarande Stockholmsperspektiv. Jag skulle fotografera
en ung, som jag uppfattade, blyg bankchef. Jag hade dessutom aldrig varit i Valdemarsvik och upplevde att det var
en riktig avkrok.
Inte visste vi då att denne bankchef senare skulle
posera som grottman i långt egenodlat skägg.
Håkan kommer in i samtalet.
- Gunilla har betytt så otroligt mycket för banken.
Bank är förtroende och hur skapar man det och hur
kommuniceras det på ett sätt som träffar människor?
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Håkan och Gunilla.

Foto: Åke Serander

Det är ju med bilder. Gunilla har ett liv av erfarenheter.
Hon har en fallenhet, hon lyssnar och hör vad vi säger
och så översätter hon det till en idé och en bild. Resultatet blir en bild som säger allt. Bilden påverkar inåt i
organisationen, den påverkar oss alla människor ut mot
kunder och mot samhället. Jag kan inte nog beskriva hur
viktigt Gunillas bildspråk är för oss. Det går inte en dag
utan att jag får kommentarer om hur fantastiska, härliga,
annorlunda, tokiga, sköna och kreativa bilderna är. Alla
pratar om bilderna och det lyser i ögonen på dem. Jag
får positiv respons varje dag, men det borde vara Gunilla
som får den.
Gunilla släpper inte bara iväg bilderna hur som helst,
fortsätter Håkan. Hon har en sådan omsorg om bilden
och det budskap vi vill nå ut med. I vilket sammanhang
ska bilden användas? Vilken kvalité på ska pappret ha?
Hur och var ska vi exponera den? Hennes engagemang
är jag så otroligt tacksam för.
Vi har väl aldrig översvämmats med så mycket bilder
som nu, men när jag ser en bild så kan jag se, ja det här
är Gunillas bild. Bilderna syns och de träffar någonting
i magen eller hjärtat.
Vi är en relationsbank. De kunder vi träffar på bankkontoret varje dag får vi en relation med. Men de som vi
endast möter på nätet, i vår mobilbank, hur bygger man
en relation med dem? När vi träffade Mediahavet och
Gunilla så beskrev vi vilken bank vi var och vad vi försökte säga. Vi hade en bild på ett notat båtdäck. Bilden som
vi på banken tyckte signalerade trygghet. Efter första
mötet med Mediahavet konstaterade vi att ett båtdäck
inte signalerade värme och relation, även om den var fin.
Det krävdes ett nytt bildspråk för att förmedla vår vision
där vi ville bygga relationer. Där och då började vår resa
tillsammans.
När man nu exempelvis loggar in på vår mobilbank, ja
då visas bilden på vår privatrådgivare Jonna Hjelte längst
ut på klipporna på Ekön med två Siberien Husky hundar.
Det är en speciell bild, det är inte så det ser ut hos andra
banker.
Gunilla lägger till att bilderna och miljöerna är autentiska och fotograferade på plats.
- Däremot har jag släpat med tunga elverk, rökmaskiner och byggfläktar för att förverkliga bilderna jag har i
mitt huvud. Det är viktigt att påpeka fortsätter hon, att
det är bankpersonalen på Valdemarsviks Sparbank som
oftast är modeller på bilderna. En extra eloge till dem
och deras välvilja och mod att vara modeller och ambassadörer till att utveckla bygden via mina ibland smått
galna bildidéer.

Hur kommer banken fortsätta att
marknadsföra sig? Sker det någon
utveckling?
- Ja, en utveckling sker hela tiden och vi fortsätter att
kommunicera med bilder för att skapa relationer och att
få människor att bli nyfikna på vår bygd.
Jag tackar Gunilla och Håkan för en trevlig pratstund.
Vi går ut i vårsolen för att ta ett foto nere vid havet.
Denna fantastiska miljö som skärgårdskommunen Valdemarsvik erbjuder. Där har Gunilla lyckats skapa ett
bildspråk som hjälper banken att förverkliga sina mål, att
bidra till att bygden och människorna blomstrar.

Åke Serander

Hitta din plats i solen vid vattnet.

Ta en fika i vacker miljö.

Foto: Björn Dahlgren

Foto: Björn Dahlgren

Liv och rörelse i skärgården. Foto: Björn Dahlgren

Liv, rörelse, tystnad och stillhet
- i kontrasternas Valdemarsvik
Viksborna är vana vid kontrasterna och för de allra
flesta en del av charmen och det vi älskar med att bo
här. I september plockas båtarna upp ur havet,
campingplatserna och fritidshusen städas och
stillheten lägger sig för höst och vinter. Nu får vi, likt
naturen, tid att ladda om och ladda upp – så när det
vankas vår igen kan man nästan ta på förväntan och
hela bygden skälver av energi inför sommaren; nya
besökare, nya grannar, nya upplevelser och
framförallt liv och rörelse!

Sommaren 2022 kommer bjuda på mer liv och rörelse än
någonsin! Pandemin har under de senaste två åren satt
stopp för de stora evenemang som under många års tid
varit tradition i Valdemarsvik såsom Nils Liedholm Cup,
Karnebåtfestivalen, Valdemarsviksrodden, Ut & Njut i
Gryt och Allsångsmåndagar. I sommar blir de alla av och
vi går inte en vecka utan ett större evenemang!
De traditionella evenemangen får också sällskap av
frenetiskt kickande, tvåtaktsknarr, sidventilade V8:or,
ylande radfyror och en och annan tändkulemotor från
båtar, bilar, motorcyklar, traktorer och mopeder under
Klassikerfestivalen.
Restauranger, hamnar, handelsträdgårdar och butiker dukar sina bord, fyller sina kylar och laddar upp på

hyllorna för ännu en säsong av solkyssta, saltstänkta gäster. Också här, långt ute i kustbandet i Gryt och skärgården är det tätt mellan evenemangen och hela sommaren
är fylld med musik, god mat och underhållning var du
än vänder.

Och så stillheten…
Liv och rörelse i all ära – men visste du att Valdemarsvik har längst Östgötaled av alla östgötska kommuner?
Längs med leden finns ett antal ”rofyllda och tysta platser” utmärkta, däribland Långviken i Valdemarsvik. Här
kan du slå dig till ro och lyssna till ingenting annat än
vågorna, vinden och fåglarna. Det finns fler stilla, avskilda platser för var och en, som är så gott som orörda och
lämpar sig mycket väl för tältning och friluftsaktiviteter,
både på fastlandet och till havs.
Östgötaleden lämpar sig bäst för vandring då vissa
etapper kan vara svåra att ta sig fram på med cykel, rul�lator eller rullstol, men du hittar enkelt information om
terrängen via Östgötaledens hemsida och kartor. Cykelleder och kartor hittar du både på valdemarsvik.se och
hos turistbyrån i Valdemarsvik, där du också kan få tips
om sevärdheter och historiska platser längs med vägen.

Sarah Åkerblom
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På väg till... Valdemarsvik
Välkomna till Valdemarsvik och Gryts skärgård!

Sommaren 2022 bjuder på många spännande och trevliga arrangemang i Valdemarsviks kommun.
Fler evenemang och annan information hittar ni på www.visitvaldemarsvik.se

Ut o Njut i Gryt 17-19 juni 2022

Skärgårdsdansen 17-18 juni 2022

Nils Liedholm Cup 30 juni-3 juli 2022

Ekön, Gryt

Gryts Varv, Gryt

Grännäs Idrottsplats, Valdemarsvik

En helg fylld av aktiviteter där vi kan testa kajaker/
SUP-boards, yoga, paddelturer, slackline, båtturer till
Häradskär, Around Häradskär Paddle Race, musik
och en del annat.

Dansweekend i Gryts vackra skärgård på Gryts Varv.
Fredag 17 juni Wahlströms
Lördag 18 juni Titanix

Karnebåtfestival 8-9 juli 2022

Allsångsmåndagar 18 juli-8 augusti

Musik på Fyrudden

Valdemarsviks centrum

Valdemarsviks centrum

Fyruddens gästhamn, Gryt

Äntligen efter 2 års upphåll är Karnebåtfesitvalen
tillbaka. Köp biljett till populära Valdemars Salonger.

Populära Allsångsmåndag med Titanix och artister är
tillbaka, både kända och lokala.

Live Music sommaren 2022

Klassikerfestival 29-30 juli 2022

Sommar i Parken 13 augusti 2022

Gryts Varv & Restaurang, Gryt

Valdemarsviks centrum

Grännäsparken Valdemarsvik

Nick Borgen underhåller 22-23 juli.
Blandade artister onsdag, fredag och lördag från och
med 24 juni-27 augusti.

Nytt för i år är Klassikerfestivalen där det bjuds på en
kontrollerad pytt i panna när båtar, bilar, motorcyklar,
mopeder och traktorer, underhållning med mera.

En fullspäckad kväll med Peter & Bruno med band,
Showen Andreas Lundstedt från Alcazar, DJ Le Crash
och coverbandet Duo Jag.

Skärgårdsturer i Gryts skärgård

Loppis i Kvarnen

Nils Liedholm 100 år

Fyruddens gästhamn

Valdemarsviks Hembygdsförening

Valdemarsviks turistbyrå

Dagsturer till Harstena dagligen 22 juni-28 augusti.
Sälsafari, kvällsturer till Häradskär, Harstena och
Allsångsmåndagar. Se www.skargardskompaniet.se

På loppis i Kvarnen finns massor att fynda hela
sommaren 25 maj-20 augusti. Det fylls på med
nya fynd varje dag. Auktion 23 juli.

En unik fotbollscup i skärgårdsmiljö för tjejer och
killar 13-16 år på Grännäs IP, som 2020 utsågs till
Sveriges finast idrottsplats av Expressens läsare.

Allsångskvällar 28/6, 4/7 och 11/7.
Musik på bryggan med WAOW 16/7.
Musikquiz med WAOW 22/7, 29/7 och 5/8.

Se utställningen Nils Liedholm – från Valdemarsvik
till Italien. Utställningen visas då fotbollslegendaren
Nils Liedholm i år skulle ha fyllt 100 år.
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I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

Slussporten, Söderköping
www.lundqvistelocds.se

för att ditt företag ska växa i Söderköping?

Myntet finns i valörerna;
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

Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251

www.isoderkoping.se

Glassiga
erbjudanden för
hela sommaren!
nk

lä

lle

GLAD SOMMAR!

Erbjudanden
börjar gälla
från den
6 juni

Gä

Vi har nu samlat in de bästa erbjudandena från
butiker i Linden, Spiralen och Domino i ett köphäfte!
Köphäftet finns att hämta i någon av de deltagande
butikerna från och med 6/6. Häftet finns även
digitalt, och du hittar det via QR- koden nedan eller
på länken kopguiden.nu/norrkoping-city

rh

äf

te , Q R ko d

&

ger resultat!

Emy Serander

Kontakta oss för mer info:
info@isoderkoping.se

Hjärter Esse

Marknadsföring och Kommunikation

Erbjudandena gäller fr.om. 6/6 t.om. 31/8 2022

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

”Företagare se hit!

Jag är engagerad i Stadskärnan för att
Klappat
& klart!
en
samverkan
mellan oss företagare i
Vill
du:
Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen!
Söderköping ger framgång till alla
Ett unikt presentkort som kan användas till
- att restaurangbesök
er
når fler kunder?
företag
ochmarknadsföring
organisationer
i kommunen.
shopping,
och friskvård
mm.
att näringslivet
i Söderköping
-För
vara
Vi önskar
Digmed
trevligi ett nätverk som ger nya
Varmt välkommen att
ska
blomstra
behöver
vi vara
starka
kontakter för
företag?
handel i Söderköping
och ert
kontakta oss för en
tillsammans,
och
hjälpa
till
att
en riktigt God Jul!
- lättare
kunna hitta resurser och inspiration
kostnadsfri offert.
lyfta
varandra.
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Arkösund vars namn från början
avsåg sundet mellan Arkö och
fastlandet. Första bebyggelsen
bestod i slutet av 1600-talet av ett torp
där det bedrevs krogverksamhet.

Hyr en kajak och paddla ut i skärgården

Populära Marknadsbodarna

Arkösunds Gästhamn är en av Ostkustens populäraste.

Musikkvällar onsdagar i juli

Minigolfbana mitt i Arkösund

”Där vägen slutar och havet börjar ligger idyllen Arkösund”
Arkösunds Skärgård tillhör
Östergötlands vackraste och
mest omväxlande kustområde.
Genuina skärgårdsmiljöer, orörd
natur och ett levande kulturlandskap kännetecknar den
Östgötska skärgården.
Nyrenoverad Bryggvandring
-Ta en promenad på den 500 m
långa nyrenoverade och nyinvigda
Bryggvandringen utmed Kvarnbergets strandlinje. Nu med flera sittplatser för sköna pausar. Utforska
Arkösunds historia genom skyltar
med bilder från en svunnen tid.
Badsugen?
-De populära Badholmarna som
även kallas Arkösunds havsbad
är fyra öar förbundna med broar.
Sandstrand och klippor. Nu upprustad med nya omklädningshytter, trädäck och publik vedeldad
bastu som bokas via nätet. Utsiktsplats med bord och fantastisk utsikt över inloppet till Arkösund.
Nordanskogsbadet vid Arkösunds
Camping och Sköldviks badplats är
långgrunda, lättillgängliga och
passar de små barnen.

