Positiv, personlig och lokal

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

GULDKANT

Lördag 13 april 2019

Söderköpings-Posten
Nu når vi fler: 20 000 ex

Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

Olas träffsäkra
konst roar många

Zoe har flyttat in i sitt nya hus

Cecilia lär sig svenska på spanskakursen

Välkommen till RESTAURANG BAKFICKAN
GULDKANT

www.soderkopingsposten.se

Öppettider:

Måndag & tisdag 8.00-14.30 Onsdag & torsdag 8.00-21.00
Fredag 8.00-22.00 Lördag 12.00-22.00 Söndag 12.00-20.00
Alla våra pizzor & dives finns för avhämtning för 99kr
Vi har alltid lunchtips, lördag & söndag 12.00-15.00 för 99kr
BOKA GÄRNA BORD!
ÖL, VIN, STARKARE & ALKOHOLFRIA DRYCKER
Mer info och hela menyn på bakfickansoderkoping.se - 0121-30098

Zacharias bygger lego med familjen

Tänker du sälja din bostad?

Just nu bjuder vi på fri flyttstädning
(efter RUT-avdrag) när du anlitar oss!
Erbjudandet gäller nytecknade
förmedlingsuppdrag t.o.m. 31 maj 2019
Storgatan 2, Söderköping
0121 219 20
www.serander.se
soderkoping@serander.se
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Ledare

Vad vill vi med Söderköpings stadskärna?
Söderköping är en småstad med vacker
stadskärna! Hagatorget huvudsakligen från 1900talet och Rådhustorget med anor från medeltiden,
medeltida bebyggelse i Drothemskvarteren,
miljöerna utmed Göta kanal och Ramunderberget.

Turister som oplanerat stannar till i vår stad förundras
över allt det vackra och att man tidigare inte hört talas
om Söderköping. Trosa, Sigtuna och Mariefred känner
man till men inte Söderköping. Och så nämner man att
delar av Astrid Lindgrens Madicken spelades in här, jaha
var det här?
Söderköpings stadskärna är en unik miljö som hotas
av förändring i tider av Internethandel och centra med
lågprisbutiker. Är det en möjlighet att bevara eller är det
något som vi mister om vi inte agerar nu? Skulle Söderköping kunna vara mer unikt och känt om låt säg fem år?
Eller blir det en tom och ödslig stadskärna utan butiker
och mest med bostäder. Vad vill vi?
Som Söderköpings-Posten tidigare skrivit i kampanjen ”jag gillar att handla lokalt” så har vi alla ett ansvar
och val hur vi vill göra. Satsa på miljön och det lokala
med god service eller att handla på Internet och avlägsna affärscentra. Är det verkligen sant att Internethandel
erbjuder fri frakt så att unga kunder som annars sägs
vara miljömedvetna beställer kläder och skor i olika utföranden och storlekar, bara för att portofritt returnera
det som inte passar? Tänk vilken miljöpåverkan med
företrädesvis lastbilar alla dessa transporter har!

Några butiker står nu tomma och väntar på nya
butiksinnehavare. Varför har det blivit så? Världen kring
oss förändras men det beror också på politiska beslut,
eller rättare sagt bristen på beslut! Arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, polisen och kommunala förvaltningar
har försvunnit från stadskärnan.
Det finns också positiva nyheter. I detta nummer kan
vi presentera att Anna-Carin Andersson förvärvat Comtesse på Ågatan - roligt! I förra numret skrev vi om restaurang Bakfickan som flyttat till större lokaler och som
nu rapporterar om succé med en mycket stor kundtillströmning både till luncher och kvällar. Fler etableringar
kommer säkert men samtidigt funderar en del fastighetsägare på att göra om butiker till bostäder. Bostäder som
är attraktiva och lätta att hyra ut. Men är det vad vi vill?
Vad vill våra politiker? De bestämmer om detaljplanerna
ska tillåta att butiker omvandlas till bostäder.
Idag har Söderköping ett handelscentrum med
detaljhandel som sträcker sig från Fixområdet till kanalhamnen. Kommer det i framtiden finnas efterfrågan
på så många butiker? Eller ska utbudet koncentreras till
någon/några gator?
Min vision är att Söderköping genom en lyckad turiststrategi har en levande välkänd stadskärna med turister och
kunder från regionen, mellansverige och utlandet. Här
finns ett brett utbud av unika butiker som säljer varor och
tjänster. Det finns också ett basutbud med livsmedelsaffär, systembolag, apotek, banker, caféer, turistbyrå och restauranger. Kommunen har byggt ett nytt kommunalhus i

Välkommen att
boka din annons
i sommartidningen

Med oss n
år
du alla hus
håll i
Söderköpin
g,
Valdemasr
vik och
på Vikbola
ndet

Försäkra dig om en bra
plats och beställ din
annons redan idag

centrum eller har flyttat flera verksamheter till befintliga
lokaler i stadskärnan. Genom att flera hundra arbetstillfällen lokaliseras till stadskärnan så får butikerna ett nytt
kundunderlag, och det blir liv och rörelse på nytt. Visst
förlorar flera kommunala verksamheter fördelen med att
vara samlokaliserade, men det är kanske ett pris man får
acceptera. Till Söderköping åker man för att uppleva
handel som inte finns i storstäderna. På lördagar bedrivs
det torghandel med lokalt producerade livsmedel och
varor. Kommunen har underlättat handeln med fördelaktiga bestämmelser och villkor.
Är det bara en vision? Nej det tror jag inte, men det krävs
en samsyn, handlingsplan och politiska beslut. I nästa
nummer av Söderköpings-Posten frågar vi din politiker
hur han/hon ser på läget och vad de vill för framtiden.

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Utgivningsplan 2019
Lördag 23 februari
Lördag 13 april
Lördag 8 juni
Lördag 24 augusti
Lördag 21 oktober
Lördag 23 november

Glad Påsk!

0121-421 35
annons@soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Telefon 0121- 421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten

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

Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och mediasäljare:
Daniel Serander
Tidningen är religiöst och
partipolitiskt obunden
Tryck: Pressgrannar AB 2019

Nu även på
tidningsställ i
Norrköping

önskar vi alla våra
läsare och annonsörer!

”

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

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik och på Vikbolandet. Upplagan är
20 000 exemplar.
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Funderar du på att
sälja din bostad?
Boka fri värdering av din
bostad här. Psst... Varje
förfrågan bidrar till att hjälpa
hemlösa och människor som
hamnat i utanförskap.

Fler tjänster
tillkommer

Nu tar vi emot husbilar upp till 8 ton vid
vår nya anläggning i Norrköping!

I samarbete med:
RIA Center i Norrköping

Flytthelp se


Mer tid över till annat när du ska flytta

Vi är ditt
lokala, trygga
och personliga
alternativ

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

Kan vi hjälpa till
med något?

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

Vi hjälper dig med:

- Hjulinställningar
- Service, även kamrem
- Släcker besiktningstvåor
- Har lånebil vid behov
- Alkolåskalibrering
- A/C service och reparationer
... och mycket mer!

Vi driver även
Mekonomens
bilverkstad i
Söderköping

Norrköping
Smedbygatan 3
011-10 50 80

Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Påskbuffé

Kom och njut av vår hemlagade
traditionella påskbuffé. Högklassiga
råvaror förädlade med mycket omsorg och
kärlek av vår duktiga kökspersonal.
Påskbordet dukas upp långfredag, påskafton
och påskdagen mellan klockan 12:00-16:00.
Pris: 425 kr per person - Barn 3-8 år 100 kr - Barn 9-12 år 150 kr
Kontakta oss för bokning
och mer information:
Tele: 0121-109 00
E-Post: info@sbrunn.se
Adress: Skönbergagatan 35
www.soderkopingsbrunn.se

ViVi
utför
utför
reparation
reparation
&&
service
service
avav
din
din
AC
AC

Koppla av
med familjen
och ät gott
hos oss.

Öppet hela Påskhelgen!
Långfredag 10-14
Påskafton 9-15
Påskdagen 10-14
Annandagen 10-14
Varmt välkommen önskar
tjejerna på Ängen

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

Söderköping
Margaretagatan 31
0121-217 60

Mån-Fre 9-18
Lör 9-15, Sön 10-14
Håll dig uppdaterad

011-105080
011-105080 0121-21760
0121-21760
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Söderköping

Olas träffsäkra konst roar många

Ola visar upp en av sina tavlor.
Ola Niklasson bor sedan 13 år i Söderköping med sin
fru och två barn.
- Jag växte upp i Gamleby och har flyttat runt
en del i Sverige, till slut landade jag och familjen i
Söderköping och vi stormtrivs! Det är en liten gullig
stad med närhet till storstan och bra kommunikationer när man ska hälsa på släkt och vänner.
Till vardags arbetar Ola på Söderköpings gymnasieskola, Nyströmska skolan, som bild- och medialärare.
- Jag är utbildad inom bild och form på Lunnevads
Folkhögskola i Sjögestad utanför Linköping, på Konstfack i Stockholm samt inom konstvetenskap på Stockholms universitet.

När började du med måleriet?
- Det började väldigt tidigt. Redan som liten satt jag
och målade tillsammans med min mamma som var duktig på bild. När jag blev lite äldre satt jag och kompisarna
och ritade tillsammans och lyssnade på hårdrock. Det
blev mer och mer hela tiden, jag hjälpte några band att
göra omslag till deras skivor, och sedan blev det några
förslag till tatuerare som ville ha underlag. Ja, det ena har
gett det andra. Det har varit lite blandad typ av konst,
allt från barnboksakvareller till glasgravyrer, men under
senare tid har det mest handlat om att ge loppistavlor
nytt liv.
Det började år 2010 med att jag som många andra
konstnärer köpte en tavla på loppis, mest för att kunna
återanvända ramen som annars är en dyr del i tavlorna.
Men så fick jag en idé kring tavlan att man skulle kunna
rita till lite detaljer, några pinnar blev fågelben och solen
blev ett ägg som solnedgång. Första tavlorna jag gjor-

de av den typen gav jag bort till familj och vänner som
födelsedagspresenter eller julklappar. Några av dessa till
vänner i Stockholm och så spreds det goda ryktet och
därefter har det bara rullat på.

förstärker och vrider till det ytterligare - det ska göra
tavlan bättre helt enkelt, vilket alltid görs med humor
och glimten i ögat.

Sedan dess har det blivit många olika tavlor, uppskattningsvis 110-120 stycken. Inte sällan förekommande
med karaktärer från Star Wars eller superhjältar.
- Jag tycker om att använda inslag från populärkultur
och ofta blir det karaktärer från min egen uppväxt.