Hungrig?
-I Arkösund behöver man inte gå
hungrig. Det finns fem restauranger
med god mat, dryck och musik.
Arkösunds Livs med mycket lokaltoch närproducerad mat.
Stanna till på kajen och handla lite
rökt eller färsk fisk. Ta en glass eller
en vilthamburgare och se på båtlivet
i hamnen.
En oas för vila och smakupplevelse
-Arkösunds Hotell erbjuder fräscha
rum med terrass, havsutsikt eller vajande trädkronor.
Ett enklare alternativ är STF Sköldviks Vandrarhem med härlig utsikt.

Kopparholmarna
- Natursköna öar med bryggor.
Raststuga med en natur-och vrakutställning. Vindskydd med eldstad.
Vandringsled. Fantastisk utsikt
Levande Musik hela sommaren
-Äntligen är det dags för de
populära Musikkvällarna på Kvarn
-berget. Se sep annons i tidningen.
Fullt ös på Pub Kompassen med
mycket musik.
Levande musik och Musikquiz på
Strandgrillen
Musikunderhållning på Arkösunds
Hotells terrass.

Ta en båttur
-Med Skärgårdslinjen till närbelägna
Kopparholmarna eller båtluffa mellan
öarna i Arkösunds, S:t Annas och
Gryts skärgårdar. Ta en dagstur till
Harstena. Eller varför inte testa
en häftig båttur med Bråvikslinjens
RIB-båt.

Friluftsteater
-Spanska Flugan en lustfylld fars
som Arkösunds Friluftsteater spelar sju gånger i juli.

”Livet under ytan”
-Besök utställningen och lär om djur
och växter i Östersjön. Gå en Tipspromenad både på land och under
ytan där vi har vår Snorkelled.

Njut en stund i Arkösund.

Det finns mycket mera
-Zumba, Yoga, Friskis&Svettis,
Fotbollsskola mm. För mer Info
kontakta AIF, se nedan.
Arkösunds Intresseförening

www.upplevarkosund.se
aif@upplevarkosund.se
FB: Arkösunds Intresseförening

59

Musikkvällar i Arkösund
Klockan 19:00. Medtag egen sits. Frivillig entré

6 Juli

13 Juli

20 Juli

27 Juli

3 Aug

Pernilla
Andersson

Fröken
Elvis

Moneybrother

Chris
Kläfford

Bruno
Mitsogiannis

Passa på och njut en stund. Här finns inte bara musik utan mycket annat att göra. Badholmarna lockar med sköna bad,
Marknadsbodarna är välfyllda, spela Minigolf, ta en tur på sjön, 5 restauranger håller hungern borta. Så vänta inte
till kvällen utan gör en heldagsutflykt till Arkösund - där solen nästan alltid skiner.

Arkösunds Intresseförening

Mediasponsor

BÄSTA

STOPPET!

Är du redo för äventyr och
upplevelser i världsklass?
Gör ett stopp hos
Söderköpings skojigaste
granne, Mirum Galleria
med Event Center.
Välkommen!

The Challenge ● VREX ● Trampolinpark
Bowling ● Shuffleboard ● Biljard mm.
Läs mer och boka på eventcenter.se

50 butiker shopping och upplevelser i en unik kombination.

60 Krönika/Dagens Ros

Tusen röda rosor är Anders värd, som hälsar på oss på
Blå Porten ibland, och som alltid har en hjälpande hand
när det behövs.

Jag vill ge dagens ros till min mamma Märtha Pettersson
för hon stöttar och är så bra.

Anette

Gärdis och Sirkka

Ett fång rosor till Annelie som ser till att vi har det trivsamt på Blå Porten. Hon kan t.ex. ordna musik med kort
varsel.

Dagens ros till dig fd rörmokare som hjälpte mig med
kopplingar och slangar på jem&fix 28/4, tack igen.

Sirkka och Gärdis
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Kajsa Utterhäll

IN

- Sommaren är äntligen här och kanske har du börjat
fundera på att bygga den där verandan som du tänkt på i
flera år. Men det är inte bara att åka och köpa virke och
spik – det finns, som så ofta, även några juridiska aspekter
att ta hänsyn till.
Enligt plan- och bygglagen behöver du bygglov för ett
flertal åtgärder, inte bara när du vill bygga en ny byggnad,
utan även när du vill bygga till exempel en inglasat uterum. Det som avgör om du behöver söka bygglov eller
inte är hur du har tänkt bygga och var fastigheten ligger,
eftersom det är byggnadsnämnden i din kommun som
bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.
En åtgärd som är bygglovspliktig i Norrköping behöver alltså inte nödvändigtvis vara det i Söderköping, och
tvärtom. Därför ska du alltid kolla upp vad som gäller när
du vet vad du vill göra.
Att bygga ett nytt inglasat uterum kräver som huvudregel bygglov, men det finns undantag som säger att
du till ditt bostadshus får bygga en tillbyggnad som är
högst 15 m2 stor och som inte blir högre än bostadshusets nock. Du måste dock göra en anmälan till byggnadsnämnden och få startbesked innan du börjar bygga.
Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
finns det ytterligare undantag och då kan du i vissa fall få
bygga en tillbyggnad utan vare sig bygglov eller anmälan.
Men det gäller som sagt att du känner till förutsättningarna innan du börjar spika! För vad händer annars? Jo, du
kan bli skyldig att riva ditt bygge om du går emot gällande regler, och då blir det inte många trevliga stunder på
uterummet framöver.
Sist, men absolut inte minst, kan du behöva ta hänsyn
till dina grannar. Ett medgivande från grannen krävs om
det ska byggas inom 4,5 meter från grannens gräns. Och
se till att det medgivandet är skriftligt, då det alltid är bra
att kunna presentera något fysiskt om det skulle bli tvist
om saken i efterhand. Inte sällan kan det bli tvist även
om själva bygglovet, för saken är inte avgjord bara för att
du har ditt bygglov. Grannar och andra berörda kan ha
synpunkter på din åtgärd om de drabbas av den och kan
överklaga beslutet till Länsstyrelsen som då får avgöra,
och då kan det hända att du inte vågar börja bygga med
risk för att få riva senare. Så prata med grannarna och
prata med kommunen så är chansen större att det blir
kafferep på uterummet i sommar.

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.

M

Får du bygga en ny
veranda i sommar?

I samarbete med Ängens Blommor

LU

Isabelle Ekstedt är affärsjurist och svarar
gärna på dina frågor. Skicka ett mejl till
redaktionen på info@soderkopingsposten.se.

Dagens Ros

A

AFFÄRSJURIDIK

Branschledande sedan 1994

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

Boka kostnadsfritt hembesök 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

Isabelle
Ekstedt

Affärsjurist

Ett stort TACK till
Söderköpings duktiga
Hantverkare
ANTES BYGG
NONNES MÅLERI
TOMMYS EL & CDS
TOBBES ENERGI & VVS
NICKLAS KAKEL & BYGG

Från Äppelträdgården 12 C

Söderköpings-Posten "positiv, personlig och lokal"
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"Jag lärde mig ganska tidigt
att dansa hemma i köket med
mamma och min syster som
lärare. Ett, två, tre, ta-ihop.
Det fungerade inte alltid så
bra på dansgolvet. Förutom
att hålla reda på ett, två, tre,
ta-ihop skulle man ju
konversera också. Det blev
för mycket för mig."

Alltid uppkopplad!
Det ligger i tiden jag undrar om folk har fått fnatt
För samtal gäller numera ”Facebook ”eller ”Chatt”
man ska vara med på ”Instagram” eller ”Twitter”
utav den tekniken ingen kunskap jag besitter

Skal vi danse?

N

ej, jag har inte stavat fel. Jag har skrivit vad ett danstävlingsprogram heter på norska. På svenska heter
det Let´s dance. Den norska titeln ligger ju nära
hur vi säger i Östergötland, Ska vi danse? Eftersom
vi ofta uttrycker oss lite försiktigt tror jag att den östgötska varianten borde vara Ska vi ta å danse?

Jag har funderat lite på hur TV väljer ut deltagare i Sverige. Det verkar som det är en fördel om man är känd
sedan tidigare eller kommer från en känd familj.
I min förra krönika skrev jag om fantasi. Ibland fantiserar jag om hur det skulle vara om jag fick vara med
i programmet. Om de tar kontakt med mig beror det
inte på kändisskap. Det räcker nog inte med att några i
Söderköping vet vem jag är. Nej, anledningen skulle vara
att ett dansproffs vill ha en riktig utmaning. Det är ju
liksom inne med utmaningar. ”Jag tar det som en utmaning”, är en fras man hör ganska ofta.
Vad jag har förstått tränar dansarna ganska många
veckor innan de syns i TV. Oj, så jobbigt det verkar vara
med stora speglar i dansstudion, där man ska se sig själv
hela tiden. Jag som brukar ondgöra mig över att det finns
alldeles för många speglar nu för tiden. Förr räckte det
med att man speglade sig i en vattenyta ... Och så dessa
högklackade skor! Livsfarligt! Jag som bara har platta
skor sen jag halkade omkull på en isfläck nere vid Brun�nen. Det var väl tjugo år sen. Nåja, jag kan sitta med
högklackade skor, men det går väl inte an i danssammanhang.
En av deltagarna har sagt att hon blir åksjuk av allt
snurrande. För mig skulle det värsta vara lyften. Jag som
är så höjdrädd! Men klänningarna tilltalar mig. Så vackra! Är klänningen tillräckligt lång syns ju inte fötterna så
bra och det kan väl vara en fördel vid juryns bedömning.
Jag lärde mig ganska tidigt att dansa hemma i köket
med mamma och min syster som lärare. Ett, två, tre,
ta-ihop. Det fungerade inte alltid så bra på dansgolvet.
Förutom att hålla reda på ett, två, tre, ta-ihop skulle man
ju konversera också. Det blev för mycket för mig. Pappa
lärde sig inte dansa trots att han som ung köpte Lärobok
i dans (tryckt 1929). Hör här så bra instruktioner:

Foto: www.pixabay.com

”Vid utgångsställning hållas tåspetsarna tillsammans
och hälarna inåt. Lyft första fot med hälen utåt, samt
sätt ned foten en knapp fotslängd fram och överlämna
genast kroppstyngden på den, men ögonblicket innan
foten når golvet skall båda fötternas tåspetsar vridas utåt
medan hälarna föras inåt. Lyftning och nedsättning av
foten utgör en halv takt.”
Testa det som står här ovan och du har börjat dansa
charleston.
Pappa skyllde på att han trodde att H och V på steginstruktionerna skulle tolkas som hans initialer. Han hette
Håkan Vik. Så han förstod ingenting och lyckades av
den anledningen inte lära sig dansa.
Säg nu att jag får vara med i TV. Då blir det spännande
att höra juryns kommentarer. De borde inse att de måste
vara snälla mot en äldre dam. Kanske säger de något i stil
med att jag var duktig som gick ut på golvet och också
tog mig därifrån. Och att det kanske finns danser som
passar mig bättre. När de sen ger mig lägsta poängen,
alltså 3 poäng, kommer jag att leende säga att jag är så
tacksam och att det är så roligt att få vara med och att
jag är så stolt över mig själv. Sen vädjar jag på mina bara
knän att tittarna ska rösta på mig.
Nej det ska de inte göra för jag vill inte!
Ju mer jag tänker på det, desto tydligare blir det att
jag inte ska vara med i Ska vi danse. Ringer de svarar jag
inte eller så säger jag att jag inte har tid. Har ju krönikor
jag ska skriva till Söderköpings-Posten.

Marianne
Wik

Tack för att du stödjer
våra företag och väljer
att handla lokalt!