- Ja, de är många. Allt från konsthistoriens giganter
som t.ex. Marcel Duchamp. Han arbetade mycket med
”ready mades” och ifrågasatte vad som är konst. Han satte
bland annat en mustasch på Leonardo da Vincis kända
verk ”Mona Lisa”. Lite som jag skulle kunna göra alltså.
Några andra mer nutida konstnärer som inspirerar är
streetart-artisten Banksy, Jan Stenmark och ”Villfarelser”
mycket på grund av humorn. En annan svensk favorit är
Sven Nordqvist, skaparen till ”Pettsson och Findus”. Jag
älskar alla små detaljer i bilderna. Ofta lever bilderna sitt
eget liv och berättar mer än texten.

Hur går det till då du skapar dina alster?
- Första steget är då jag köper in tavlorna, vilket i stor
utsträckning sker på Röda Korset eller Återvinningen
second hand här i Söderköping. Jag köper de tavlor som
ingen annan vill ha. Jag vill inte förstöra tavlorna utan vill
rädda dom från att kastas. Det är mest landskapsmotiv
av ”Hötorgsmålare” eller alldagliga tavlor av hobbykonstnärer och man kan säga att det blir ett samarbete med
originalkonstnären, men på mina villkor. Jag låter alltid
originalkonstnärens namnteckning stå kvar då det skulle
kännas fel att måla över den. Jag lägger till VS Ola Niklasson för att framhäva samarbetet oss emellan.
Jag har alltid ett gäng ännu inte påbörjade tavlor som
hänger på en vägg för att jag ska kunna kika på dem och
grunna över vad det ska bli i slutändan. Det är väldigt
tacksamt att ha bakgrunden klar, även om det ofta krävs
en restaurering av både bilden och ramen innan jag kan
börja måla. Ofta finns det sprickor eller så är de solblekta
och behöver förstärkning för att öka kontrasterna. Hur
lång tid arbetet tar är väldigt olika, ibland tar tänkandet
och inspirationen över en tavla längre tid än måleriet och
vice versa. En viktig detalj i konsten är tavlans titel som

Har du några speciella förebilder?

Var kan man se din konst?
- I min ateljé på Gamla Skolgatan 8A här i Söderköping efter överenskommelse. Jag kommer framöver
att vara med på Kulturkossans vårsalong i Järvsö med
vernissage den 19 april. Den 4-5 maj ställer jag ut på Just
Gallery i Hornstull i Stockholm och den 25 maj är det
Kultur i skymningen här i stan. Då står min ateljé öppen
för besök. Förmodligen kommer jag även att ställa ut
tillsammans med Blandart i Rådhuset under sommaren.
Det är alltid lika roligt. Jag ska också ställa ut på Närcon
i Linköping i juli. Det är ganska fullt upp kan man säga.
Mest ser man mina tavlor på Instagram @ola_art eller
på Facebook. Det är som en ständigt utökande digital
utställning. Där finns nästan allt jag gjort och så fort jag
blir klar med en målning så hamnar den där.
När jag började måla trodde jag att det främst var de
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”Jag har alltid ett gäng ännu inte
påbörjade tavlor som hänger på en
vägg för att jag ska kunna kika på
dem och grunna över vad det ska bli
i slutändan. Det är väldigt tacksamt
att ha bakgrunden klar, även om det
ofta krävs en restaurering av både
bilden och ramen innan jag kan
börja måla.”
Före ommålning.

SHOWCASE

Nails

Fot/Pedikyr 300 kr - Ögonfransar 400 kr
Nagelförlängning 380 kr - Volymfransar 600 kr
Massage (1 tim) 350 kr - (1/2 tim) 200 kr
Just nu 10% rabatt på alla behandlingar
Erbjudandet gäller till den 30 april
Skönbergagatan 5 A
Söderköping
0121-101 88

Öppettider:
mån-fre: 09:00-18:00
lör: 09:00-15:00

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

ÖSTGÖTA

Begravningsbyrå
Den Nära begravningsbyrån
Jourtelefon dygnet runt!

011-28 72 50

www.ostgotabegravning.se

Den gamla tavlan har fått en ny humoristisk karaktär med kända figurer från Star Wars.
i samma ålder som mig eller yngre som skulle uppskatta
tavlorna men det är även många äldre som tycker om dem.
De flesta av mina köpare är svenskar men jag har även haft
några internationella köpare, bland annat från Tyskland.
Som kul kuriosa kan nämnas att huvudrollsinnehavaren i Hollywoodfilmen ”Childs Play two” (om den onda
dockan Chucky) gillade en av mina Chucky-målningar
på nätet. Bilderna letar sig iväg runt om i världen.

Om du får välja tre av dina alster, vilka är du
mest nöjd med själv?
- Det var ingen lätt fråga, skrattar Ola. Jag har en ommålad tavla av Anders Zorn som heter ”Kål-Margit”, på
bilden syns en dam som sitter och stickar. I mitt verk har
jag lagt till en förlängning på stickningen varpå det står
”Jävla Idiot”. Tavlans titel är: ”Lite handarbete tycktes
alltid lugna ner Barbro då hon och maken grälat”. Den
har genererar många skratt av igenkänning.
Nummer två får nog bli en av dem som var med i
Musikhjälpen 2018. På tavlan är det karaktärer från Star
Wars som åker skridskor, en stackars vakt till karaktären ”Jabba Da Hutt” hade ingen hjälm och fick inte vara
med och åka. Tavlans titel är: ”Det var hjälmtvång på
skridskoisen”.
Slutligen nummer tre, på vilken Alien från filmen
med samma namn ses gå och plocka vitsippor. Tavlans
titel är: ”Blommor till mor”.

På tal om Musikhjälpen, hur hamnade du där?
- Det var en av min frus bröder som arbetar i mediabranschen i Stockholm som tyckte att jag borde vara
med. Jag har tidigare gjort en målning till vinjetten i
William Spetz program i SVT ”Hoppas farfar dör”. Wil-

liam var en av programledarna i Musikhjälpen och hade
mailadressen till programmets producent. Min tanke var
att bara skicka in en tavla och jag skrev på skoj att ”annars kan jag ju alltid komma förbi studion och måla en
på plats”. Det tyckte de var en rolig idé, så där fick jag
(mellan 23 till 04 på natten till Lucia) vara med och tillsammans med Happy och Félice Jankell spåna fram en
idé till en tavla. Valet föll på ett luciatåg med superhjältar.
Det var väldigt roligt men lite nervöst då jag inte kunnat förbereda mig på vad jag skulle måla. Totalt såldes
två verk till förmån för Musikhjälpen som inbringade
22 900 kr till deras tema ”Alla har rätt att fungera olika”.

Vad gör du när du inte målar?
- Jag tycker mycket om att umgås med min familj.
Alla i familjen är väldigt kreativa så det passar bra med
mitt målarintresse. Min fru och dotter gillar att skulptera
och min son gillar att rita. Dottern och jag kommer att
ha en gemensam utställning i Stockholm framöver.
Ett annat stort intresse är musik. Jag är med i Söderköpings äldsta pojkband; ”FAS 4” där vi spelar en mix av
pop, punk, rock och Jazz. Vi har en skiva ute på Spotify
och vår nya singel släpptes i början av mars. Varje söndag
går jag från våra repetitioner, fulltankad med energi! Vi
brukar spela på Storåfestivalen och när det är kulturnatt
i Norrköping om man är sugen på att se oss live.

Hur ser dina framtidsplaner ut, är det något
speciellt som du vill göra?
- Jag vill ägna mer tid åt konstnärskapet och få ställa
ut min konst på fler platser! Det är så roligt att se folks
reaktioner då de ser konstverken, avslutar Ola.

Daniel Serander

Vi gör
hembesö

k

Du får 30% rabatt på ett köp av
antikvariska böcker när
Hjälpinoss
att lätta
på lagret
du lämnar
denna
annons
inför vår inventering
ErbjudandetStor
gäller
den 30
april
REAtill
20-25
augusti

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

info@soderkopingsbokhandel.se
Anders och Louise
eller ring 0121/100 98
Följ oss på Facebook
Storgatan Söderköping

Säsongsöppning
Den 1 maj kl.10:00

Gott fika eller lättlunch
Möjlighet till en golfrunda

Välkomna till

argårdenng
t
s
ä
m
g
ä
J
é
f
Ca
Söderköpi
www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping
Välkommen att boka!

Gilla oss på

Nytt nummer ute
den 8 juni
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Söderköping
”Projektet är en miljösatsning
för Ramunderstaden, man
visar att man satsar på ”grön
el”. Projektet inryms i den
investeringsbudget som man
årligen sätter av medel till.”

På TV monitorn i husets entré kan man i realtid
utläsa produktionen av solcellsel.

Kjell Ottosson, Ramunderstaden och Robert Uhrbom, E.ON Energilösningar AB
på taket med solcellsanläggningen i bakgrunden.

Foto: Åke Serander

Det s.k. Svanenhuset med solcellsanläggningen.

Grön miljösatsning med
solcellsprojekt i Svanenhuset
Den 1:a mars startade Ramunderstaden produktion av el i det s.k. Svanenhuset. Svanenhuset är det
punkthus som byggdes för cirka tio år sedan i närheten av kulturhuset Stinsen. Det är Ramunderstaden
första riktiga solcellsanläggning.

Projektet har skapats tillsammans med E.ON. Jag träffade Ramunderstadens projektchef Kjell Ottosson och
E.ONs kundansvarig Robert Uhrbom, för ett samtal om
projektet. Robert arbetar med energilösningar för E.ON
inom området Norrköping/Söderköping med t.ex. fjärrvärme, solceller, laddstationer m.m.
I Svanenhuset så har Ramunderstaden ett elabonnemang och sedan fördelas förbrukningen med individuell
mätning månadsvis på hyresgästerna. En förutsättning
för att pilotprojektet ska kunna bedrivas är individuell
mätning. För hyresgästerna innebär det ingen besparing
då elavgifterna är den samma, utan det positiva att det är
en grön miljösatsning! Ramunderstaden som fastighetsägare får däremot på sikt täckning för den investering
som skett.
Överskottet av elen som produceras säljs till E.ONs
övriga kunder som ”grön energi”. Solcellsanläggningen
producerar el, dock ej till varmvatten. Det bästa vore om
överskottsel kunde lagras i batterier, men så bedrivs ännu

inte detta projekt. Statsbidrag kan utgå med 30% till solcellsanläggningen. I detta projekt är tanken att producera
el som täcker husets förbrukning, men det fungerar inte
fullt ut p.g.a. årstidsvariationer. Anläggningen kommer
enligt beräkningar av E.ON att producera 25 000 kwh
per år.
130 kvm solceller har satts på taket i söderläge, åt
Margaretagatan. Projektet kostar Ramunderstaden cirka 450 000 kr, vilket motsvarar en återbetalningstid av
cirka 8-10 år beroende av vad elpriset blir i framtiden.
Därefter blir det ren vinst. Dessutom finns 25 års garanti på verkningsgraden så det ska bli en bra investering.
Ramunderstaden har ansökt om bidrag med 30%. Om
bidraget går igenom så blir återbetalningstiden ännu
kortare än 8-10 år.
Projektet är en miljösatsning för Ramunderstaden,
man visar att man satsar på ”grön el”. Projektet inryms
i den investeringsbudget som Ramunderstaden årligen
sätter av medel till.
I entrén mot Margaretagatan finns en TV-monitor placerad så att hyresgästerna och allmänheten kan se hur
mycket el som produceras i realtid. Vad många inte vet är
att verkningsgraden inte bara är beroende av soltimmar
och solvinkeln, utan också av hur klar luften är och det
är den främst i mars-april när det är kallt ute.

Projektet kommer att utvärderas efter några år och
med lyckat resultat kommer det säkert blir fler anläggningar säger Kjell. Kommande bostadsprojekt i Eriksvik
är ett tänkbart område. Vår VD Caroline Ring vill gärna
ligga i framkant och kan tänka sig att där göra fler miljösatsningar som solceller, laddstolpar för elbilar (installeras under 2019), bergvärme eller ackumulatortankar.

När ska man satsa på solceller? Är det inte
risk att tekniken förbättras ytterligare?
- Teknikutvecklingen har nått långt och prisfallet har
stangerat. Vad det gäller priser är mycket beroende av
handelsbestämmelserna mellan EU och Kina, då nästan
all tillverkning sker just i Kina, svarar Robert.
Vi går upp på taket och ser på solcellerna. De är tillverkade av kisel säger Robert. Nu är de lite dammiga av
pollen, men annars är de självrengörande vid regn. Jag
ber Kjell och Robert att ställa sig i en bit bort på taket
med anläggningen i bakgrunden. Jag tar ett foto av dem
när de njuter av den sköna vårsolen som lyser vackert
över Söderköping denna dag.

Åke Serander
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Leka är livet!

Social samvaro

Ridning och hästskötsel
Sju dagar i veckan

Gratis r
eter fö
aktivit arn!
b
ALLA

Lördagen den 25 maj
Aktiviteter på stan kl.10-16
Konsert med JOMPA kl.16
i Brunnsparken

STADSKÄRNAN I

STADSKÄRNAN I

www.isoderkoping.se
STADSKÄRNAN I



KOM IHÅG
50% RUTavdrag på
IT-tjänster

STADSKÄRNAN I

Glöm

inte
Professionella installationer av antenner,
RUT 50%
på IT
        wifi,
     ljud
  
datanätverk,
& bild!-tjänster!

Professionella installationer till alla!

För mer information:
kansli@soderkopingsrs.se
www.soderkopingsrs.se
076-142 41 15

Vi har flera års erfarenhet från
Vi hj✴älpe
Tobias
r både
uppdrag i Valdemarsvik.
i pr
n
e
v
ivatpersoner
ä
u
N
Nu kan vi även hjälpa dig ing! och✴föAndreas
retag!
öp
✴ Magnus
som bor i Söderköping!
Söderk
Telefonnummer:
0700-44
44 4444 44
Telefonnummer
0700-44
E-post:
info@anteda.se
E-post
info@anteda.se

www.anteda.se
www.anteda.se

Apotekare sökes

Egenförtagare sökes för att etablera apotek i centrala
Söderköping. Lokaler kan erbjudas och som
anpassas efter behov. Kontakta Anders på telefon
011-18 13 40 eller mail: anders@westerbergfastigheter.se.
I Söderköping bor ca 14 700 invånare. Till detta
tillkommer cirka 1 800 fritidshushåll och en
omfattande turism. Kommunen ligger i en expansiv
region mellan Norrköping och Linköping som
kommer att gynnas av den nya s.k. Ostlänken
och byggnation av nya E22.
www.westerbergfastigheter.se

Träffa oss vid Seniorcenter Blå Porten sista måndagen varje månad

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

Vi har bl.a:

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

&

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

8

Söderköping

Anneli och sonen Zacharias visar upp delar av sin legosamling.

”Jag fick min första byggsats
som 3-åring, det var en
klassisk brandbil med släpvagn
och stege som jag byggde
ihop själv utan problem och
därefter eskalerade LEGO
samlandet.”
Lego creator.

Arlagubben har ett samlarvärde.

En stor del av familjen Mattssons liv består av LEGO bitar
Det är en solig vårdag då jag tar bilen ut i den vackra
naturen strax utanför Söderköping för att besöka
familjen Mattsson. Jag träffar Anneli och sonen
Zacharias i deras bostad där de bott de 16 senaste
åren. I familjen ingår även pappa Thomas och sonen
Nathaniel. Familjen har ett stort gemensamt intresse
- LEGO.

När och hur började ert intresse för LEGO?
- Jag fick min första byggsats som 3-åring, det var en
klassisk brandbil med släpvagn och stege som jag byggde
ihop själv utan problem och därefter eskalerade LEGO
samlandet, berättar Zacharias.
- Jag och Thomas har alltid gillat LEGO, tyvärr tyckte inte min pappa att jag skulle ha LEGO som liten så
det har blivit mer nu på senare år för min del, berättar
Anneli.
- Ja, det är många kvällar vi suttit tillsammans hela
familjen och byggt. Det vara några års paus då Zacharias
spelade mycket dataspel men därefter återkom intresset
för LEGO och det var då vi valde att starta vår butik på
Bricklink ”Bricks_In_Sweden”. Bricklink är ett nätverk
av privatpersoner som har en egen butik där man kan
hitta det mesta i LEGO-väg. Vi köpte en inkomplett
byggsats från 1975 och hittade alla delar som saknades
via Bricklink. Till och med de gamla klistermärkena gick
att hitta!

Med tanke på det genuina intresset antar
jag att LEGO-land i Danmark besökts några
gånger?
- Ja, det har blivit två besök med tvådagars vistelse vid
båda tillfällena. Men inte för att åka attraktionerna utan
bara för att kolla på byggena och byggnadsmetoderna.

Vilket sorts LEGO säljer ni mest av?

- LEGO City är tveklöst populärast, där det framför
allt är polisbilar som är eftertraktade, även Powerminers går snabbt att sälja. Det är viktigt att allt är original
LEGO. Kreo och Megablock (varumärken som liknar
LEGO av andra tillverkare redaktions anm.) sorterar vi
bort.

Blir det mycket jobb inför försäljningarna?
- Ja, vi kompletterar alla byggsatser så att alla bitar
finns med och skaffar bruksanvisningar om de saknas.
Därefter tvättar vi bitarna och kontrollräknar så att allt
finns med, om några bitar är dåliga eller trasiga så kastar
vi dom.
- Det är många vuxna som köper byggsatser som present till sina barn eller barnbarn. Men även till sig själva
p.g.a. nostalgin: ”den här lekte jag med då jag var liten” är
något vi får höra ofta.
Det är många som köper lösa bitar, rekordet är en
kund som köpte över 600 bitar löst, då blev det många
timmars sorterande, konstaterar Anneli som sköter sorteringen.
Genom Bricklink har de koll på var köparna är ifrån, hur
många unika bitar de har i lager och hur många föremål
de har totalt i webshopen. Om man ser till de tre största segmenten köpare, så är 42,9% från Sverige, 10,7%
från USA och 8,9% från Frankrike. Totalt har vi 29 421
stycken föremål i shopen varav 1 079 stycken unika varor
säger Zacharias. Zacharias har själv programmerat ett
smidigt portoprogram som snabbt räknar ut vad frakten
kommer att bli beroende på vikten på det som säljs.

Hur får ni tag på allt LEGO?
- Vi köper en del på loppisar, på Blocket, genom Facebook och då vi är utomlands på semester – det har
blivit en kul grej som vi gör tillsammans. Det är oftast

Zacharias som vill ha en speciell byggsats som finns med
bland flera andra, då vi köper större mängder LEGO på
en gång. Vi säljer det som blir över, så det blir oftast plus
minus noll, skrattar Anneli.
Den längsta resan de gjort för ett inköp var till Sundsvall.
- Det var Dödsstjärnan från Star Wars, Taj Mahal i
originalkartong, bruksanvisningar m.m. Då vi packade
upp visade det sig att det endast var kartongen till Taj
Mahal samt att det var 3600 stycken däck och 3000
stycken rattar men i det stora hela så var vi nöjda med
köpet ändå.

Vad är det mest ovanliga ni har till
försäljning?
- Det är en minifigur som Zacharias fick tag på med
ett klistermärke med Arla-loggan på ryggen. Den tillhör
en byggsats med en mjölkbil. Hela byggsatsen med originalkartong i fint skick är värt ca 36 000 kr, medan figuren
ensam har ett värde om 500 kr. Skulle loggan saknas då
är den bara värd 5 kr, så det lilla klistermärket på ryggen
gör mycket på värdet.

Vad har ni själva för favoritbyggsats?
- Min är utan tvekan Taj Mahal, jag fick den inte
med från Sundsvall men däremot senare som julklapp,
säger Anneli. Den är på 6000 bitar och tog med några
timmars byggande per kväll efter arbetet ca en vecka att
färdigställa.
- För min del får jag nog säga min Bugatti Chiron i
technic lego, avslutar Zacharias.
Jag tackar för mig och beger mig hemåt, nu blir det
LEGO bygge med yngsta sonen!

Daniel Serander
Text och Foto
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PÅSKENS GUDSTJÄNSTER
18/4 18.00 Skärtorsdagen inleds med ”sedermåltid” (judisk påskmåltid) med
Beate Palm i Östra Ryds församlingshem. Vi får bakgrunden till
det kristna nattvardsfirandet och smakprov från måltiden.

0121-101 04 / 011-24 88 90
WWW.UXHOME.SE

19.30 Skärtorsdagsmässa med cellomusik i Östra Ryds kyrka.
Märta Nilsson framför mollstämd cellomusik.
Birgitta Johansson
Fastighetsmäklare
0730-64 20 65

Hans Larsson
Kontorschef
0707-94 01 30

19/4 11.00 Långfredagsgudstjänst i Gårdeby kyrka. Kyrkokören.
20/4 23.00 Påsknattsmässa med konfirmander i Västra Husby kyrka.
Mikael Wittvång trumpet, Kalle Främberg orgel.
21/4 11.00 Ekumenisk påskdagsgudstjänst i Östra Ryds kyrka.
Kyrkokören, Betaniasångare, Tomas Odenhall flöjt,
Mats Gripenblad trumpet. Dansgruppen Golden Dance.
22/4 14.30 Annandag påsk - församlingens gudstjänst på Aspgården dit
alla är välkomna även om man inte bor eller har anhörig där.