Telefon förr kopplad via tråd och gjord av bakelit
och få förunnat äga blott en liten exklusiv elit
snart får var unge den som gåva när de döps
och därmed de i den moderna tekniken stöps
Men vill man vara modern och gilla tiden
Får man huvudstupa nog gå in i striden
Följa tidens lag som den med envishet dikterar
Trotts att du över seden med protester reflekterar
Att alltid använda teknik av senaste modell
Och vara uppkopplad från morgon och till kväll
När sen tekniken avogt ställer sig på tvären
Och inte vill kommunicera via atmosfären
Då sitter man där vackert i verkliga problem
med dataexperter blir notan oftast nog extrem
datorer lever nu helt klart sitt eget liv
och är helt kapabla att på egen hand ge direktiv
Telefoner är numera utrustad med senaste tekniken
det gäller vad den kan ej blott den synliga grafiken
den har kapacitet som förr behövde en enorm yta
är idag ett chip som fordrar förstoringsglas att byta
De kräver mer och mer av dem de tjänar
hjälper knappast hur mycket man än tränar
Tekniken tar väl snart helt över våra sinnen
har ju redan kopplat grepp över våra minnen
För är du inte riktigt på din vakt ska du få se
att du måste lagra allt ditt ”komihåg” på USB
vill du inte sprattla som en fångad torsk på krok
hellre då än data-chatt fördriva tiden med en bok
Då gäller nog att med krafttag ransonera datatiden
om man ska ha en chans gå segrande ur den striden
man bör ta sig själv i kragen knacka på vänners dörr
Tycker det är mycket bättre pratas vid som vi gjort förr

Hans
Fredriksson
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"Jag förstod inte då vilken
Birger Sjöberg-stämning som
vilade över de här brunns
kvällarna, men det var
Lilla Paris så nära det går
att komma."
Musikpaviljongen vid Brunnen.

"Methas" kiosk vid Brunnsbron.

En sommarkväll på ”Brunnen” under 1940-talet

N

är sommaren kom och skolan slutade, då började
Brunnen att leva. För mig är minnet av Brun�nen förbundet med dofter och ljud. Gick man
Åpromenaden, som jag ofta gjorde på kvällen,
mot brunnsgården och kom till den lilla bron över S:t
Ragnhilds-bäcken så passerade man oftast öppna fönster från Brunnens stora köksavdelning vilken låg där då,
och möttes av en blandning av matos och diskvattendoft,
allt ackompanjerat av någon motorbåt på väg genom ån.
Nästan samtidigt tillstötte ännu en doft bestående av
lika delar trycksvärta från kvällstidningar och choklad,
kola och karameller. Allt kommande från Methanders
sommarkiosk, nyss väckt ur vintersömnen. Denna kiosk,
som man än i dag kan finna fundamentet efter, var i sig
ett arkitektoniskt mästerverk. Den var rund och av trä,
och för att undgå svårigheter att beskriva den frestas jag
att bara kalla den obeskrivligt skön. Se den på bilden här
bredvid och roa er med att beskriva den på egen hand!
Nog är den både originell och underbar. Den användes
endast under brunns-säsongen. Det dominerande ljud
som mötte vandraren framme vid brunnsgården kom
emellertid från Hugo Hellströms trio som spelade i den
så kallade musikpaviljongen vid gårdens nedre del med

många soffor stående framför, alla vita och mjukt rundade och därmed sittvänliga. Hellströms trio spelade där i
många år så gott som varje kväll. Minns jag rätt bestod
trion av piano, bas och cello med möjlighet för några av
musikerna att byta instrument ibland. Jag förstod inte
då vilken Birger Sjöberg-stämning som vilade över de
här brunnskvällarna, men det var Lilla Paris så nära det
går att komma. Själva paviljongens skönhet bidrog inte
minst till stämningen. Numera är den sedan länge ersatt
av en senfunktionalistisk skapelse som länge nog förfulat
hela brunnsgården. Här begärdes Träumerei, Svanen och
alla de andra välkända favoriterna bland den tidens cafemusik. Ni tror det knappast men här satt man med kompisar och lyssnade. Detta fängslade även 10 – 12-åringar.
Kanske inte så länge men ibland begärdes och spelades
någon modernare schlager och då blev man sittande
ännu en stund. Det var säkert inte bara musiken som
lockade utan långt mera folkvimlet och att få vara med
där något hände. Brunnen gav sannerligen liv åt småstaden med sina många badgäster och sin restaurang som
några sommarmånader gav oss unga och kanske många
söderköpingsbor en doft av storstad

Välj och kryssa din kandidat

1. Patrik Andersson, Företagsledare, 49 år, centrala Söderköping
2. Ellen Friberg, Verksamhetsutvecklare, 47 år, Nybble
3. Elias Ljungkvist, Konstruktör, 27 år, Alboga
4. Anne-Louise Kroon, Företagskonsult, 64 år, Dockgärdet
5. Erik Ehn, Projektledare, 35 år, Mogata
6. Anna Hjort, Verksamhetschef Äldreomsorg, 54 år, Skönberga
7. Håkan Boodé, Ingenjör, 66 år, Västra Husby
8. Monika Andersson, Lärare, 52 år, centrala Söderköping
9. Jan Nystedt, Landsbygdsentreprenör, 57 år, Venneberga
10. Eva-Lotta Nilsson, Entreprenör besöksnäring och textilier, 53 år Skönberga
11. Rikard Koski, Fastighetskonsult, 38 år, Skogshem
12. Helena Sandberg, Inköpsstuderande, 40 år, Tyketorp
13. Roland Arvidsson, Egenföretagare, 67 år Venneberga
14. Gabriella Andersson, Egenföretagare, 43 år, centrala Söderköping
15. David Sernald, Företagsledare, 42 år, Tyketorp
16. Emy Serander, Egenföretagare kommunikation, 39 år, Tyketorp
17. Richard Johansson, Företagsledare IT, 49 år, Skönberga
18. Natalie Kjellander, Företagsledare, 30 år, Snövelstorp
19. Robin Wåtz, Studerande, 22 år, centrala Söderköping
20. Sissela Hagman, Yrkeslärare, 45 år, centrala Söderköping
21. Muhammad Almahmoud, CNC-operatör, 40 år, centrala Söderköping
22. Helena Boodé, Förskollärare, 60 år, Västra Husby
23. Claes Pålsson, Gymnasielärare, 55 år, Söderköping
24. Lotta Forsberg, Omsorgschef, 51 år, Skönberga
25. Per Granlund, Mellanstadielärare, 54 år, Skönberga
26. Fatima Alabid, Högstadielärare, 39 år, centrala Söderköping
27. Stefan Ericson, Egenföretagare, 57 år, centrala Söderköping
28. Marina Hultgren, Barnskötare, 54 år, centrala Söderköping
29. Michael Römert, Kravanalytiker, 62 år, Broby
30. Jenny Törnvall, Fastighetsmäklare, 49 år, Tyketorp
31. Rasmus Nilsson, Servicemarknadschef, 34 år, Skönberga
32. Matilda Olstorpe, Entreprenör, 47 år Skönberga
33. Peter Persson, Egenföretagare, 59 år, centrala Söderköping
34. Camilla Berg Wolsink, Butiksbiträde Second Hand, 31 år, Alboga
35. Lars Friberg, Ingenjör, 49 år, Nybble
36. Veronica Andersson, Undersköterska, 42 år, centrala Söderköping
37. Olle Forsberg, Sälj/lagersamordnare, 52 år, Skönberga
38. Inger Svensson, Sjuksköterska, 78 år, centrala Söderköping
39. Max Hjort, Maskiningenjör, 29 år, Skönberga
40. Mikael Larsson, Civilingenjör, 55 år, centrala Söderköping

Sedan jag blivit litet äldre, 13-14 år, och fick vara ute
litet längre en sommarkväll, minns jag att sofforna i stort
sett avfolkades av oss unga, vid kvart över nio på kvällen.
Då gick många upp till slussen för att se på kanalbåten,
kanalbolagets passagerarbåt, som då passerade. Det var
en stor händelse, ett par dagar i veckan. Detta säger något
om konkurrensen när det gäller händelser i allmänhet
och underhållning i synnerhet i en svensk småstad under
kris- och krigstiden.

Lars
Nilsson

Söderköpingsinitiativet
Ett lokalt partiobundet initiativ som vill vara med och utveckla
Söderköping för framtiden. Tillsammans ser vi möjligheter!

Söderköpingsinitiativet samlar en mångfald av individer med
samhällsengagemang och bred kompetens. Varje sakfråga är
unik och vi har inte svar på allt, men genom att skapa dialog
med kommuninnevånarna samlar vi in idéer och kunskap för
att fatta rätt beslut. Vi tillhör ingen allians, men vi vill bidra
till samarbeten som utvecklar kommunen!
Söderköpingsinitiativet vill:
- Bidra till ökad öppenhet, ökat samarbete över
partigränser och bra beslutsunderlag.
- Bidra till ökad dialog med kommunens intressenter;
invånare, företagare, föreningar med flera.
- Skapa möjlighet för personvalda att driva hjärtefrågor med
sina väljare som stöd.
- Skapa möjlighet att driva gemensamma frågor som
utvecklar kommunen till nytta för dess invånare.

Du är välkommen att vara med i våra diskussionsgrupper!

Söderköpingsinitiativet
E-post: soderkopingsinitiativet@gmail.com
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Lokal sökes

Föräldrakooperativet Snigeln i Söderköping söker
lokal för fortsatt förskoleverksamhet.
• Möjlighet till rejält kök.
Grundläggande riktlinjer:
• Möjlighet till minst 2 toaletter
• Inom Söderköpings tätort
• Storleksordning 130-200kvm eller • Möjlighet till utvändig gårdsyta
för sandlåda, gungställning,
goda möjligheter till anpassning.
klätterställning, bollek etc.
Fördel med lokal i ett plan.
Inflyttning senast dec 2022.
Vi är öppna för diskussion av olika
lösningar baserade på ovan riktlinjer.



KOM IHÅG
50% RUTavdrag på
IT-tjänster

Glöm inte
RUT 50%
på IT-tjä
nster!

Professionella installationer
av TV-antenner,
Professionelladatanätverk,
installationer till alla!
✴ Tobias
i
wifi, Nljud
en bild!
u äv&
✴ Andreas
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in och företag
Vi hjälper bådeSö
privatpersoner
✴ Magnus
derköp

Tips från allmänheten är
varmt välkomna! Hör av er till:
skalet@snigeln.se, 076-526 64 06.

Telefonnummer:
0700-44
44 4444 44
Telefonnummer
0700-44
E-post:
info@anteda.se
E-post
info@anteda.se

www.snigeln.se

Vi finns i Söderköping och Valdemarsvik

www.anteda.se
www.anteda.se

Skärgårdsutflykt med Guldkant!
Måndag 20 juni har vi chartrat M/S Ellen av Harstena, byggd i Motala 1885. Vi vill
bjuda dig på en härlig skärgårdsutflykt, du som bor på äldreboende, har hemtjänst
eller räknar dig som äldre och känner dig ensam. Ta med ledsagare vid behov.

- Avfärd med buss från Söderköpings resecentrum 13.30

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING
Uthyres:
Bielkegatan
9 I SÖDERKÖPING
ETABLERA
DIG

-ViLokal
kvm ivill
centralt
läge.
logistik med lastbrygga.
söker154
dig som
etablera
enGod
tandläkarpraktik
eller annan vårdverksamhet.
Bra
personalsamt
lagerutrymmen.
Vi har också lokaler som kan passa till gymverksamhet eller utbildning.
Kontakta oss för mer information på telefon 011-18
0708-1713
1340
40
eller maila till anders@westerbergfastigheter.se
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vid Brådtom Sluss

Torsdagar 7, 14, 21, 28 juli • 4 augusti • Kl. 18:00
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Vid frågor ring 076-019 63 00

- Ankomst till Tyrislöt 14.30
- Rundtur i skärgården
- Åter vid Tyrislöt 16.00
- Med buss tillbaka, åter i Söderköping 17.15

Ev. rollatorer kan tas med men inte rullstolar.
Välkommen med din anmälan till Torbjörn, tel. 070-264 72 47. Begränsat antal!
Det kommer att hända fler spännande saker under året - läs vår annons, alltid i Söderköpings-Posten!

Telefon 0121-10296
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35
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En av piraterna i fristaden Libertalia.

Kollage: Förf.