BOSTADSMÄKLARNA

Din lokala och personliga
Bostadsmäklare
med 100% nöjda kunder
(tidigare ERA Bostadsmäklarna)

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

Ge gärna ett
bidrag!

Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar.

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

Guldkant
i Söderköping

Välkommen till Fixområdet i Söderköping
L E KDAX

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

Äggjakt på Lekdax!

Färskt bröd
Figurtårtor, Smörgåstårtor,
Konditorivaror, Smörgåsar

Kom in till oss och leta ägg
för att vara med i tävlingen
om ett påskägg! Kl 10-14 på
skärtorsdagen.

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

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

Boka
övernattning

26-28 april

Dubbelrum

750kr
/person & natt

Textildagar

För bokning:
info@sbrunn.se

på Fixpunkten i Söderköping

Succé

2018!

0121-10900

Fix utställning - TEXTIL-LOPPIS

Systudio

www.jofotex.se

www.korps.se

STADSKÄRNAN I

www.isoderkoping.se

I samarbete

w w w. f i x t e x t i l d a g a r. s e
Arrangeras av

Hämta knappen hos någon av
de anslutna butikerna i Söderköping.
Den finns också att hämta på vår
redaktion vid Storgatan 2. Bär den på
din jacka för att stötta den
lokala handeln.

Succé!

workshops - aktiviteter - erbjudanden

www.tygsparven.se

STADSKÄRNAN I

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

STADSKÄRNAN I

Sparven
event

STADSKÄRNAN I

www.medisox.se

Ett initiativ av:

Söderköpings-Posten
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Zoe 3 år flyttar hemifrån - till eget hus i Söderköping

Zoe gillar sitt nya hus.

”Efter att ha arbetat med TV-programmet
Arga Snickaren så minns jag glädjen hos
barnen i familjerna, när vi gjorde iordning
åt dem. Att se barnen börja leka direkt och
glömma att de haft det svårt var starkt
känslomässigt att se. Nu när jag själv är
förälder så har jag samma härliga känsla när
man ser att barnet gläds åt sitt nya rum
eller hus.”
Roger, Zoe och Teresia utanför nya huset.
Solen skiner när jag besöker Zoe och hennes
föräldrar Teresia och Roger för att få rätsida på
situationen. Att låta en treåring flytta hemifrån är ju
inte riktigt klokt.
- Vi trivs så bra här och vill inte flytta. Vi bor litet
men charmigt så vi löste det så här för Zoe, säger
Roger.

Hur fick ni idén till huset?
- Det var Teresias idé att man kunde utgå från en
sängstomme och göra ett hus, berättar Roger.
- Haha, ja det var resultatet efter många timmar framför Pinterest (en hemsida för att lägga upp och dela sina
bilder, redaktionens anm.), skrattar Teresia.
- Efter att ha arbetat med TV-programmet ”Arga
Snickaren” så minns jag glädjen hos barnen i familjerna,
när vi gjorde iordning åt dem. Att se barnen börja leka
direkt och glömma att de haft det svårt var starkt känslomässigt att se. Nu när jag själv är förälder så har jag samma
härliga känsla när man ser att barnet gläds åt sitt nya rum
eller hus, säger Roger.
Roger driver sedan 2005 byggföretaget Björkens bygg
och Teresia arbetar på byggmarknad så kunskapen och
byggandet var inget problem.

- Vi gillar att bygga tillsammans. Det förenar familjen
och vi känner att glädjen av att jobba som ett team är lärorikt och utvecklande. Vi vill visa att allt är möjligt även
om man bor litet. Det är viktigt för barnens utveckling
att få vara delaktiga i det som vi vuxna gör. Till och med
Zoes mormor och morfar har varit med och bidragit då
de tillsammans med Zoe gjort fågelholken som pryder
husets entré.
Och visst märker man glädjen hos Zoe som leker och
skrattar i sitt hus under hela mitt besök hos familjen.

Kan ni berätta lite om byggnationen och hur
lång tid tog det att bygga huset?

- Jag ville ha egen pensel och måla, säger Zoe.
Zoe har lila som sin favoritfärg så självklart fick en stor
del av huset bli lila.
Hur ser planlösningen ut?
- Först har vi entrévåningen med entrédörr, fönster
med tillhörande blomsterlåda, ett sovrum med en 90
säng och utvändig stege till övervåningen. På övre plan
finns lekrum med stryktåligt klickgolv, öppet till nock,
griffeltavla med kritfärger och självklart en taklampa,
säger Roger.

Vad kostade projektet?

- Husets stomme är en IKEA våningssäng som vi därefter byggt på med panel, fönster med spröjs och bland
annat perttak som vi hade lyckan att få av en 79 årig
bekant som är snickare, berättar Roger.
- Vi byggde några timmar per kväll, så det tog totalt ca
40 timmar under två veckors tid, säger Teresia.

- Det landade på ca 7-8 000 kr. Men då har vi satsat
rejält och till och med gjort de sidor som står mot väggen
med målad träpanel så det går att komma ner i kostnad.
Ett bra tips är att lägga upp en tidsplan för projektet så
det blir färdigt, säger Teresia.

Hela familjen har varit engagerade i byggandet av Zoes
hus. Mamma Teresia har stått för design, färgval, målat
och spikat. Pappa Roger har ordnat reglingen, satt lister
och lagt taket. Zoe har vart med och målat och skruvat.

Daniel Serander

Vad som blir familjens nästa projekt återstår att se…
Text och Foto
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AUKTION ÖST

Ramunderstaden planerar
nyproduktion av hyresrätter.

Köper Dödsbo, Hela -/Delar av
Hem, Garage & Förråd.
Erbjuder Tömning, Röjning
& Flyttstäd vid behov.
Kontakta oss för ett konstnadsfritt besök.
Tel: 0762-61 26 28 Mail: info@auktionost.se

Intresserad? Ring 0121-19600

Snabb Service

Kontant Betalning

KÖP PÅSKBRÖD
och PÅSKTÅRTA
HOS oss

Nöjda Kunder

Vi är ditt lokala och trygga
alternativ av elektriker i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.
Vi hälsar nya och gamla kunder
välkomna att kontakta oss!
Slussporten, Söderköping
Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251
www.lundqvistelocds.se

Öppet:
Mån - Fre 7:30 - 17:30
Lör 8 - 15

Gå, jogga eller spring
Anmä

SÖDERKÖPINGS
STADSLOPP

lan re
dan

Dags att
byta avlopp?
Boka ett kostnadsfritt hembesök.

öppen

!

Ecobox är en svensk
produktportfölj med kompakta,
robusta och
kemikaliefria minireningsverk.
Glöm trekammarbrunnar,
markbäddar och infiltrationer.
Avloppsrening ska vara enkelt att
installera och underhålla.

19 juni 2019
Sveriges skönaste & mysigaste småstadslopp!
Upplev löparglädjen på de lättlöpta 5 kilometerna.

Sveriges skönaste & mysigaste småstadslopp!
Upplev löparglädjen på de lättlöpta 5 kilometerna.
Mycket mer information på:

www.soderkopingsstadslopp.se

HELENS FÖR KÖRKORT SÖDERKÖPING
Vi erbjuder utbildning för:
Behörighet B
Moped (AM-körkort och förarbevis klass 2)
Risk 1 B
Introduktionskurs

R Lindgrens Åkeri AB
070-694 0118, kund@rlindgrens.se

0927 775 75

- PÅSKBUFFÉ PÅ SLOTTET -

Nu öppnar vi upp för bokningar till årets påskbuffé på slottet.
Påskbordet står uppdukat Långfredagen, Påskafton & Påskdagen mellan klockan 12.00-16.00
Pris 435:-/per person. Barn 7-12 år halva priset, 4-6 år 100:- barn under 3 år gratis

- FIRA MORS DAG -

Det finns plats kvar
till jägarexamen
den 3-5 maj

Fira mors dag den 26 maj på slottet!
Avnjut en trerätters middag i slottets matsal.
Middagen serveras mellan klockan 13.00-16.00

Du som är intresserad av körkort för
MC, BE eller B96 är varmt välkommen
att ta ditt körkort hos oss i Norrköping!

helensforkorkort.se - 0121-100 11

www.ecot.se

För bokning och frågor kontakta oss på:
www.husbysateri.se - info@husbysateri.se - 0121-347 00

12

@

söderköping.se

FRÅN ORD TILL (UPP)HANDLING!
- ett ömsesidigt engagemang för fler lokala affärer
Söderköpings kommun jobbar
för att öka kunskapen, minska
trösklarna och uppmuntra fler
lokala företag att lämna anbud
till upphandlingar. Ett sätt att
lyckas med det är att involvera
näringslivet genom att ställa
frågor och föra direkta samtal.
Söderköpings företagare
uppskattar initiativet, i alla fall
att döma av mars månads
välbesökta dialogmöten på
temat upphandling.
Intresset för att bli avtalsleverantör till
Söderköpings kommun är stort hos det lokala
näringslivet, men hindren för att delta i upphandlingar har emellanåt känts både svåra och
höga. Många företagare menar att förfrågningsunderlagen är hopplöst krångliga och att små
företag ändå inte har någon chans. Men nu
ska det bli ändring på det. Genom förenklade
underlag, utbildning och dialog hoppas Söderköpings kommun på fler lokala leverantörer.

Representanter från drygt 40 företag samlades för att få veta mer om möjligheterna att vara med i
kommunens upphandlingar.

ETT POLITISKT DIREKTIV
Denise Wallin, kommunens upphandlingssamordnare, berättar att frågan lyfts i
kommunfullmäktige och varit aktuell länge,
men att Söderköping nu tar rejäla krafttag för
att öka andelen lokala anbudsgivare.

- I kommunens upphandlingsprogram finns
målsättningen att öka inköpen från det lokala
näringslivet. Vi ska erbjuda näringslivet en
plattform för synpunkter och input och det
är precis det vi gör nu genom att bjuda in till
dialogmöte. Jag är mycket glad över det positiva
mottagandet, säger Denise.

EN GUIDE I
LAGSTIFTNINGSDJUNGELN
Sedan en tid tillbaka jobbar Denise Wallin
centralt i kommunen med strategier, riktlinjer
och juridiska frågor kring upphandlingar.
De flesta inköpen görs ute på de olika
förvaltningarna och här finns Denise för att
stötta och säkerställa att arbetet sker effektivt
och inte minst, följer rådande lagar och regler.

Denise Wallin, upphandlingsamordnare och Björn Ekengren, näringslivssamordnare gläds åt den
stora uppslutningen och intresset från näringslivet.

- Lagstiftningen runt upphandlingsfrågor är
omfattande och oerhört detaljstyrd, det finns
inget utrymme för godtycke. Men har man koll
och vet var gränserna går är det inga problem.
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- JAG ÄR MYCKET
GLAD ÖVER DET
POSITIVA MOTTAGANDET, SÄGER DENISE
WALLIN, UPPHANDLINGSSAMORDNARE.

Kanske är det just det snåriga regelverket
som ibland gör att det är svårt att förstå
varför kommunen agerar som vi gör i vissa
upphandlingar, menar Denise.

LIKA FÖR ALLA
Exempelvis måste alla förutsättningar för
att lämna anbud vara helt och hållet rättvisa
för alla företagare inom EU. Söderköpings
kommun får inte gynna lokala företag genom
att fråga efter specifika kriterier eller rikta sig
mot en särskild geografisk grupp. Däremot
kan kommunen göra ett bättre jobb för att dela
upp inköpen och anpassa underlagen efter vad
Söderköping faktiskt förbrukar.
- Vi måste och vill bli bättre på att ställa rimliga
krav. Söderköping är en liten kommun och
kan i vissa fall klara oss med liten kapacitet.
Det leder till att vi faktiskt kan anlita en liten
leverantör. Det är en av läxorna vi lär, att jobba
mer med rimlighet och inte fråga efter mer än
vi behöver. Det räcker förhoppningsvis ganska
långt, säger Denise.

TUMME UPP FÖR
UPPHANDLINGSMÖTE
Företagarna Jenny Rådstam, All-Glas i
Östergötland och Michael Isa, Skarphagens
cykel, delade åsikten att upphandlingar lockar
men känns komplexa och tidskrävande att vara
med i. Efter dialogmötet är de mer optimistiska.
Jenny Rådstam hoppas att samarbetet fortsätter.
- För oss på All-Glas kan det finnas olika

Michael Isa, Skarphagens cykel och Jenny Rådstam, All-Glas i Östergötland ser positivt på upphandlingar
efter dagens dialog.

möjligheter till avtal med kommunen, men för
att nå dit måste vi veta hur vi lämnar anbud. De
konkreta tips vi fick om verktyg som e-avrop
var värdefulla. Jag hoppas att fler lokala företag
är med i upphandlingarna framåt, säger Jenny.
Michael Isa menar att Söderköping är en lagom
stor kommun som skulle vara perfekt som
uppdragsgivare till Skarphagens cykel, men att

han aldrig riktigt bemästrat kravspecen för en
upphandling.
- Det är skönt att höra att underlagen ska
förenklas och bli tydligare. Det har känts som
om jag behövt anlita en bolagsjurist för att fylla
i handlingarna, så ska det ju inte vara. Men jag
har bättre koll efter mötet, nu är det bara att
trampa på, ler Michael.
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Söderköping Nu och Då: Kv. Garvaren

Skyltuppsättning på Storgatan 2

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

För 70 år sedan tog man ner den gamla skylten för anrika Söderköpings-Posten. Vår tidning har nu återtagit
namnet och den 8 januari 2019 sattes nya skylten upp
utanför den nya redaktionslokalen i kvarteret Garvaren.
Enligt kinesisk kalender var det helt rätt dag för att skylten ska bringa framgång i verksamheten! Efter att ha
stått tom en tid har alltså affärslokalen i det vackra gamla
huset invid Rådhusbron nu åter fått liv. Vi ser det gärna
symboliskt att skyltuppsättningen kan följas av flera som
bidrar till fortsatt utveckling av en levande stadskärna!

Butiksminnen
Vi är många som minns de trevliga butikerna i huset.
Man tittade gärna in till Ulrika och Adolf Lindblom
i Gammalt och Nytt samt deras efterträdare Kerstin
och Erik Caesar i Garvarboden. Hos dom kunde man
alltid hitta såväl bra presenter som något att försköna
egna hemmet med. Om inte annat så gick man in för
en stunds prat och ”ögonshopping” bland det intressanta
utbudet. Tidigare fanns här Nilssons Uraffär och Ingrid
Petterssons Handsk- och Parfymmagasinet – den senare hitflyttad från ”parfymfrökens lilla bod” i hörnan av
bokhandelshuset.

C.G. Carlssons Garveri- och Läderhandel
Skylten på ytterväggen visar att husets ålder med marginal passerat två hela sekler. Uppenbart har här garvats en
hel del för redan på 1820-talet startades garveri i kvarteret. Sådan verksamhet fanns kvar ända till 1952 då Albin
”Lumma” Lundberg, den sist anställde, slutade. Därmed
avslutades en mycket lång epok av garveriverksamhet i
staden.
Det var Carl-Gustaf Carlsson (1845-1935), som
grundade företaget C.G. Carlssons Garveri- och Läderhandel. I unga år hade han gått i garverilära och sedan
startat eget garveri i Linköping. Till Söderköping kom
han 1885 och övertog ett mindre garveri vid Skönbergagatan. 1888 övertog han Per Alfred Åströms garveri
vid Storgatan i kvarteret Haga 56 (från 1922 omdöpt till

kvarteret Garvaren). Från 1923 drevs företaget av sonen
Gustaf (1888-1956).
Läderaffären, som fanns kvar fram till 1956, hade ett
brett sortiment av alla slags lädervaror såsom portmonäer, väskor, portföljer, skärp, hästselar, remmar, sulläder,
ovanläder m.m. Till kundkretsen hörde många bönder
och skomakare.

Byggnadsminne!

Ett mycket gammalt hantverk

På flygbilden till höger från 1935 ser man garveritomten omgiven av Storån, Storgatan, Gamla Skolgatan och
Klockaregårdens tomt. Två döttrar till siste innehavaren
har hjälpt oss med orienteringen:
1. Garvargården med handelsbod åt Storgatan och
fabrikörsfamiljens bostad in mot gården.
2. Trädgård med lusthus
3. Källarhuset med förråd i gatuplan (skyddsrum på
40-talet) och bostad i övervåning
4. Karbacken med nergrävda kar för avhårning av
hudar
5. Lagerbyggnader för bark, garvmedel, salt, kalk, fett,
kemikalier…
6. Verkstadshus för manuella moment såsom uppmjukning, skavning, garvning, torkning…
7. Maskinhus för maskinella moment såsom falsning,
utvaskning och färdiggörning…
8. Bryggstuga
9. Hönshus

På Karbacken avhårades hudarna före garvningen. Med
långa spadar rörde man runt djurhudarna i nersänkta kar
med vatten och kemikalier. De garvade grabbarna är från
vänster Gusten Becker, Johan Alfred Rydberg och Otto
”Sommar” Bruzelius (ansågs vara Söderköpings starkaste
karl och hade en bror med smeknamnet ”Vinter”).
Under 1800-talet hade staden ett antal garverier och
färgerier, som drog nytta av närheten till ån. Garveriernas produkter användes av många olika typer av hantverkare såsom tillverkare av skor, bälten, remmar, väskor,
sadlar, seldon, pungar... För den som vill fördjupa sig i
branschhistoria rekommenderar vi Svante Lihoff´s artikel Garvare och garverier i Söderköping (Gillets årsbok 2015). Man kan följa garvare i staden från mitten
av 1600-talet. Arkeologiska rön tyder dock på garverihantverk förekommit här långt tidigare. Garvare är ett
av världens äldsta yrken med anor tillbaks till den tid
när naturfolk själva var tvungna att framställa sina egna
kläder och skor.

Från fabriksområde till villaområde
De gamla fabriksbyggnaderna revs 1973/74 efter att
under en period använts för andra ändamål såsom bilverkstad, garage, måleriverkstad och båtbyggeri. Efter
rivningen förvandlades området till ett attraktivt villaområde utmed Åpromenaden och Storån. De nya villorna stod färdiga 1974/75. I en av dessa har nu hemtjänstföretaget ”Inspirera” sitt högkvarter, där man har kontor
och utgångsläge för sin verksamhet.

Kvarterets ”pärla” är Källarhuset. Dess tunnvälvda källare/nedervåning är från tidigt 1500-tal medan den knuttimrade övervåningen är från 1700-talet. Källarväggarna
är 1,5 meter tjocka. Huset har tillsammans med Garvargården och lusthuset förklarats som byggnadsminne!

Kvartersöversikt

”Bakgården” var förbjudet område för barnen och deras lekkamrater. Döttrarna berättar att de fick leka på
grusgården och i den stora trädgården - men förbudet
överskreds då och då… Våghalsiga kamrater kunde
företa sig att hoppa över karen med djurhudar några
gånger – något som var synnerligen förbjudet – och
hoppandet avtog då en av de mest våghalsiga drullade i...

Lars Hedenström
Lars Sylvan
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Gusten Becker, Johan Alfred Rydberg och Otto Bruzelius på Karbacken där djurhudarna i stora kar
i marken avhårades före garvningen.

De gamla garveribyggnaderna revs i början av 70-talet för att ersättas av röda villor utmed ån,
som stod inflyttningsklara 1974/1975.
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Foto: Sune Johansson

Ett medborgarförslag

Vi vet alla att motion är nyttigt för människans välbefinnande, hälsa och trivsel. Motion i promenadform
kan många ägna sig åt. Glädjande är att medborgarna
i Söderköping och även många turister hittat sin egen
”hälsans väg”. Promenaden från Kanalhamnen mot Tegelbrukets sluss och tillbaka utmed Ramunders skogssluttning är nämligen mycket frekventerad. Sträckan är
drygt två km och betraktas av många som lagom lång
samtidigt som den bjuder på både skog, vatten, blommor
och fågelsång att motionera tillsammans med. Allt borde alltså vara bra men - hur är det med tillgängligheten
egentligen. Tillgängligheten för alla.
Låt oss ta en tur tillsammans och se med kritiska ögon
på förhållandena.
Vi börjar alltså vid Kanalhamnen och går österut på
Kanalbanken mot den flytande restaurangen. När vi
närmar oss denna finner vi att både buskar och nässlor
alltmer sprider sig över vägen. Banken här är mycket gropig och ojämn över ytan. Vid restaurangen finns en lutning på drygt 40 cm. Här borde till en förstärkning med
kantsten e. d. Möte här är nästan omöjligt, speciellt när
restaurangens grind är öppen. Då det flytande matstället
passerats upptäcker vi flera farliga hål utmed kanalkanten. Stenarna som saknas ligger på kanalens botten. Vid
och intill de tre ”kanal-hyddorna” (3 villor) är det alldeles
för vildvuxet med både gräs och buskar. Detta gäller fram
till avtagsvägen mot Brunnen.
Hela sträckan från Brunnsvägen till Tegelbrukets
sluss karaktäriseras i ännu högre grad av högt gräs och
vildväxande sly vid sidorna. Den vackra allé som planterats där bör skyddas och formas och inte som nu nästan
gömmas bland sly och gräs.
Ja, så går vi över slussen vid Tegelbruket. Lätt för oss
som inte behöver rullator eller har andra besvär för att ta
oss fram. Här saknas en ramp av enklaste slag. Inte dyrt
men ack, så nödvändigt för många. På andra sidan slussen
möter oss en mycket dålig promenadväg, säkert omöjlig
för barnvagnar eller rullator. Den vägen eller stigen kan
lätt bli bättre genom små medel, kanske grusning och
någon breddning. Så är vi då framme vid Färjestugan på
vår rundvandring. Här finns en gång som leder upp till
den egentliga skogsstigen. Denna gång behöver framför
allt dräneras och därefter breddas och grusas.
Vi är nu uppe på den vackra skogsstigen vilken inte
för alla är så lättframkomlig. Här hindrar flera döda träd
den promenerande att komma fram. De bör läggas åt
sidan (sparas för fåglarnas skull) tillsammans med nedblåsta grenar o.d. Den här sträckan bör också grusas och
slyet utmed kanalen är ständigt i behov av skötsel. När
man kommer fram till gamla ”Prinsessans brygga” är det
en fröjd att se den fina och ofta utnyttjade rastplatsen
där. Tack för den! Nästan framme vid Söderköpings sluss
märker vi att stödmuren vid slussen behöver rustas upp.
Stenarna ligger intill och i nuvarande skick utgör muren
faktiskt en fara för promenerande. Då vi nu fullbordat
vår vandring ser vi att det efter skogsavverkningen fortfarande ligger rester kvar framför de fina trappor som
nu går upptill Ramunderbergets topp. Dessa rester bör
rensas bort.
Det vi nu med kritisk blick föreslagit behöver inte
kosta särskilt mycket pengar men skulle betyda mycket
för att göra denna ”hälsans väg” tillgänglig för ännu flera
människor, unga, gamla, kanske med barnvagn eller rul�lator. Ett motionsspår för alla. En ”Hälsans väg” skulle
bli verklighet. Här finns skog, vatten, blommor och fågelsång att motionera tillsammans med. Låt alla få göra
det!