Piraterna på Madagaskar
P

å norra spetsen av ön Madagaskar ligger en skyddad liten hamnstad som idag heter Antsiranana.
En gång var den ett tillhåll för pirater som
hade tvingats lämna Västindien när de engelska
och franska flottorna hade blivit dem övermäktiga. De
leddes av den franske piraten Oliver Mission som kallade
sitt nya tillhåll på Madagaskar för Libertalia, den fria staden. Här skulle de leva som fria män efter sina egna lagar.
Den engelske piraten Henry Every var den förste europeiske pirat som hade lyckan med sig på de nya jaktmarkerna i Indiska Oceanen.
1695 kapade han den indiske Stormogulens skepp
Ganj -i- Sawai när denne som troende muslim var på
väg till Jeddah i Röda havet för att göra sin vallfärd till
Mecka.
Bytet hade bestått av guld och ädelstenar, silver och
siden till ett värde som idag skulle motsvara femtio miljoner dollar.
Ryktet om hans rika byte spred sig över Atlanten och
snart låg åtta skepp för ankar vid Libertalia.
Ett resestipendium från Författarfonden gjorde att jag
nu kan sitta på en mur ovanför hamnen i Antsiranana
och titta ut över bukten och försöka föreställa mig hur

det hade sett ut för över tre hundra år sedan.
Staden är en gammal fransk koloni och tämligen förfallen. I hamnen ligger några mindre fartyg som lastar
och lossar. De har inga nationalitetsflaggor och jag vet
inte varifrån de kommer, men besättningarna verkar vara
asiater och afrikaner.
Jag går ner på kajen och försöker tala med några men
ingen verkar förstå engelska eller undviker att prata med
mig.
Det är regnperiod och på eftermiddagen tornar molnen upp sig och det kommer snabbt ett kraftigt skyfall.
Jag hinner bli rejält blöt innan jag söker skydd i en bar
ovanför hamnen.
Baren är en liten kåk med ett korrugerat plåttak och
på en målad skylt bredvid dörren står Libertalia som ett
minne av en svunnen epok.
Det sitter tre män inne på baren och de tittar nyfiket
på mig när jag beställer en öl. Jag nickar och en av dem
ler vänligt mot mig. Han kommer fram till mitt bord
och presenterar sig som Veluma. Han talar lite engelska
och jag blir glad över att någon över huvud taget vill tala
med mig.
Regnet smattrar hårt på plåttaket och genom fönstret
ser jag hur gatorna dränks i floder av regn. Men arbetet

i hamnen avbryts inte, lastning och lossning pågår trots
det ihållande regnet.
För många är drömmen om paradiset en tropisk ö
med ständig sol och ljumma vindar. Men det finns ofta
en orm i paradiset.
Piraterna i Libertalia hade ingen aning om att myggorna som sög deras blod var orsak till den sjukdom som
drabbad dem, en sjukdom som gav frossa och hög feber
som ofta ledde till sinnesförvirring och död. De kallade
sjukdomen sumpfeber eftersom de trodde att den kom
från den dåliga luften i träskmarkerna.
Många längtade hem efter alla år i värmen och fukten
i tropikerna. Längtade hem till en riktig vinter där man
fick frysa i en bitande snöstorm och hålla igen rocken
med ena handen och öppna dörren till hamnkrogen med
den andra. Där man med ett kanna öl i handen kunde kurera sin frossa framför den sprakande brasan i den
öppna elden.
Det ryktades om att i landet Sverige långt uppe i norr
fanns en kung som anställde pirater i sin flotta och gjorde
dem till kungliga kapare. Ett hederligt yrke som kunde
resultera i att man blev adlad om man gjorde bra ifrån sig.
På hösten 1717 lämnade två franska kaptener hamnen
i Libertalia. De rundade Goda Hoppsudden í Afrika och
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"Om de fick bli kapare i den svenska flottan kunde de hissa den
svenska flaggan på Madagaskar och erbjuda honom hela
ön som ett svenskt protektorat samt alla deras skepp."

Piraternas kyrkogård på ön Saint- Marie.

satte kurs norrut. Våren därefter ankrade de i Antwerpen och reste vidare med häst och vagn mot Sverige. På
sommaren 1718 kom de till Skåne och begav sig därifrån
till Kristinehamn i Värmland där de mötte den svenske
kungen Karl X11.
Om de fick bli kapare i den svenska flottan kunde
de hissa den svenska flaggan på Madagaskar och erbjuda honom hela ön som ett svenskt protektorat samt alla
deras skepp.
Att få ett land nästan lika stort som Sverige var något
som tilltalade en kung med stormaktsdrömmar.
Kanslirådet Otto Klinckenström tillstyrkte förslaget
genom att påpeka att Sverige såväl genom piraternas stora
rikedomar som genom deras ansenliga flotta och raska matroser skulle komma i jemnbredd med de flesta stater i Europa.
Kung Karl utfärdade ett skyddsbrev för piraterna på
Madagaskar men han kunde inte engagera sig i företaget
just nu. Han var på väg till Halden för att besegra norrmännen en gång för alla.
Efter kungens död några månader senare gick planen ohjälpligt i baklås. Drottning Ulrika Eleonora som
övertog tronen efter sin bror var inte särskilt intresserad
och några år senare lades hela Madagascarprojektet ner.
Sent en kväll knackar det på dörren till mitt hotellrum
i Antsiranana. Utanför står Veluma.
Han verkar orolig och vill att jag ska följa med honom.
- Det är en mycket viktig person som vill träffa dig nu
ikväll, säger han. Jag har en bil som väntar utanför.
Jag blir givetvis nyfiken. Vem skulle vilja träffa mig?
Det var väl knappt någon som visste att jag var här.
Efter en skumpande bilfärd i en svart Mercedes genom natten lyser billyktorna upp ett stort muromgärdat
hus med en kraftig port. Innanför murarna skäller en
flock hundar.
Chauffören går ut och öppnar porten. Han ryter några
kommandon till hundarna som tystnar och kryper undan.

Kollage: Förf.

På en bred trappa till huset möts vi av en långväxt man
klädd i en blank, ljus sidenkostym som jag känner igen.
Det är Kinesen, the China man, en man som Veluma
har pekat ut för mig några dagar tidigare när han klev ur
sin bil. Han är boss över hamnen.
Han ler och bjuder oss att komma in och sitta i varsin
läderfåtölj. Belysningen är skarp från nakna glödlampor
och i taket snurrar en fläkt.
Chauffören har nu bytt skepnad och blivit servitör.
Han sätter fram en bricka med glas och en flaska whisky.
Sedan ställer han sig bakom mig.
Kinesen höjer sitt glas och önskar mig välkommen.
Veluma greppar sitt glas och stirrar tomt framför sig
och tar en stor klunk.
- Vad gör du här i Antsiranana? frågar Kinesen när vi
har smuttat på drinken.
- Ja, jag är här och forskar om pirater.
Han stirrar på mig.
- Här finns inga pirater! säger han med eftertryck.
Ooj…oj…
- Är du journalist? frågar han snabbt.
- Nej, nej jag är inte journalist, jag är bara här för att
titta på det som för många hundra år sedan var ett tillhåll
för pirater från Europa.
Jag fortsätter frenetiskt att babbla om pirater i Västindien och hur de flydde till Madagaskar…här bildad de
piratstaden Libertalia och att det idag finns en krog med
det namnet…och om hur några pirater hade sökt tjänst
hos den svenska kungen för över trehundra år sedan…
- Så det är bara historia du är intresserad av.
- Javisst, bara historia.
Kinesen lät sig lugnas av att mitt enda intresse var att
skriva ungdomsböcker om flydda tider.
Han fyllde på mitt whiskyglas och log emot mig. Jag
kunde lätt föreställa mig honom med en svart lapp för
ena ögat.
Vi skålade för det historiska Madagaskar och tyckte

att kvällen hade varit mycket givande för oss båda.
När jag kom hem till mitt hotellrum packade jag min
ryggsäck och gjorde mig klar att sticka tidigt på morgonen.
Med ryggsäcken i knät trängde jag in mig i en minibuss
till flygfältet. Jag ville besöka ön Nosy Boraha, som piraterna kallade Saint- Marie, en ö lite längre söderut på
Madagaskars östra kurs.
Planet, ett åttasitsigt propellerplan är fullsatt upplyser
mig biljettförsäljaren. Men när jag viftar med en extra
tiodollar sedel finns det plötsligt en plats för mig.
Ön Saint- Marie blev ett slags äldreboende för pirater
som inte kunde eller orkade med det hårda sjömanslivet
längre. Här skaffade de sig ett stycke land och levde som
fredliga bönder. Här odlade de majs och sötpotatis de
sista åren i sina liv.
På en palmklädd kulle med utsikt över Indiska Oceanen finns deras kyrkogård. Här har de gamla sjörövarna
använt sina sista gulddubloner och piastrar för att få en
gravsten rest över sig. Många stenar är prydda med en
dödskalle över korslagda benknotor.
Det är en rofylld plats och det känns tryggt att veta att
här ligger piraterna minst sex fot under jord.
Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG

Rein
Westerbusch
Norberg
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Nu kan du hyra kajak i Söderköping

Victor med hunden Mika.

Foto: Daniel Serander

Söderköpingsbon Victor Söderbach arbetar till
vardags med smide men sökte efter en verksamhet
att driva vid sidan av sitt ordinarie arbete. En dag
kom han i kontakt med franchiseföretaget Point 65
som arbetar med uthyrning av kajaker och SUPar för
nybörjare, Victor tyckte konceptet lät intressant och
tog kontakt.
Den 1/5 startade han verksamheten där han hyr ut sex
enkel- och sex dubbelkajaker till att åka med i Göta
kanal och i Storån.
- Point 65 tillhandahåller boknings- och betalningssystem samt de digitala lås som kajakerna är försedda
med. De är ett expansivt företag, förra året fanns de på
24 platser och i år finns de på 100.

Allt sker genom hyrtagarens försorg. Vid bokning får
de en kod att låsa upp kajaken med som man därefter hyr
från 2 h upp till 28 dagar. I kajaken finns all utrustning
som krävs: flytväst, åror och kappa till sitsen.
Uthyrningen ska bara ta mig 24 timmars arbete per
år då jag bara behöver titta till utrustningen så att den
är hel och torr. Om satsningen i Söderköping går bra så
har jag fyra platser till som jag planerar att starta uthyrning på. Kanalbolaget vill att jag ska starta uthyrning i
Motala och Bergs slussar samt att jag har två tilltänkta
platser i Norrköping. Jag har även tankar på att anlägga
en minigolfbana i Söderköping då jag tycker det saknas
en här i staden.

Kan det bli aktuellt med uthyrning till
skolklasser?
- Ja, kanske. Fritidslagret har några kajaker. Men
kommunen säger sig ändå kunna vara intresserade. Fritidslagret kommer att bygga en brygga i ån som jag även
får använda i verksamheten och jag kommer anlägga
något i anslutning till kanalen. Uthyrningsplatsen ligger
mellan kanalen och ån i anslutning till ställplatserna för
husbilar.

Jag antar att du åker kajak själv?
- Nej, jag har faktiskt aldrig provat men jag uppskattar
affärsidén, skrattar Victor.

Daniel Serander

DIN FÖRETAGSPARTNER
Knyt nya kontakter i våra nätverk
Hitta samarbeten & skapa affärsnytta
Möjligheter för
gemensam och
hållbar tillväxt!

Bli e
cooperatecoffice.se

Välkommen till vår
Fönster och Måleriverkstad.

Bidrar till att ditt företag växer

n del av Söderköpin
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Hos oss får ni hjälp med renovering som bevarar
era fönster och dörrar många år framöver.
Vi renoverar respektfullt på traditionellt vis med
linoljefärger. Vi hämtar, levererar och monterar.
Själklart hjälper vi till på plats med karmar,
fönsterbleck eller vad ni har för önskemål .
Vi finns på Slussportsvägen 1 Söderköping

Kunskap - Tradition - Kvalitet
sedan 1996

Liberalerna behövs på riks, region och här i Söderköping.
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Månadens nystartare: Erik Sundberg

I samarbete med NyföretagarCentrum

”

Jag älskar att utbilda,
något jag gjort mycket under
mitt yrkesliv. Har genomfört
mängder av sälj, produkt- och
kundserviceutbildningar. Det
är roligt att förmedla och dela
med sig av sina kunskaper. Att
se andra utvecklas i sina
yrkesroller och växa som
personer är en härlig känsla.

Erik Sundberg.

Foto: Privat

En artikelserie om nystartade företag i Söderköping i
samarbete med NyföretagarCentrum.
- I höst är det äntligen dags att uppfylla min dröm
om att starta eget företag, en tanke jag burit med mig
under många år.
Erik Sundberg heter jag och bor tillsammans med
min familj i Söderköping sedan 2018, en flytt vi inte ångrar. Hela familjen stortrivs i denna vackra stad. Jag har
tillbringat alla mina somrar inom kommunens gränser
då vi har fritidshus vid Slätbaken. En extra drivkraft för
mig i mitt kommande företagande är att både min farfar
och min farfars far drev företag i Söderköping. Det är en
självklarhet för mig att även jag ska utgå härifrån med
mitt företag.
Privat gillar jag att promenera, träna, umgås med familjen, paddla kajak samt att snickra och fixa på landet.
Jag var fram till pandemin aktiv tävlingssimmare, ett intresse som jag kommer återuppta igen.
Yrkesmässigt har jag hela mitt liv jobbat med försäljning B2B (det vill säga företag till företag) i alla dess
former. Jag har varit inne-, ute- och storkundssäljare.
Försäljningsansvar på regional och nationell nivå har jag
också erfarenhet av liksom rollen att rekrytera och utbilda säljare – med andra ord har jag gjort det mesta inom
yrket. I många av dessa roller har även marknadsföring,
som går hand i hand med försäljning, varit en viktig arbetsuppgift för mig. För att spetsa min kompetens har
jag under årens lopp haft förmånen att gå olika utbildningar inom marknad och försäljning.
Jag har också erfarenhet från ledande roller inom
kundservice. Där lärde jag mig hur viktigt kundbemötande, kundvård och eftermarknad är för att nå framgång.
Jag älskar att utbilda, något jag gjort mycket under
mitt yrkesliv. Har genomfört mängder av sälj, produktoch kundserviceutbildningar. Det är roligt att förmedla

och dela med sig av sina kunskaper. Att se andra utvecklas i sina yrkesroller och växa som personer är en härlig
känsla.