Åke Svensson
Lars Nilsson

Cecilia från Peru lär sig svenska på nybörjarkursen i spanska.

”Cecilia lär sig svenska och
vi lär oss spanska. Jag tror
att det är lättare att lära sig
svenska när hon hör oss. Och
vi hör ju hennes uttal och lär
oss dubbelt så mycket som
normalt.”

Cecilia från Peru går på
spanskakurs i Söderköping
I en källarlokal i centrala Söderköping pågår en nybörjarkurs i spanska i Studieförbundet vuxenskolans
regi. Där sitter fem Söderköpingsbor som tragglar
spanska glosor och verb - och så Cecilia Moreano
Gomez från Peru, som lär sig svenska.

- Jag vill så gärna lära mig svenska. Här kan jag hjälpa till med spanskan samtidigt som jag lär mig svenska,
säger hon.
Hennes studiekamrater nickar instämmande. Merja
Persson tycker det är en win-win-situation.
- Cecilia lär sig svenska och vi lär oss spanska. Jag
tror att det är lättare att lära sig svenska när hon hör oss.
Och vi hör ju hennes uttal och lär oss dubbelt så mycket
som normalt.
Gerd Lindfors instämmer.
- När Cecilia pratar förstår man hur språket är uppbyggt.
Pirjo Svensson håller med.
- Om jag ska säga något till Cecilia måste jag skärpa
till mig så att hon förstår mig. Det är lite mer på riktigt
att prata med henne.
Cecilia Moreano Gomez är, tillsammans med sin man
och två barn, asylsökande sedan drygt ett år tillbaka. Som

asylsökande har man inte rätt till SFI, svenska för invandrare, men det hindrar inte den målinriktade Cecilia
från att lära sig svenska.
Hon har tidigare deltagit i en studiecirkel i svenska i
Valdemarsvik, men eftersom familjen bara har råd med
ett busskort får hennes man åka dit själv. Cecilia tog
istället volontärsjobb på Röda Korset i Söderköping, allt
för att få prata svenska.
När hon av en slump mötte journalisten, och til�lika cirkelledaren Anna von Koch på kyrkans öppna
förskola föddes idén att hon också kunde hoppa in på
spanskakursen.
Cecilia Moreano Gomez har länge velat lära känna
svenskar för att lära sig språket och det är något hon nu
fått.
Pirjo Svensson, som sitter bredvid Cecilia Moreano
Gomez nickar. De två har just kommit fram till att de
bor grannar och nu kommer de definitivt att ses även
utanför kursen.
- Vi svenskar är väl lite blyga. Vi pratar inte med
främmande människor som man möter på gatan, men nu
kommer vi definitivt att stanna och prata med varandra.

Anna von Koch
Text och Foto
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Fira Första maj i Söderköping!
Vi samlas på Rådhustorget kl.10.45 och går efter
fanor och musikkår till Söderköpings brunn. Tal av
Birgitta Dahl, f d talman och miljöminister, Conny
Nilsson, Pappers näringspolitiska ombudsman och
Lisa Nåbo, ordförande i Östergötlands SSU distrikt.
Lokal talare Tuula Ravander, oppositionsråd.
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Kaffeservering, lotterier och
musikunderhållning.
Tillsammans för trygghet
i Söderköping, Sverige
och Europa!

Historisk studieresa till Västra Östergötland
Datum och tid: 24/5 2019 kl 07.00-ca 19.00
Vi besöker: Rökstenen, Alvastra, Bjälbo,
Landsarkivet och Klostermuséet i Vadstena.
Anmälan: Senast 1/5 till Stadshistoriska muséet i Söderköping
tfn 0121-214 84 eller info@stragnhildsgille.se
Pris: 400 kr för medlemmar i S:t Ragnhilds Gille, 600 kr för
Icke medlemmar. Guidningar, entréer, förmiddagskaffe och
eftermiddagsdryck ingår, dock ej lunch. Vi åker förhyrd buss.
Arrangör: S:t Ragnhilds Gille i Söderköping.
Stadshistoriska muséet i Söderköping
Öppet: 1/6 – 1/9 2019 kl 13.00-17.00
Stängt under midsommarhelgen

Det bekväma sättet att byta till sommardäck
Låt oss hjälpa dig att hitta rätt däck bland vårt
breda utbud, anpassat efter din körstil och behov.
Vi har allt du behöver för en bekväm och säker
sommar. Välkommen in till oss, luta dig tillbaka
och njut av en kopp kaffe, så fixar vi resten!
Gamla Norrköpingsvägen 5 & 7
Bilverkstad: 0121-125 00
Däckverkstad: 0121-158 08

KULTUR SKYMNING KULTURISKYMNING.SE
LÖRDAG 25 MAJ KL 16-22

Ta en promenad i skymningen
och besök konstnärer och
kulturbärare i deras ateljeer
Lös ordsländan och tävla om
fina priser
T ävlingstalong köps i rådhuset
-Fik·
o univers
·itetet

•

Välkommen till Walls Bilplåt
Hos oss kan du lämna in samtliga bilmärken

Våra Tjänster:

- AC-Service
- Bilservice/Reparationer
- Billackering/Plåtskada
- Bilglas/Stenskott
- Rekond/Tvätt
Kontakta oss gärna med ditt ärende så hjälper vi dig!
Öppettider:
Mån-Fre 07-17

0121-127 65
www.wallsbilplat.se

Albogaleden 2
614 31 Söderköping

*
Region
Östergötland

EVENT.SÖDERKÖPING.SE

Gå med i SD
Söderköping
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POLISEN INFORMERAR
Peter Johansson är Söderköpings och
Valdemarsviks kommunpolis. Han svarar
gärna på dina frågor. Skicka ett mejl till
redaktionen på info@soderkopingsposten.se.

”År 1996 gjorde jag ett officiellt
talmansbesök i det fria och
självständiga Sydafrika. Tiden
sammanföll med tioårsdagen av
mordet på Olof Palme. Minnet av
Olof Palme hedrades med en
ceremoni i Sydafrikas parlament på
tioårsdagen av hans död. Tal hölls av
Sydafrikas kvinnliga talman Frene
Ginwala, av mig och av vice
president Thabo Mbeki.”

Båtstölder,
trafikkontroller
Före detta talman och miljöminister Birgitta
och information Dahl håller första majtal i Söderköping
i skolorna
Birgitta Dahl.

Våren närmar sig, dessvärre ökar även stölderna av
båtmotorer! Vi ser en liten ökning av stölder av båtmotorer samt stölder ur och från båtar.

Under januari/februari har 12 sådana brott anmälts, en
fördubbling sedan samma period 2017.
Se till era båtuppläggningsplatser och båtar!
Men det finns positiva delar i anmälningsflödet!
Om jag tittar på samma period, januari/februari så
har skadegörelsen minskat från 21 anmälda brott 2017
till 11 stycken i år
Totalt har även den anmälda brottsligheten minskat,
positivt!
Med jämna mellanrum blir vi ålagda s.k. Nationella
trafikveckor då Polisen Sverige skall satsa på trafikövervakning/kontroller.
Under vecka 11 genomfördes den senaste kontrollen.
Ni har skött er bra!
Väldigt många är kontrollerade och alla har varit
nyktra.
En del andra fel/brister har vi naturligtvis uppmärksammat.
Att vi ska ha ett fokus på trafik är något som finns
med både i vår handlingsplan samt i vårt medborgarlöfte
tillsammans med kommunen.
På samma sätt har vi kommit överens om att vi gemensamt skall genomföra informationsinsatser i skolan.
Just nu genomför områdespolisen information i årskurs 8 både i Söderköping och i Valdemarsvik.
Informationen denna gång handlar om konsekvenser
av brott och vad kan hända då man blir straffmyndig.
Vi informerar också om riskerna med alkohol, narkotika och tobak.
Avslutningsvis, har du frågor eller synpunker så hör av
dig via Söderköpings-Posten så ska jag/vi försöka svara
på dem!

Ha en bra vår!

Peter
Johansson

Kommunpolis

Tack för att du läser Söderköpings-Posten

Foto: Irma Ridbäck

Vi passade på att ställa några frågor inför hennes
besök.

Har du besökt Söderköping tidigare och vad
gjorde du i så fall då du var i staden?
- Jag besökte Söderköping i april 1962 i samband med
att jag tillsammans med min dåvarande man gjorde en
rundresa i Sverige. Vår första anhalt-övernattning var i
Söderköping. Jag tyckte det var en vacker stad med en
intressant historia.

Det verkar inte alltid vara så lätt att vara
talman, har du något särskilt minne under
din tid som du vill dela med dig av?
- Jag tjänstgjorde som talman när riksdagen debatterade och fattade beslut om våra nationella minoriteter
och minoritetsspråk den 2 december 1999. Våra nationella minoriteter är romer, judar, svenskfinnar, samer
och tornedalingar. Det rådde en högtidlig stämning i
plenisalen. På läktaren satt representanter för dem i sina
traditionella dräkter.
- Mina möten med Nelson Mandela och hans framträdanden i Sveriges Riksdag. Redan i mars 1990 – en
månad efter frigivningen – besökte han Sverige för att
tacka för stödet i kampen mot apartheid. Sverige var det
första land utanför Afrika han besökte. Han togs emot
som en statsman och talade i Sveriges Riksdag och en
fullsatt Globen. Talet i Sveriges Riksdag var det första tal
han höll i något parlament. Han hyllades med en ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka den 13 mars 1990.
Domkyrkan var fullsatt. När Nelson trädde in möttes
han av en stående församling som sjöng ANCs hymn
“Nkosi Sikelel´íAfrika”.
- År 1996 gjorde jag ett officiellt talmansbesök i det
fria och självständiga Sydafrika. Tiden sammanföll med
tioårsdagen av mordet på Olof Palme. Minnet av Olof
Palme hedrades med en ceremoni i Sydafrikas parlament
på tioårsdagen av hans död. Tal hölls av Sydafrikas kvinnliga talman Frene Ginwala, av mig och av vice president
Thabo Mbeki. Runt omkring oss satt alla Mandelas
gamla frihetskämpar och medfångar på Robben Island,
som den gamle kommunisten Gowan Mbeki, Thabos
far, och grät av rörelse. Tidigt på morgonen hade Frene
Ginwala och jag ett minnesvärt samtal med president
Nelson Mandela. Efter samtalet steg vi ut på trappan till
presidentpalatset med den vackra parken runt omkring.
Vid grinden klängde en hop skolflickor på väg till
skolan, som hoppades få syn på Mandela. Han tog oss i
var sin hand och gick fram till skolflickorna. Han sa: “Vet
ni vad det här är för märkvärdiga damer? Jo, det är vår talman Frene Ginwala och Sveriges talman Birgitta Dahl.
Vet ni varför de fått så viktiga poster, så stort inflytande?
Jo, när de gick i skolan var de mycket flitiga. De lyssnade
noga på sina lärare och gjorde sitt bästa. När de kom hem
från skolan tittade de bara på TV en kort stund. Sedan
satte de sig för att göra läxan. Så ska ni också göra, så

kommer det att gå bra för er i livet.” Frene Ginwala och
jag var både gripna och full i skratt. Det fanns ju ingen
TV när vi var skolflickor. Mandelas pedagogiska nit hade
spelat honom ett spratt.
-År 1999 gjorde Nelson Mandela ett officiellt besök
i Sverige, då för att ta farväl inför sin avgång som president. I sitt tal för Riksdagen tackade han för Sveriges och
Sveriges folks stöd till frihetskampen. Han ironiserade
över dem som inte hade stött kampen men nu försökte
låtsas som om de gjort det. Efter talet i riksdagen hade vi
ett personligt samtal i mitt tjänsterum. Som seden bjuder
skulle vi då ge varandra en minnesgåva. Jag tog fram min
minnesgåva – en docka i samedräkt. Nelson Mandelas
ansikte sprack upp i ett stort leende och så drog han fram
sin present – en docka i xhosadräkt.
Vi brast ut i ett gemensamt varmt skratt över det
faktum att vi nu kände varann så väl. Xhosadockan från
Mandela intar nu en hedersplats i mitt arbetsrum. Jag
tittar ofta på den när jag arbetar där.

Vad var era största framgångar under din tid
som miljöminister?
- Jag tog i slutet av 1980-talet, tillsammans med några likasinnade miljöministrar, miljörörelsen och forskare,
initiativet till att klimatfrågan fördes upp på den internationella dagordningen för förhandlingar och konkreta
insatser för att rädda klimatet. Bl a inrättades Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) med den
framstående svenske forskaren Bert Bolin som ordförande.
- Jag såg till, i samarbete med statsminister Ingvar
Carlsson, att den svenska regeringen kallade till det s k
Ronnebymötet på statsministernivå med deltagande av
alla Östersjöstater, Norge, Tjeckoslovakien och dåvarande EG-kommissionen. Inför mötet reste jag runt till alla
inbjudna stater och förde långa och invecklade förhandlingar med regeringarna. En alldeles särskild och svår
punkt i förhandlingarna gällde de baltiska staternas rätt
att delta som självständiga och med egna flaggor. Efter
många och hårda förhandlingar gav Sovjetunionen med
sig. De baltiska staterna kunde nu för första gången delta
som självständiga stater i internationella förhandlingar.
Ronnebymötet ägde rum den 2 september 1990 och lade
fast en ny och sträng Östersjökonvention med krav på
aktiva och omfattande insatser från alla deltagande stater.
- Avvecklingen av CFC (freoner) och en rad farliga
kemikalier. Sverige blev här ett föregångsland. Våra insatser ledde till gemensamma avtal och insatser i Europa
och internationellt.
- Jag utformade och lade fast ett program för ett energisystem fritt från fossila bränslen och kärnkraft, med
bevarande av våra outbyggda älvar.

Daniel Serander
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Fira 20-årsjubileum med oss!
SE VÅRT
GALNA
JUBILEUMSERBJUDANDE

HONDA 420 TRX 420
ENDAST 60.900 ex moms. 76.125 inkl. moms.
(endast ett fåtal maskiner under april och maj)
Telefon:

0121-120 95 - Söderköping
0142-217 00 - Mantorp

Återbruksdagen • 19 maj 2019

Tröttnat på soffan?
Eller dags för vinds- eller
källarrensning?
På Återbruksdagen får överflödiga saker nya hem

Påsken är hoppets tid!
Var med och fira påsk med
sång och musik!
www.svenskakyrkan.se/soderkoping

Eriksviksområdet ingår i ett samarbetsprojekt kring hållbarhet
och återbruk. Projektet drivs av Söderköpings kommun,
Renall och E.ON.
Med Återbruksdagen vill vi hjälpa till att ordna nya hem till
möbler och saker som är fullt användbara – men som av olika
skäl blivit över. Som en gratisloppis, helt enkelt! De saker som
eventuellt blir kvar hämtar Renall kostnadsfritt inom några dagar.
E.ON producerar sedan el och värme av dem. Visst är det bra?
Mer information hittar du på soderkoping.se. Har du frågor
är du välkommen att ringa Söderköpings kommun,
Jim Andersson på 0121-18730.

10 augusti kan du cykla eller springa 44,5 km
längs asfalt och grus på vackra Vikbolandet med
lokala gårdar som härliga energistationer.

Anmälan och mer info på www.vikbovandan.se

Söderköpings-Posten
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Lock, Hop & Barrel brygger en
öl på lokalt odlad humle
Det är populärt med närproducerade varor därför
blev vi glada då Lock, Hop & Barrel presenterade att
de håller på och brygger öl på lokalodlad humle.

Hur kom ni på idén?

Stegeborgs IF arrangerar:

MOGATA
MARKEN LÖRDAG
27 APRIL
FÖR
TJUGONDE
GÅNGEN
KL 10.00 – 15.00
MOGATA MARKEN LÖRDAG 29 APRIL
KNALLAR,
LOTTERIER,
KL 10.00
– 15.00
HAMBURGARE, TIVOLI m.m.
KNALLAR, LOTTERIER, TIVOLI m.m.

NU ÄVEN MED BAKLUCKELOPPIS UTAN
NYHET! NU
ÄVEN MED BAKLUCKELOPPIS
FÖRANMÄLAN
100:-/plats

Södergårdens Juridiska
- Juridik när du behöver det!

Vänta inte med att skriva testamente
och framtidsfullmakt tills det är försent!
Kontakta mig för genomgång av just
DIN juridiska situation.
Varmt välkommen att kontakta mig!
kontakt@sodergardensjuridiska.se - 070-61 76 200
www.sodergardensjuridiska.se

- Lantbrukaren Anders från Wiggeby Gård kom in
för att äta middag och presenterade sig. Han odlar humle
på sin gård i Söderköping och framförde idén om att
brygga en öl på hans humle vilken jag tyckte var en utmärkt idé. Jag tog fram ett recept som nu är under produktion. Det ska stå till sig ett par veckor innan vi smakar
av det för att eventuellt lägga till ytterligare ingredienser.
Vi har även humle på väg från USA så det är kul att
kunna presentera lite nyheter framöver.

Har ni haft stor efterfrågan på ett
lokalproducerat öl?
- Ja, folk har tyckt att idén är bra. I synnerhet när både
vattnet och humlen kommer från orten.

Blir det mer lokalproducerat framöver?
- Förhoppningsvis! Det är lite klurigt att hitta bra
lokalproducerad humle, då det ofta är lite bittra i smaken.
Den amerikanska humlen har i regel lite mer citrussmak
i sig och man vet vad man får.

Hur ser bryggeriplanerna generellt ut
framöver?
- Vi vill göra så många kunder som möjligt nöjda med
vårt urval och kommer brygga nya öler löpande. Jag tycker om att experimentera med olika recept och fokuserar
på bra humle. Det gäller att hålla sig framme då de mest
populära ölerna tar slut snabbt hos oss.

Vi har många samarbeten med mikrobryggerier runtomkring som vi säljer öl ifrån, bland andra Centralbryggeriet, Norrköpings bryggeri och Eskilstunas bryggeri, för
att nämna några.
Jag tycker att det är fantastiskt kul att brygga öl och
skulle gärna se att vi kunde satsa ännu mer på detta i
Söderköping, men vi är lite för trångbodda för att kunna
göra en större satsning i våra lokaler. Vi skulle behöva
hitta ytterligare en lokal för bryggeridelen och då skulle
vi troligtvis bygga en lokal för ändamålet. Det skulle vara
kul att kunna ha fler sorter på bryggning samtidigt men
det kräver både tid och utrymme för att det ska bli bra.
Bättre lokaler skulle även öppna upp för fler samarbeten
med andra bryggerier då man kunde brygga varandras
recept på plats. Det många kanske inte vet är att det tar
lika lång tid att brygga 200 liter som 2000 liter så det är
mest utrymmet som är problemet. Ju mer styrka det är
på ölen ju mindre öl kan man ha i tankarna så 4,7-5,5%
öl är optimalt. Om vi hade plats för större tankar skulle
man vara mer flexibel.
Vi skulle gärna vilja sälja vår öl till Systembolaget så
man kan njuta av den även om man inte är på plats i
Söderköping.

Blir det fler öl-provningar framöver?
- Ja, vi har en del planer där. Dels på IPA med några
amerikanska och några europeiska och även en med 5-6
stycken lokala sorter.
Vi hade en öl-provining på S:t Patricks Day som var
väldigt omtyckt då vi även hade en expert på plats som
kunde berätta mer om ölsorterna, avslutar Nick.