Företaget jag ska starta i höst kommer att ha
två inriktningar:
• Verksamhetsutveckling inom försäljning, marknadsföring och kommunikation.
• Utbildningar inom försäljning, marknadsföring och
kommunikation.
- Jag vill hjälpa och avlasta mina kunder inom dessa
områden så att de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet
och det som de brinner för. Mitt mål är att hjälpa företag
att öka sin försäljning, kundnöjdhet samt stärka deras
marknadskommunikation. Genom de utbildningar jag
kommer att erbjuda vill jag hjälpa mina uppdragsgivare
att möta framtidens utmaningar och behov.
Något jag brinner lite extra för är de, bokstavligen talat, livsviktiga utbildningarna inom Hjärt- & lungräddning (HLR) och Första hjälpen. Kunskap inom dessa
områden är något som alla har nytta av både i sitt yrkesliv
och privatliv. Jag är utbildad HLR- & Första hjälpen instruktör och kommer att erbjuda dessa lagstadgade utbildningar till företag och organisationer, något jag ser
mycket fram emot.
Jag vill slutligen rikta ett stort tack till Nyföretagar-
Centrum i Söderköping-Valdemarsvik samt Cooperate
Coffice för en mycket lärorik och trevlig starta eget-utbildning. Tack Åke Rolf på NyföretagarCentrum för all
rådgivning.
Trevlig sommar!

Erik Sundberg

Läs lokala nyheter varje dag i
Söderköpings-Postens app.
Ladda hem den kostnadsfritt från
App Store eller Google Play

"Tandhälsan i Valdemarsvik
är ganska bra. Äldre patienter
har kvar sina egna tänder
vilket är bra och våra
patienter kommer på
regelbundna besök vilket
också är viktigt för en god
tandhälsa."

Valdemarsviks
Dentals nya ägare
firar ett år

Nuvarande ägare har drivit Valdemarsviks Dental i
ett år. Vi kontaktade Mikaela som arbetar på kliniken
för att ta reda på hur deras första år sett ut.

Grattis till jubileet, vad jag förstår har
kliniken funnits här under många år?
- Tack! Ja, kliniken har funnits här i Valdemarsvik
sedan 40 år tillbaka och drevs tidigare av tandläkare
Bengt Nilsson som nu gått i pension. Vi tog över hans
patienter samt kliniken för ett år sedan. Vår tandläkare
Ted Jonsson har lång erfarenhet och har tidigare arbetat
inom Folktandvården och på en privatklinik i Skåne. Det
är roligt att ha arbetat på flera håll i Sverige och det känns
bra att satsa här i Valdemarsvik.

Vad har ni för kapacitet och vilka arbetar här?
- Vi har två behandlingsrum. Här arbetar jag som
tandsköterska, Ted som jag tidigare nämnde samt tandläkare Wlad Sten som är specialist inom endodonti (läran om tandpulpans sjukdomstillstånd, reds. anm.) som
arbetar deltid här på kliniken.
Vi tar emot 12–15 patienter om dagen. Just nu söker
vi tandsköterskor samt en receptionist.
Vi eftersträvar hög kvalitét och har gott samarbete
med specialisttandläkarna i Norrköping om remittering
krävs.

Hur är det att driva klinik i Valdemarsvik och
hur är tandhälsan?
- Det är bra. Det är en liten kommun med trevliga
människor.
Tandhälsan i Valdemarsvik är ganska bra. Äldre patienter har kvar sina egna tänder vilket är bra och våra
patienter kommer på regelbundna besök vilket också är
viktigt för en god tandhälsa.
Vi är jätteglada för alla våra nöjda patienter och ser
goda resultat efter behandlingarna.

Är det stor konkurrens i branschen?
- Konkurrens finns såklart men så länge man arbetar
kvalitativt och med hög tillgänglighet så fungerar det bra.

Hur bemöter ni patienter med
tandläkarskräck?
- Vi försöker skapa en lugn miljö och erbjuder lugnande för de som behöver detta vid sitt besök. Våra
tandläkare är lugna och väldigt lätta på handen vilket
är positivt.

Vad är era tre bästa tips för god tandhälsa?
1. A och O för att behålla god munhälsa är regelbundna tandläkarbesök.
2. Gör rent mellan tänderna (vi rekommenderar
daglig användning av tandtråd och mellanrumstandborste).
3. Låt bli att småäta och undvik onödigt sockerintag.

Daniel Serander
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Partierna svarar på frågor
inför valet den 11 september
Söndag den 11 september i år är det valdag för valet
till riksdag, region- och kommunfullmäktige.
I Söderköpings-Posten låter vi partierna besvara
frågor inom olika områden i varje nummer som ges ut
fram till valdagen. Den 27 augusti ger vi ut ett temanummer med extra fokus på valet.

Fråga 1
Hur vill ditt parti göra för att Söderköping ska bli en
tryggare kommun att bo och verka i?
Fråga 2
Hur kan äldrevården utvecklas kommande mandat
period, några speciella satsningar?
Fråga 3
Hur ser ni på den lokala demokratin, hur kan den utvecklas?

Vad vill partierna göra för att utveckla äldrevården?

Ulric Nilsson, Centerpartiet

Anders Eksmo, Kristdemokraterna

Fråga 1
Söderköpings kommun är en mycket trygg kommun att
bo och verka i. Ännu tryggare kommer Söderköpings
kommun att bli med större fokus på tidiga insatser. Genom att se behov tidigt och snabbt sätta in rätt stöd ökar
tryggheten för både ung och gammal. Bättre med tidiga
insatser än att behöva agera i efterhand. Genom nära
samarbete med föreningslivet ges ännu större möjligheter för lyckat resultat.
En väl utbyggd infrastruktur med bra vägnät, trygghetsskapande belysning, kollektivtrafik, full mobiltäckning i hela kommunen samt en fortsatt fiberutbyggnad i
resterande del av kommunen är även det grundläggande
behov för en trygg tillvaro i hela Söderköpings kommun.

Fråga 1
Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom
förebyggande insatser och det är framförallt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar genom uppfostran i
familjen och tydliga signaler från samhället. Snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för
förövarna är viktigt.
Att säkerställa att människor är trygga i sina hem och
i sitt närområde, är en av samhällets viktigaste uppgifter.
Utöver genomtänkt fysisk planering tror vi att tillräckligt
många lokalt förankrade poliser skulle öka tryggheten.
En grundförutsättning för trygghet är att värna om
allas lika värde genom hela livet och se ett stärkt civilsamhälle där vi vill hjälpa varandra.

Fråga 2
Kvalitén inom vård och omsorg vill vi förbättra samt genomföra en riktad ekonomisk satsning på ökad kvalitet
i hemtjänsten. Vi strävar efter centra för äldre i kommunens östra, västra och centrala delar. Ett nytt boende för
äldre kommer att byggas i Husby backe, Söderköping.
Storängsområdets äldreboendens lokaler kommer att
byggas om och till. Aspgården i Östra Ryd kommer att
finnas kvar som äldreboende. Trygghetsboenden måste
tillskapas i hela Söderköpings kommun. Hemtjänstorganisationen måste decentraliseras för att ge mera tid till
omsorg och mindre tid till resor.

Fråga 2
Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet.
Äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med ett varierat utbud av boendeformer, hemtjänst och hemsjukvård
samt olika former av dagverksamhet Vi vill utveckla
vårdserviceteam för att avlasta undersköterskor med
icke-medicinska uppgifter inom t.ex. hemtjänsten. En
annan trygghetsskapande åtgärd tror vi är att anställda
inom vård- och omsorg ska visa utdrag ur brottsregistret
precis som man gör inom barnomsorgen.

Fråga 3
Grunden för demokrati är att delta i de allmänna valen
och att engagera sig politiskt. Beslut ska tas nära dem
det berör. Den lokala demokratin utvecklas genom att
få flera medborgare att aktivt delta i medborgardialoger,
skriva medborgarförslag och vara med i dialoger med de
politiska företrädarna. Den lokala demokratin omfattar
inte bara den politiska delen av samhället utan hela samhället med civilsamhället i centrum. Hela föreningslivet
i Söderköpings kommun är en viktig resurs som skapar
delaktighet och engagemang för den lokala demokratin.

Fråga 3
Ett gott samhälle kan bara förverkligas genom en väl
fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig
frihet i balans. Det krävs en långsiktighet vilket förutsätter en god social, ekonomisk och miljömässig planering
och samarbete.
Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk
värdegrund innebär att planera för trygga och vackra
miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer. Subsidiaritetsprincipen är vår utgångspunkt och
den innebär att beslut ska fattas så nära de som berörs av
beslutet som möjligt.

Den 27 augusti har vi temanummer
inför valet. Boka annonsplats redan
nu på telefon 0121-421 35

Foto: www.pixabay.com

Lill-Marie Jonsson, Miljöpartiet
Fråga 1
Det har skett en positiv förändring under pandemin.Nu
är det mer människor ute och rör på sig i Söderköping.
Vi vill ha mer kultur som är lättillgänglig när
människor är lediga. Vi ska lyssna och möta vad våra
unga vad de vill ha. Där är fritidsgården en mycket viktig för att fånga upp och göra våra unga mer delaktiga
i mycket fler intresseområden. Fritidsgården ska vara
öppen och tillgänglig i mycket högre utsträckning än i
dag, ungdomskooperativ på fritidsgården vore bra och
utvecklande. Nu får vi ”fotollsgolf ”, har haft poesifestival
längs Storån, fler sådana initiativ.
Fråga 2
Ta bort minutstyrningen den hör hemma i ett helt annat
århundrade.
Själv skulle jag önska mig fler aktiviteter på boenden
såsom, gymnastik, berättarträffar, dans, bar, frisör och
mycket mer, livet är inte slut för att man flyttar in på
äldreboende, det är bara en annan fas.
De ska vara roligt och givande för oss som blir äldre
och behöver hjälp.
Vi välkomnar alla initiativ för en utveckling av äldrevården enligt ovan.
Fråga 3
Vi ska lyssna mer på våra kommuninvånare och ta
vara på deras kunskap och intressen.
Vi behöver fler öppna mötesplatser för samtal och
möten mellan alla våra invånare under alla årstider.
Där kan initiativ tas för alla som vill ta upp en idé, en
fråga som är viktig eller någon gemensam aktivitet.
Ska vi bli bästa boendekommun behöver vi ändra så
att flerfastigheter bygger attraktiva utemiljöer som ger
utrymme för att umgås med grannar och lek för barnen,
det blir förebyggande och främjande för både folkhälsan
och skapar trygghet för invånarna.

Martin Sjölander, Moderaterna
Fråga 1
Söderköping ska vara en trygg kommun genom hela livet! Det ska alltid finnas ett aktivt arbete för at motverka
hat, hot och våld. Genom att stärka samverkan mellan
skola, socialtjänst, polis och vårdnadshavare kan vi på ett
tidigt stadium hjälpa ungdomar som är på väg åt fel håll.
Trygghet är även att ha ett arbete, vi ska fortsätta att
fokusera på ett näringslivsklimat i hög klass och locka
nya företag till Söderköping.
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Heltidsaktivering ska vara ett krav på motprestation
för bidrag, den som söker bidrag och saknar gymnasiebetyg ska utbilda sig.
Vi vill utveckla en trygg och attraktiv kommun.
Fråga 2
Vid anställning ska det ställas kunskapskrav där svenskspråket ska vara ett grundkrav. Vi vill ha en återkommande fortbildning av all personal i äldreomsorgen. Samt
komma till rätta med att äldres vård och omsorg i så stor
utsträckning som möjligt utföras av ett fåtal personer
som den äldre kan känna sig trygg med. Det ska också
byggas ett nytt äldreboende under kommande mandatperiod.
Fråga 3
Möjligheternas Söderköping är ett bra exempel på hur
den lokala demokratin kan utvecklas. Vi värnar också de
flertalet andra forum som finns för att vara tillgängliga mot våra medborgare, så som Coffice-verksamheten,
näringslivsbesök, äldreråd, tillgänglighetsråd och ungdomsråd. Det är även många evenemang som anordnas
i Söderköpings kommun, vilket stärker vår samhörighet
och stolthet för hela kommunen. Inte minst finns också
Söderköpings-Posten som är en bra arena för att nå ut
med den lokala politiken och som tar upp de demokratiska aspekterna.

Annelie Sjöberg, Sverigedemokraterna
Fråga 1
Trygghet är en av Sverigedemokraternas hjärtefrågor.
Trygghet kan vara allt ifrån god barnomsorg och möjligheter för alla elever att lyckas i skolan till en god arbetsmiljö för anställda och att varje kommuninvånare
upplever att pengarna räcker varje månad till en skälig
levnadsstandard. Trygghet i att bli äldre och få god omvårdnad och stöd den dag man behöver det. Trygghet för
enskilda och företag att slippa utsättas för brott. Vi vill
verka för ökad polisiär närvaro i Söderköping både i tätorten och på landsbygden. Idag finns fritidsgården Focus
som är öppen måndag till fredag. Vi vill att Focus ska
vara öppet även på helger, eftersom det är då som ungdomar ofta hänger ute. På så sätt kan ungdomar träffas och
skapa relationer till polis, föräldrar och övriga vuxna. Vi
kommer att arbeta för att Söderköpings kommun även
fortsättningsvis ska få vara en trivsam och trygg småstadsidyll och vi är beredda att agera snabbt och kraftfullt
vid minsta tecken på att kommuninvånarnas känsla av
upplevda trygghet minskar.
Fråga 2
Vi i Sverigedemokraterna vill att våra äldre och omsorgsbehövande kommuninvånare ska ha rätt till ett
gott och värdigt liv. Vi behöver fler trygghetsboenden
och fler platser på särskilt boende och dessa behöver
finnas både i och utanför tätorten. Äldre par ska inte
behöva skiljas åt den dag den ena parten behöver vård
och omsorg. Vård- och omsorgstagare ska inte behöva
mötas av ett stort antal olika personer och personal ska
ha adekvat vårdutbildning och behärska svenska språket väl. Arbetsmiljö och arbetsvillkor för anställda inom
vård och omsorg måste förbättras. Vårdpersonal är en
av välfärdens grundpelare och att ge vård och omsorg
är inget enkelt jobb. Minutstyrningen måste bort och
byråkratin minska. Verksamheten ska organiseras och
planeras i högre utsträckning ute på de olika enheterna
och vikarietillsättning likaså. Personal och enhetschefer
måste få större möjlighet att själva styra över schema och
semesterperioder i stället för centralt styrd bemanning.
Fråga 3
Vi i Sverigedemokraterna anser att avståndet mellan
politiker och kommuninvånare måste minska. Såväl
politiker som tjänstemän måste vara lyhörda gentemot
kommuninvånarna och beslut ska vara förankrade och gå
i takt med opinionen hos lokalbefolkningen. Tjänstemän
och chefer bör ha god lokal kännedom om kommunen
och beslutsunderlag ska tas fram i enlighet med vad som
är bäst för Söderköpings kommun. Vi ser positivt på fler
lokala folkomröstningar och fler ortsutvecklingsmöten
och medborgadialoger i syfte att tillvarata goda idéer för
samhällsbyggnad och säkra medborgarviljan.

Lise-Lott Erlandsson, Lisa Andersson
Liberalerna
Fråga 1
Förebyggande arbete och snabba insatser för unga på väg
in i destruktiva beteenden bla. droger och kriminalitet.
Ge polisen bättre förutsättningar att utföra sitt arbete tex. mer synliga och delaktiga poliser i Söderköping,
välkända för alla.
Arbeta för att bygga bort otrygga miljöer bla. minska
antalet trånga passager och utöka belysningen.
Ökade kunskaper kring våra skyddsrum och iordningställa dem utifrån dagens behov.
Fråga 2
Utöka kommunens boendeplatser för årsrika genom
färdigställande av det planerade äldreboendet, Älgen 1.
För oss är det viktigt att skapa boende- och omsorgsformer anpassade till nutida och framtida behov och
önskemål.
Fråga 3
För att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att påverka frågor som rör närområdet behövs mer lättillgängliga informations- och kunskapsvägar. Detta möjliggör
medbestämmande och stärker demokratin.
Vi vill skilja valen till Kommun och Region från
Riksdagsvalet tex. Kommun- och Regionval 2024 och
Riksdagsval 2026. Genom detta kommer viktiga Kommunala och Regionala frågor få större uppmärksamhet.

Söderköpingsinitiativet
Fråga 1
Söderköping har fördelen av att det är en mindre kommun där vi kan hålla en snabb och nära dialog med såväl
myndigheter, skolor, näringsliv och invånare. Receptet på
en lyckad satsning för att upprätthålla Söderköping som
en trygg kommun är att fortsätta främja samarbetet som
finns och skapa möjligheter för alternativ till brottslighet. Möjlighet att tillsammans ha resurser för att fånga
upp signaler från samhället och snabbt sätta in resurser
där det behövs i tidigt skede. Trygga människor skapar
trygga samhällen.
David Sernald, VD för ett säkerhetsföretag och en del av
Söderköpingsinitiativet
Fråga 2
Äldreomsorgen måste utgå från individens behov och
önskemål. Idag ska man äta och duscha på visst antal
minuter men vi är alla olika. Det behövs fler undersköterskor, dessa har mer kunskap och förståelse. Medarbetare som trivs och är ambitiösa kan få vidareutbilda
sig samtidigt som man jobbar. Vi vill ha fler aktiviteter
som är anpassade för äldre och som stärker både kropp
och knopp.
Inger Svensson, boende på Trygghetsboendet Blå porten
och en del av Söderköpingsinitiativet
Fråga 3
I Söderköpingsinitiativet vill vi stödja och stärka det aktiva medborgarskapet genom att underlätta för fler Söderköpingsbor att kunna dela sina erfarenheter och göra
sin röst hörd i den demokratiska processen inför beslut
som i vardagen påverkar oss som kommuninvånare.
Anne-Louise Kroon, Entreprenör samt utvecklare av
lokal mötesplats och en del av Söderköpingsinitiativet.
Vårt samhälle ska vara tillgängligt för alla, även för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
För att lyckas med detta behöver t.ex. kommunanställda och politiker lära sig att kommunicera så att
alla förstår. Kommunen behöver också ha en plan för
att säkerställa människors jämlikhet och fulla delaktighet i samhällslivet. Exempel på satsningar för den här
målgruppen är utbildningsinsatser kopplat till livslångt
lärande, exempelvis studiecirklar, och fri ansökan om
kontaktperson och ledsagning.
Monika Andersson, Ordförande i FUB och en del av
Söderköpingsinitiativet.

Tuula Ravander, Socialdemokraterna
Fråga1
Känslan av trygghet påverkas mycket av vad som händer
i omvärlden och just nu är det kriget i Ukraina som oroar
många. Kommunen kan se till att det finns lättillgänglig information och vi alla kan ta oss tid att prata med
människor som känner rädsla och oro.
Ett tryggt samhälle är ett jämlikt samhälle och det är
den generella välfärden som skapar jämlikhet och det är
välfärd samt förebyggande arbete vi socialdemokrater vill
utveckla i Söderköping. Vi ska ha arbete, studier eller aktiviteter med goda villkor att gå till och känna oss trygga
med att våra barn i förskolan och skolan får det stöd de
behöver och att äldre, sjuka och människor med funktionshinder får den vård, omsorg och stöd de behöver.
Vi ska satsa på tidiga insatser och förebyggande arbete
så alla barn och unga kan känna framtidstro.
Fråga 2
Vi vill öka grundbemanningen i boenden för äldreomsorgen och LSS. Det kommer att innebära färre timvikarier, bättre kontinuitet och bättre arbetsmiljö. Det
behövs satsningar på kompetensutveckling och teknikutveckling. LOV och minutstyrningen i hemtjänsten ska
avskaffas. Det är dags att flytta planeringen närmare de
som utför insatserna. Mer delaktighet och möjlighet att
påverka sin arbetssituation gör det lättare att rekrytera personal för det är bristen på utbildad personal som
kommer att vara en stor utmaning framöver.
Fråga 3
Socialdemokratin bygger på folkrörelsearbete och det är
oerhört viktigt för oss att vi lyssnar på vanligt folk och
kommer med lösningar på deras vardagsproblem. Det
är inte bra med politiker som är överlägsna och tror sig
ha bästa förslagen utan förankring i verkligheten. Vi har
länge velat arbeta med socialdemokraternas 8-punktsprogram för ökad öppenhet i Söderköping som t.ex.
innehåller öppet och sökbart diarium samt ett krav på
inhämtande av synpunkter från kommuninnevånarna
inför ärenden av principiell betydelse, men det har varit
svårt med pandemin och det faktum att den styrande
majoriteten har valt en väg som är långt ifrån öppenhet
och transparens.

Malin Östh, Vänsterpartiet
Fråga 1
Det som hänt i Söderköping de senaste åren är att allt
som inte är absolut nödvändigt eller lagstyrt har skalats
bort. Det har gått ut över det förebyggande och stärkande arbetet. De besparingar som sittande majoritet gjort
på Focus fritidsgård, Elevhälsan, föreningslivet, lärarens
tid med varje elev osv måste rullas tillbaka. Trygghet
byggs inte med enstaka panikåtgärder utan trygghet
byggs långsiktigt.
Fråga 2
För att förbättra äldreomsorgen måste vi börja med att
förbättra arbetsvillkoren. Målet är en äldreomsorg där
det finns både tid och utrymme att ställa frågan: vad vill
du ha hjälp med idag? Så ser inte dagens äldreomsorg ut
med minutstyrning, en ständig kamp mot klockan och
försämrad hemtjänstnorm. Skrota minutstyrningen, höj
grundbemanningen och organisera äldreomsorgen på ett
annat sätt – små team som jobbar tätt mot varje omsorgstagare.
Fråga 3
Vi vill se en politik som har en helt annan lokal närvaro
med mer av en ständigt pågående dialog där det finns en
möjlighet att komma in tidigt i processen. Kommunen
ska inte bara informera utan kommunen ska också lyssna. Beslut ska inte fattas utan att de berörda får komma
till tals och ska alltid innehålla en risk- och konsekvensanalys. Detta gäller inte minst vid omorganisation eller
nedläggning, där är medarbetar- och medborgarperspektivet jätteviktigt.

70 Serie/Underhållning

Från boken ”Lilla Fruntimret”.

Gunilla Dahlgren

Heidi

Heidis lokala serie.

www.bokstavligtmalat.se.

Maria Hellqvist

24/6 Midsommarbuffé med underhållning av
Jalmar och Polarna 13.00 - 15.00
Måste förbeställas på tel 076-1383156
Underhållning, buffé, kaffe och efterrätt
(dryck tillkommer) 300:-/ pers.

Ditt företags

25/6 Midsommartallrik mat, kaffe och kaka.
189:-/ pers Förbeställes eller efter tillgång.

med marknadsjuridisk kompetens

30+31/8 Teater Sythercopie spelar teater,
biljetter genom dem.

Välkomna till

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

Gilla oss på

Kommunikationskonsult
Jag hjälper er med:
• Logotyper
• Grafiska profiler
• Tryckt marknadsföring
• Sociala medier
• Copywriting/Journalistik
• Hemsidor
• Annonsproduktion
• Marknadsföringsrådgivning
Foto: Naseem Quraishi-Larsson

Tel. 0738-13 33 60 • www.hjarteresse.com

Rådhustorget 3, Söderköping
Varför kan inte alla bara vara lite
snälla mot varandra.
En målning från Ola Art.

Ola Niklasson

Nytt nummer
ute 27 augusti

0121-52021 0708561985
www.tyrislotcamping.se

50 kr per såld annons i
Söderköpings-Posten går
till Guldkants viktiga arbeta
för äldre och ensamma
i Söderköping

Korsord 71
TILLSTÅND
RÖKSTUGA

LADDA
NED
PADELDONEN

SLALOM
GRISFÖTTER

John Hennings
ROVA
INLÄGGNINGSVÄTSKA

PRODUKTMÄRKNING

DRYCK

MÄSTERSKAP
TJUTER

- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
- SuperSole™ -skoinlägg
www.hennings- fysio.se
Tel.
0121-148
49 Linköpingsgatan
Prästgatan7,4,614
61434
30Söderköping
Söderköping
070-922
92 19

PRESENTATÖR
LÅTA DE BÄSTA
BETALSPELA
NING
ÄPPLE FOLKSAMLING

OFÖRMÅGA
MORSGRIS

EXTERIÖR
KUNGÖRA

FRÅGA
I SVAR
ÄLSKLING

OX
XUDDE
1532

BJUDER
IN TILL
FEST
IDOL

DUPLIKAT
DISTANSHANDEL
AMFORA

FÖDOINTAG
EFTERFÖLJS
AV
SKRIK

ÖGRUPP

HÖGG
AVSLUTNING
ÄR PÅ
CA 1/2 L

BERÄTTADE
KNOTT

ÖMTÅLIGA

PÅ BIL
I KIEV

VERSERAD
SPELBOLAG

CIVILSTÅND
ÅKALLAD
KÄRVE

TIDS- NYTTA
ENLIG KÄMPA I
SCULTEKNIK LER

SÖKFÖRETAG

KNIPA
PÅ MONTANABREV

JINDER GODSOM ÄR
MOR ÅT KÄNT I
LITTLE DUMAN

LAND PÅ
ARABISKA
HALVÖN

GÄRNING

PÅVERKAR
VÄRLDSSKEDEN

TUNNSÅDDA

Namn: 					

Adress: 				

Lösning till förra
numrets korsord
F

HALSTRAS
ÖDESDIGER

UPPSJÖ

HANDVÅRDEN
KUNGÖR

LUGN
BLODSTOCKNING

S

VÄRLDS- LEDFÖRSA- NINGKARE
AR

R O S T A S

F A T

STILTON
SABUNI
IL

O S T

M A N I K Y

U T L Y S E R
TOTAL
EKONOMI

T

SCEN
ÄR SILVER
PRYDER PIGG FLYGER
HEDAR I
MED
HÖSTTID
POST

A

AVSATS
I JORDSLUTTNING

R

PJÄSDELEN
MELLAN
Q OCH U

A K T E

B Ä R M

DET SES VÄDERVÄXA STRECK
PÅ BANALKEN
STRAR

H A L V B R Ä N D S K O G
F Ö L J A R E
PELAREN PÅ
FÅRÖ
SKARVAD
UNDERARMSMÅTT

R A U K E N
N

FARBRÖDER

VOKABLER
FISKNÄT
KREATUREN

N

HAR INROTADE
LATER
KRYDDA

LITEN
SPIK
PYLON

A K T

VISAR
STARKA
KÄNSLORNA

PUBLIC
SERVICE
I FINLAND

UPPOXUDDE
FÖRT
1453
HÄROM
SISTENS KRAFT

N

Y L E

N U B B

LIVSOBSO- ÅSKÅDLET
NING

PRIVAT
HAR
BORG I
STHLM

MATFISKEN
YRKENA

E G E N
LUSTGÅRD
ÅSNEKOMPIS

I V

Y L L E

G L O S O

DELIKATESSEN

G O D B I

G A R

K O R N A

T R O

RYGG

R Å G
FADÄS
I VASALOPPET

TIMEOUT
OCH
LUCKA

A

ÖVERTRÄDELSE

FALSKT
YTTRE

R

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 augusti.

Vinnarna
Vinnare Korsord

Britt Borg, Skälboö
Elisabeth Hagander Marecek, Söderköping
Söderholm / Eliasson, Valdemarsvik
Christer Svanberg, Vadstena
Britta Rundvall, Norrköping

kökSDESiGN
NORRköPiNG
kökSDESiGN
NORRköPiNG
EttFinspångsvägen
av Sveriges STÖRSTA
sortiment till ett av
131
Finspångsvägen 131NORRköPiNG
kökSDESiGN
NORRköPiNG
kökSDESiGN
öPPNAR
NykökSUtStÄLLNiNG
kökSUtStÄLLNiNG
marknadens
BÄSTA
priser
öPPNAR
Ny
(fdEneby
Enebyjärns
järnslokaler)
lokaler)
(fd

Välkomnatill
till
Välkomna
Välkomnatill
till
Välkomna

Finspångsvägen131
131 (fd
(fdEneby
Enebyjärns
järnslokaler)
lokaler)
Finspångsvägen
Nya
luckor
eller
öPPNAR
Ny
kökSUtStÄLLNiNG
Nya
luckor
eller
- Nya
luckor
eller ett helt
nyttkökSUtStÄLLNiNG
kök
Köksdesign
öPPNAR
Ny
Norrköping
Nya
luckor
eller
etthelt
heltnytt
nyttkök
kök
Nya
luckor
eller
ett
helt
nytt
kök ett
ett
helt
nytt
kök
Nya
luckor
eller
Nya
luckor
eller
Ett
av
Sveriges
Välkommen
Ett av Sveriges
Ett
av
sveriges
största
Ett
av
sveriges
största
STÖRSTA
sortiment
ett
helt
nytt
kök
STÖRSTA
sortiment
ett
helt
nytt
kök
VVåårNytt
att
boka
ett
aammpkök
PREMiÄR
SNytt
SMyGPREMiÄR
pakök
sortiment
tillett
ett
av
PREMiÄR
SMyGPREMiÄR
vkrke
ett
avmarknadens
marknadens
kökSDESiGN
NORRköPiNG
sortiment
till
av
tilltill
ett
av
kökSDESiGN
NORRköPiNG
nav
s
kann-j j
Ett
av
sveriges
största
Ett
av
Sveriges
STÖRSTA
sortiment
till
ett
Ett
av
sveriges
största
i
HöSt!
Ons.
–
tors.
1-2
Maj
i
HöSt!
BÄSTA
priser
Lör.
Sön.
20-21April
April
kökSDESiGN
NORRköPiNG
kostnadsfritt
2
marknadens
bästa
priser
Ons. –järns
tors.tilokaler)
1-2
Maj
BÄSTA
priser
Lör.
––Sön.
20-21
kökSDESiGN
NORRköPiNG
2
marknadens
bästa
priser
0
Finspångsvägen
131
(fdEneby
Eneby
järns
lokaler)
0
Finspångsvägen
131
(fd
%
llvett
kökSDESiGN
NORRköPiNG
PREMiÄR
e%av
GGä till
SMyGPREMiÄR
Ett
av Sveriges STÖRSTA
sortiment

kökSDESiGN
NORRköPiNG
öPPNARNy
NykökSUtStÄLLNiNG
kökSUtStÄLLNiNG
öPPNAR
kökSDESiGN
NORRköPiNG
kökSDESiGN
NORRköPiNG
öPPNAR
Ny
kökSUtStÄLLNiNG
öPPNAR
Ny
kökSUtStÄLLNiNG
öPPNARNy
NykökSUtStÄLLNiNG
kökSUtStÄLLNiNG
öPPNAR
Välkomna
till
Välkomna
till
öPPNAR
NykökSUtStÄLLNiNG
kökSUtStÄLLNiNG
kökSDESiGN
NORRköPiNG
öPPNAR
Ny
kökSDESiGN
NORRköPiNG
Välkomna
till
Välkomna
till
kökSDESiGN
NORRköPiNG
kökSDESiGN
NORRköPiNG
Välkomna
till
kökSDESiGN
NORRköPiNG
Välkomna
till
kökSDESiGN
NORRköPiNG
öPPNAR
NykökSUtStÄLLNiNG
kökSUtStÄLLNiNG
öPPNAR
Ny
Välkomna
till
kökSDESiGN
NORRköPiNG
Välkomna
till
kökSDESiGN
NORRköPiNG
öPPNAR
Ny
kökSUtStÄLLNiNG
öPPNAR
Ny
kökSUtStÄLLNiNG
öPPNARNy
NykökSUtStÄLLNiNG
kökSUtStÄLLNiNG
öPPNAR

sortiment
till
ett
av
PREMiÄR
äll–ell–e
rkat
SMyGPREMiÄR
marknadens
BÄSTA
priser
Välkomna
att
boka
sortiment
till
ett
r18.00
Kl.10.00
Välkomna
att
boka
r18.00
Kl.10.00
-14.00
14.00
Kl.10.00
Finspångsvägen
131
(fdEneby
Eneby
järns
lokaler)
t.t.oo.m
.m
Kl.10.00
-av
Finspångsvägen
131
(fd
järns
lokaler)
hembesök
Välkomna
bokakostnadskostnads3300/4/4
Välkomna
att
boka
Ons.
–järns
tors.lokaler)
1-2Maj
Maj
kostnadsfritt
hembesök
Finspångsvägen
131
(fdEneby
Eneby
lokaler)
marknadens
BÄSTA
priser
Lör.
–att
Sön.
20-21
April
marknadens
bästa
priser
Ons.
–
tors.
1-2
kostnadsfritt
hembesök
Finspångsvägen
131
(fd
järns
Lör.
–
Sön.
20-21
April
marknadens
bästa
priser
fritt
hembesök
011-33
11
30 kök Köksdesign
fritt
hembesök
011-33
11
30
Nya
luckor
eller
Nya
luckor
eller
-011-33
Nya
luckor
eller
ett
helt
nytt
011-33
1130
30
Finspångsvägen
131 (fd
(fdEneby
Eneby
järns
lokaler)
11- kostnads30
Kl.10.00
–Norrköping
18.00
011-33
11
Finspångsvägen
131
järns
Kl.10.00
-14.00
14.00
Kl.10.00
–lokaler)
18.00
Kl.10.00
Välkomna
att
boka
Nya
luckor
eller
Nya
luckor
eller
ett
helt
nytt
kök
Välkomna
att
boka
Nya
luckor
eller
-Nya
Nya
luckor
eller kostnadsett helt
nytt kök ett
Köksdesign
luckor
eller
helt
nytt
kök
ett
helt
nytt
kök
ett
helt
nytt
kök
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18
Nya
luckor
eller
Norrköping
Ettluckor
av
Sveriges
STÖRSTA
sortiment
till
ett av
frittNya
hembesök
011-33
11
30
Öppettider
tisdag
ochhelt
fredag
14-18
Nya
eller
Öppettider
tisdag
ochett
fredag
14-18,
lördag
10-14
fritt
hembesök
011-33
11
30
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18,
lördag
10-14
Nya
luckor
eller
ett
nytt
kök
luckor
eller
kök
Finspångsvägen
131
(fdhelt
Enebynytt
järnslokaler)
lokaler)
Ett
av
Sveriges
Välkommen
Finspångsvägen
131
(fd
Eneby
järns
Ett
av
Sveriges
ett
helt
nytt
kök
ett
helt
nytt
kök
Nya
luckor
eller
Ett
av Sveriges
STÖRSTA
sortiment
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
3225
25 till ett av
Nya
luckor
eller
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
32
marknadens
BÄSTA
priser
Ett
av
sveriges
största
Ett
av
sveriges
största
Finspångsvägen
131
(fd
Eneby
järns
lokaler)
STÖRSTA
sortiment
Ett
av
Sveriges
Välkommen
ett
helt
nytt
kök
Finspångsvägen
131 och
(fd
Eneby järnsVV
lokaler)
STÖRSTA
sortiment
Ett
av
ett
helt
nytt
kök
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
årNytt
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
S
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
sese
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
vSveriges
åNytt
Öppettider
tisdag
fredag
14-18
etill
att
boka
ett
nmarknadens
Öppettider
tisdag
och
14-18
Finspångsvägen
131BÄSTA
(fdfredag
Eneby
järns
lokaler)
marknadens
priser
aammpkök
snytt
Ett
av
sveriges
PREMiÄR
Slokaler)
kett
Finspångsvägen
131
(fd
Eneby
järns
SMyGPREMiÄR
pakök
-största
Ett
av
sveriges
största
sortiment
till
avkök
PREMiÄR
annj j
SMyGPREMiÄR
vkkrrkke
till
ett
avmarknadens
STÖRSTA
sortiment
sortiment
ett
av
ett
helt
kök
till
ett
av
STÖRSTA
sortiment
ett
helt
nytt
VVåårlokaler)
n
Nya
luckor
eller
Nya
luckor
eller
s
Nya
luckor
eller
ett
helt
nytt
kök
Köksdesign
att
boka
ett
a
ti
k
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
32
25
Nytt
kök
ll
Ett
av
sveriges
största
m
Finspångsvägen
131
(fd
Eneby
järns
vav
Tel
011-331130
Mobil:
25 S
PREMiÄR
Ett
av
sveriges
största
m
Finspångsvägen
131
(fd072-350
Eneby
SMyGPREMiÄR
HöSt!
sortiment
till
ett
av eller
PREMiÄR
rSön.
-lNytt
Ons.
–järns
tors.
1-2
Maj
SMyGPREMiÄR
HöSt!
vvkök
pkök
BÄSTA
priser
kett
till
ett
marknadens
Lör.
–marknadens
20-21
April
kostnadsfritt
2ikök
sortiment
till
av
marknadens
bästa
priser
a
-lokaler)
Ons.
–32
tors.
1-2
BÄSTA
priser
till
ett
av
Norrköping
Lör.
–e
Sön.
April
t20-21
marknadens
bästa
priser
0Maj
n
Nya
luckor
0eeaiiHöSt!
%
Nya
luckor
eller
ett
helt
nytt
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
Nya
luckor
eller
spakann-jsejse
-Nya
Nya
luckor
eller
ett
helt
nytt kök ett
Köksdesign
%
luckor
eller
helt
nytt
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
Gäälltillle-2
Ett
av
sveriges
största
PREMiÄR
Gtors.
SMyGPREMiÄR
Ett
av
sveriges
största
HöSt!
sortiment
till
ett
av
PREMiÄR
r
SMyGPREMiÄR
ett
helt
nytt
kök
Ons.
–
1-2
Maj
Välkomna
att
boka
i
k
BÄSTA
priser
sortiment
till
ett
av
Lör.
–
Sön.
20-21
April
r
kostnadsfritt
e
2
marknadens
bästa
priser
ett
helt
nytt
kök
Kl.10.00
–
18.00
Nya
luckor
eller
Ons.
–
tors.
1-2
Maj
Välkomna
att
boka
t.
a
BÄSTA
priser
Norrköping
Lör.
–
Sön.
20-21
April
r
Kl.10.00
14.00
2
marknadens
bästa
priser
Kl.10.00
–
18.00
o
0
Nya
luckor
eller
t.
t
t
Kl.10.00
- kostnads14.00eller
o
0
illrvkök
Nya
luckor
eller
ett helt
nytt
kök
.m
hembesök
%
Nya
luckor
nytt
300/4/4
Välkomna
att
boka
G
PREMiÄR
Välkomna
boka
kostnadsEtt
av
Sveriges
Välkommen
SMyGPREMiÄR
sortiment
till
ett
av
PREMiÄR
ääll–ell–er18.00
Ett
av
Sveriges
r.m%
SMyGPREMiÄR
ett
helt
nytt
kök
Ons.
tors.
Maj
kostnadsfritt
hembesök
Välkomna
att
boka
Lör.
–Kl.10.00
Sön.
20-21
April
k33a
sortiment
till
ett
av
marknadens
bästa
priserett helt
ett
helt
nytt
kök
Kl.10.00
18.00
Ons.
––G
tors.
1-2
Maj
kostnadsfritt
hembesök
Nya
luckor
eller
Välkomna
att
boka
t.oe
Lör.
–att
Sön.
20-21
April
marknadens
bästa
priser
Kl.10.00
-14.00
14.00
Kl.10.00
o.m
Nya
luckor
eller
t.1-2
t/4
.m
-största
fritt
hembesök
011-33
11
30
Ett
av
sveriges
största
hembesök
Välkomna
att
boka
kostnadsfritt
hembesök
011-33
11
30
Ett
av
sveriges
0/4
3
Välkomna
att
boka
kostnadsSTÖRSTA
sortiment
Ett
av
Sveriges
Välkommen
ett
helt
nytt
kök
0
V
STÖRSTA
sortiment
Ett
av
Sveriges
ett
helt
nytt
kök
Ons.
tors.
Maj
011-33
11
30
kostnadsfritt
hembesök
Lör.
–11
Sön.
20-21
April
år1-2
V––å1-2
011-33
11
30
marknadens
bästa
priser
Kl.10.00
18.00
Ons.
––tors.
011-33
30
rkaaMaj
kostnadsfritt
hembesök
Lör.
–att
Sön.
20-21
April
marknadens
bästa
priser
Kl.10.00
-14.00
14.00
Kl.10.00
18.00
att
boka
ett
k
Kl.10.00
Nytt
kök
m
fritt
hembesök
011-33
11
30
Ett
av
sveriges
största
PREMiÄR
S
Nytt
kök
m
SMyGPREMiÄR
p
Välkomna
boka
kostnadsfritt
hembesök
011-33
11
30
Ett
av
sveriges
största
sortiment
till
ett
av
PREMiÄR
a
SMyGPREMiÄR
v
p
till
ett
av
marknadens
STÖRSTA
sortiment
Välkomna
att
boka
kostnadssortiment
till
ett
av
ett
helt
nytt
kök
annj j
V
till
ett
av11
marknadens
STÖRSTA
sortiment
ett
helt
nytt
kök
011-33
11
30
år18.00
V
nmskök
011-33
11
30
Kl.10.00
–å18.00
011-33
30
re
Kl.10.00
-14.00
14.00
Kl.10.00
–S
att
boka
ett
a
kan-nj
Kl.10.00
-Öppettider
Ett
av
sveriges
största
a
tisdag
ochfredag
fredag
14-18
PREMiÄR
Nytt
fritt
hembesök
011-33
11
30
Ett
av
sveriges
största
m
SMyGPREMiÄR
ike
HöSt!
Öppettider
tisdag
och
14-18
Öppettider
tisdag
ochfredag
fredag
14-18,
10-14
Välkomna
att
boka
kostnadssortiment
till
ett
av
PREMiÄR
fritt
hembesök
011-33
11
30
-10-14
Ons.
–lördag
tors.
1-2
Maj
SMyGPREMiÄR
ik0
HöSt!
vNytt
ppakök
BÄSTA
priser
till
ett
av
marknadens
Öppettider
tisdag
och
14-18,
Lör.
–boka
Sön.
20-21
April
Nya
eller
helt
nytt
kök.
Välkomna
att
kostnadskostnadsfritt
2
sortiment
till
ett
av
marknadens
bästa
priser
Ons.
–lördag
tors.
1-2
Maj
BÄSTA
priser
till
ett
av
marknadens
Lör.
–luckor
Sön.
20-21
April
Nya
luckor
eller
helt
nytt
kök.
2
marknadens
bästa
priser
0
n
t
j
i
%
l
s
l
%
v
G
Ett
av
sveriges
största
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18
PREMiÄR
e
ä
G
SMyGPREMiÄR
fritt
hembesök
011-33
11
30
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
32
25
Ett
av
sveriges
största
i
HöSt!
ll
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18
sortiment
till
ett
av
PREMiÄR
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18,
lördag
10-14
ä
r
SMyGPREMiÄR
e
fritt
hembesök
011-33
11
30
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
32
25
Ons.
–
tors.
1-2
Maj
Välkomna
att
boka
i
HöSt!
ll
k
BÄSTA
priser
sortiment
till
ett
av
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18,
lördag
10-14
Lör.
–
Sön.
20-21
April
r
kostnadsfritt
2t.o0eo.m
marknadens
bästa
priser
Kl.10.00
18.00
Ons.
– tors.t–ei–-lr18.00
1-2
Maj
Välkomna
attbästa
boka
ak0set/4seBÄSTA
Lör. priser
–att
Sön.
Kl.10.00
-14.00
14.00April
2
marknadens
priser
Kl.10.00
0
t.v
.m
Kl.10.00
-20-21
%
l
hembesök
%
3
Välkomna
boka
kostnadsG
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
PREMiÄR
3
Välkomna
att
boka
kostnadsä
G
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
SMyGPREMiÄR
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
32
25
0
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18
ll
sortiment
till
ett
av
PREMiÄR
äll–e–er18.00
rMaj
SMyGPREMiÄR
Ons.
tors.
kostnadsfritt
hembesök
Tel
011-331130
Mobil:
32
25
Öppettider
tisdag
och 072-350
fredag
14-18
Välkomna
att
boka
Lör.–luckor
–Kl.10.00
Sön.
April
k3a/4tse
sortiment
till
ett
av
r18.00
marknadens
bästa
priser
Kl.10.00
Ons.
––tors.
1-2
Maj
kostnadsfritt
hembesök
Välkomna
att
boka
t.oo.m
Lör.
Sön.
20-21
April
marknadens
bästa
priser
Kl.10.00
-14.00
14.00
Kl.10.00
t.1-2
.m
-20-21
Nya
eller
helt
nytt
kök.
fritt
hembesök
011-33
1130
30helt
hembesök
Nya
eller
nytt
kök.
Välkomna
boka
kostnadsfredrik@koksdesign-norrkoping.se
fritt
hembesök
011-33
11
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
300/4
Välkomna
att
boka
kostnadsFinspångsvägen
131,
602
10
Norrköping
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
se
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
/4
Öppettider
tisdag
och
fredag
Ons.
–tors.
tors.
1-2
Maj
011-33
11
30
kostnadsfritt
hembesök
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
32
25––18.00
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18
Lör.luckor
–att
Sön.
20-21
April
011-33
11
30
marknadens
bästa
priser
Kl.10.00
18.00
Ons.
–14-18
1-2
Maj
011-33
11
30
kostnadsfritt
hembesök
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
32
25
Lör.
–
Sön.
20-21
April
marknadens
bästa
priser
Kl.10.00
14.00
Kl.10.00
Kl.10.00
14.00
fritt
hembesök
011-33
11
30
Välkomna
attboka
boka
kostnadsfritt
hembesök
011-33
11 30
Välkomna
att
kostnadsFredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
sese
011-33
11
30
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
3225
25––18.00
011-33
11
30
Kl.10.00
18.00
011-33
11
30
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
32
Kl.10.00
14.00
Kl.10.00
Kl.10.00
- 14.00
Öppettider
tisdag
ochfredag
fredag
14-18
fritt hembesök
011-33
11
30 tisdag
Öppettider
och
14-18
Öppettider
tisdag
och fredag
14-18,
lördag 10-14

Välkomna
till
till
öPPNARVälkomna
NykökSUtStÄLLNiNG
kökSUtStÄLLNiNG
öPPNAR
Ny
Välkomna
till

Välkomna
till
Välkomna
till
Välkomna
till
Välkomnatill
till 2200%
Öppningskampanj
Välkomna
Öppningskampanj
%

Våra
luckor och
Öppningskampanj
Öppningskampanj

lådor
2200%
%
passar alla kök!

Välkomna
attboka
bokakostnadskostnadsfritt
hembesök
011-33
11
30 och fredag
Öppettider
tisdag
14-18, lördag 10-14
Välkomna
att
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
sese
Öppettider
tisdag
och072-350
fredag
14-18
fritthembesök
hembesök
011-33
11
30 tisdag
Tel011-331130
011-331130
Mobil:
072-350
32
25 10-14
Öppettider
och
fredag
14-18
Öppettider
tisdag
ochMobil:
fredag
14-18,
lördag
10-14
fritt
011-33
11
30
Tel
32
25
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18,
lördag

Öppningskampanj
Öppningskampanj
kar er allra!
s
n
ö
i
V
Öppningskampanj
Öppningskampanj
anytt
Nyaluckor
luckor
eller
helt
nyttkök.
kök.
mhelt
Nya
eller
helt
mhelt
oeller
kön seller
n sluckor
Öppningskampanj
eÖppningskampanj
Öppningskampanj
Nya
luckor
nyttkök.
kök.
Nya
nytt

2%
%
2220000%
%
2%
%
2220000%
%
2222000%
%
%
0%
22220000%
%
%
%

fredrik@koksdesign-norrkoping.se
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
sese
Tel011-331130
011-331130
Mobil:
072-350
3225
25
Öppettider
tisdag
och
fredag14-18
14-18
Tel
Mobil:
072-350
32
Öppettider
tisdag
och
fredag
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
Finspångsvägen
131,
602
10
Norrköping
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
sese
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18
Tel011-331130
011-331130
Mobil:
072-350
32
25
Öppettider
tisdag
och
fredag
14-18
Tel
Mobil:
072-350
32
25
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
sese
Tel
011-331130
Mobil:
072-350
32
25
Tel 011-331130 Mobil: 072-350 32 25
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se www.koksdesign-norrkoping.
www.koksdesign-norrkoping.
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
sese

Öppningskampanj
Nyaluckor
luckoreller
ellerhelt
heltnytt
nyttkök.
kök.
Nya
Öppningskampanj
Öppningskampanj
Nya
luckoreller
ellerhelt
heltnytt
nyttkök.
kök.
Nya
luckor
Öppningskampanj
Öppningskampanj
Nyaluckor
luckoreller
ellerhelt
heltnytt
nyttkök.
kök.
Nya
Öppningskampanj
Öppningskampanj
Nyaluckor
luckoreller
ellerhelt
heltnytt
nyttkök.
kök.
Nya
Öppningskampanj
Öppningskampanj
Nyaluckor
luckoreller
ellerhelt
heltnytt
nyttkök.
kök.
Nya

Nyaluckor
luckoreller
ellerhelt
heltnytt
nyttkök.
kök.
Nya

T O R S Vi gratulerar vinnarna!

VÄVNAD
FRÅN
TACKA

SÄDESSLAG

N
MANNEN
FRÅN
BERGEN

P A T O S E N

V A N E D J U R

F O G A D

A L N
ENERGISK

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

VALUTA

KLOTTERSIGNATUREN

UPPMÄRKSAMMAR
PÅ FB

Linköpingsgatan 7, 614 34 Söderköping
Källarplan (handikappvänlig trappa, dock ej för rullstol)

ANLÄNDA TILL

NIKLAS
STRÖMSTEDTS
FRU

VAJAR I
VINKLARNA PÅ
PLANEN

Medicinsk fotterapeut sedan 1992

O

RENDEZVOUS

K

E D E
T E N
PÅ BIL I
OSAKA
SYRE

J

MOT
UNDERJORDSTÅG

S T A V B R O T T

Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se

Wicky

Helene

STORGATAN 4C, SÖDERKÖPING - 0121-128 00

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