Daniel Serander

GALLERIHASSEL
KONST, KONSTNÄRSMATERIAL, INRAMNING

WWW.GALLERIHASSEL.COM

Prästgatan 2, Hagatorget, Söderköping -Tel 0121-121 35

Foto: Nick Webster

Vi tror på
lokala beslut
och långa
relationer.
Välkommen till oss på
Ågatan 21 i Söderköping.

Tuff-tufftåget rullar vidare i Söderköping

För en tid sedan uttryckte Nick Webster på Lock,
Hop & Barrel sin oro för tuff-tufftågets framtid då
det varit svårt att hitta en bra parkering för tåget. Vi
fick en pratstund med Nick för att höra om hur
situationen utvecklats inför den kommande
säsongen.

Tågets framtid var oklar under en period, vad
har hänt sedan dess?
- Vi hittade en hyffsat central förvaringsplats genom
Söderköpings Kommun. Vi är väldigt glada för att vi
hittade lokalen då vi annars fått lov att sälja tåget. Tåget
är min treårings favorit, så det hade annars blivit väldigt
ledsamt därhemma. Enda nackdelen är att tåget är 25
meter långt och lokalen 16 meter så vi får koppla av- och
på en vagn varje gång tåget används.

Så ni söker fortfarande efter en lokal?
- Om någon har en lite större lokal i centralt läge i

Söderköping så är det såklart välkommet men framförallt söker vi chaufförer till den kommande säsongen.
Enda kravet är att man har ett vanligt B-körkort och
är social.

Hur ser planerna ut för den kommande
säsongen?
- Målet är att ha 10 000 resenärer under säsongen.
Vi vill erbjuda turisterna mer information om Söderköping, så vi tittar på möjligheterna att låta lokala företag
ha information anslagna på vissa platser i tåget. Vi har
även planer på att lägga till ljudslingan på engelska för
turisterna som åker med tåget.
Det vore kul att framöver ha ett eltåg då dieseltåget vi
har nu är lite äldre och därmed kräver en del reparationer.

Daniel Serander

Söderköping 21
FAMILJERÄTT
Terese Landin är jurist och svarar gärna på
dina frågor. Skicka ett mejl till redaktionen på
info@soderkopingsposten.se.

Foto: www.pixabay.com

Anneli Landström, Camilla Göransson, Gunilla Svensson och Pernilla Karlsson,
hälsar välkommen till nyöppnade Seniorcenter vid Blå Porten.

Många besökare var med under invigningen.

”Här erbjuds hjälp med många olika
saker för de äldre och anhöriga.
T.ex. anhörigkonsulent, fixartjänst,
äldrekonsulent och visningsmiljö av
hjälpmedel. Vid anhörigstöd kan du
t.ex. få avgiftsfri avlösning i
hemmet.”

Ny mötesplats för alla seniorer har
öppnat vid Blå Porten i Söderköping

Fredagen den 1 mars invigdes Söderköpings nya
seniorcenter under högtidliga former. Lokalen var
full med människor som ville ta del av festligheterna
och få mer information om verksamheten.

Seniorcenter ligger vid Blå Porten på Skönbergagatan 34 i Söderköping och är en ny mötesplats för alla
som är 65 år eller äldre. Men även för dig som är anhörig
och behöver stöd. Här får du möjlighet att delta i olika
aktiviteter, som sittgympa, underhållning eller bara
umgås och ta en kopp kaffe.
Här erbjuds hjälp med många olika saker för de äldre
och anhöriga. T ex anhörigkonsulent, fixartjänst, äldrekonsulent och visningsmiljö av hjälpmedel. Vid anhörigstöd kan du t.ex. få avgiftsfri avlösning i hemmet.
Fixartjänst är en kostnadsfri hjälp i hemmet för äldre
personer. Du kan få tips och råd om förebyggande åtgärder mot olyckor i hemmet. Även praktisk hjälp som
att byta glödlampor, sätta upp tavlor eller brandvarnare.
I visningsmiljön kan du kolla på olika hjälpmedel och få

tips om smarta produkter som kan underlätta din vardag.
Du kan även få IT-stöd och delta i olika kurser, som
t.ex. hur du använder en smartphone.
- Vi kommer hålla ett föredrag där vi pratar om, och
visar upp rollatorer den 25 april. Vi finns även på plats i
visningslokalen sista måndagen varje månad, då vi visar
och säljer hjälpmedel, berättar Lotta Palm och Jane Rosen från Hjälpboden.

Öppettider och program
Seniorcenter Blå Porten har öppet måndag-torsdag mellan 9:30-15:30. Cafeterian håller öppet måndag-torsdag
9:30-12:00. Visningsmiljön är öppen måndag-torsdag
9:30-15:30 men är endast bemannad på måndagar. Café
Blå Porten, fredagar 14:00 med underhållning av olika
arrangörer.
Program med mer information finns att hämta på
Blå Porten, vid Stinsen eller på Söderköpings kommuns
hemsida.

Mikael Karlsson

Text och Foto

Jag har skulder hos
Kronofogden. Kan
de utmäta arvet?
Jag står som testamentstagare i en persons
testamente. Jag har dock skulder hos kronofogden.
Kan de utmäta arvet?
Om detta finns att läsa i Utsökningsbalken i lagboken.
Vid utmätning får enligt 4 kap 2 § Utsökningsbalken
egendom (pengar, möbler m.m.) utmätas om det inte
finns något undantag i Utsökningsbalken eller någon
annan lag.
De allmänna undantagsreglerna vid utmätning kan
man läsa om i 5 kap Utsökningsbalken där det i 5 §
finns ett undantag från utmätning av egendom som någon har fått genom testamente. Undantaget gäller endast
om man fått arv genom ett testamente, inte då man fått
arv t.ex. från sina föräldrar eller annan enligt ärvdabalkens regler. I regeln framgår att om det i testamentet är
skrivet att egendomen som ärvs inte får överlåtas får den
inte heller utmätas. Det här kan vara svårt i praktiken
att genomföra om det rör sig om pengar men lättare att
tillämpa vid t.ex. möbler.

Terese
Landin

Jurist

Din brandskyddsleverantör
Företag & Privat

Just nu g
ratis
kontroll
av
brandslä
ckare

Allt inom brandskydd!
Försäljning & Service
Ring 0737-392500 - info@branddirektskydd.se

Jag handlar lokalt och
tänker på miljön
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Landshövdingen Carl Fredrik Graf gästar Företagarna vid Söderköpings Brunn.

”Mina slutsatser är att
Östergötland är ett mycket starkt
län, ett starkt tillväxtlän med
stabil industri. Det finns en anda
med samverkansdialog, det har
jag upplevt när jag mött politiker
och företagare. Fördelaktigt
geografiskt läge i landet. Jag
har uppmärksammat sammanhållningen i länet, samarbetet
mellan stora och små
kommuner...”

Vår nya landshövding har besökt Söderköping
Den 31:e augusti slutade Elisabeth Nilsson sitt
uppdrag som Landshövding. Carl Fredrik Graf heter
vår nya som tillträdde den 1 september. Hans
mandatperiod löper fram till 31 juli 2024. Carl
Fredrik kommer närmast från ett uppdrag som
kommunstyrelsens ordförande (M) i Halmstad.

förberedd, han är oförberedd”. Östergötland ligger långt
framme och har gott rykte, men det finns mycket mer
att göra.

Carl Fredrik är gift med Anette som är veterinär och
som arbetar med hästar. Han har själv en häst och är
intresserad av ridsport.

- Östergötland har en mer utvecklad industriell
verksamhet, här finns företag som SAAB, Siemens,
Vädertads verken. Företag som finns på den globala
marknaden. Östergötland är också mycket stort inom
skogsproduktion. Höga ekonomiska värden genereras av
stora skogsbolag, men också många enskilda skogsägare
finns. Norrköping är något av ”Sveriges Skogshuvudstad”.
Sedan har vi Linköpings Universitet (27 000 studenter och 4 000 anställda), Mjärdevi Science Park (400 företag) och Norrköpings Science Park. Ett sådant kluster
av företag imponerar!
I Östergötland finns också många statliga myndigheter en del som också har huvudkontoret här SMHI,
Kriminalvårdsverket, Migrationsverket, Luftfartsverket,
Sjöfartsverket, Rättsmedicinalverket, FOI… ja det finns
många myndigheter med omfattande verksamhet i Östergötland. En fantastisk fördel för det här länet!
I jämförelse med Halland kan man kanske säga att
satsningen på turism där har kommit längre. Jag uppfattar att Östergötland inte är lika känt som destination,
men vi har Kolmårdens djurpark, Göta Kanal, Vadstena,
Omberg och skärgårdsmiljöerna. Skärgårdsmiljöerna är
inte alls lika omtalade som i t.ex. de i Stockholm eller
Bohuslän. Det finns en fantastisk potential om man kan
marknadsföra sig som en destination!

Vad är egentligen en landshövdings
arbetsuppgifter?
Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och
utses ofta i ett sexårigt förordnande. En viktig uppgift
för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets
tillstånd och informera regeringen om länets behov. Som
chef för Länsstyrelsen ska landshövdingen vara en viktig länk mellan människor och kommuner på ena sidan
och regering, riksdag och centrala myndigheter på andra
sidan.
Vår nya landshövding har redan hunnit besöka Söderköping vid några tillfällen. Söderköpings-Posten mötte
honom vid ett besök hos organisationen Företagarna på
Söderköpings Brunn.
Vid mötet började Landshövdingen med att redovisa
Länsstyrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Samordning
• Tillsyn och prövning
• Tillstånd
• Bidrag
• Rådgivning och information

För närvarande har Länsstyrelsen tre
områden som man fokuserar närmare på:
• Civilförsvar, som ska byggas upp på nytt., bl.a. med
fler övningar. Aktiviteten är aktuell p.g.a. förändrat
säkerhetspolitiskt läge.
• Agenda 2030 (FN:s 17 globaliseringsmål för en
hållbar verksamhet, miljömässiga, sociala och
ekonomiska).
• Digitalisering.

När du avgår om några år, vad skulle du då
vilja vad som har hänt i Östergötland, vad är
de stora frågorna?
- För mig är det viktigt att Östgötarna kan känna att
vi har ett totalförsvar som ger ett befolkningsskydd och
kan hantera allvarliga situationer och kriser. Vår tidigare
statsminister Göran Persson sa tidigare, ”den som inte är

Du har ju tidigare verkat i Halland, om du
jämför näringslivet där med Östergötland,
vad ser du då för skillnader?

Det är intressant att du nämner alla statliga verk, det
är ju också exempel på hur viktig landshövdingen är att
företräda länet inför regeringen. Utan vår tidigare starka
landshövding, Per Eckerberg, hade vi inte haft dessa verk
och myndigheter. Hur ser du på det?
- Det är intressant att du säger det, men enligt instruktionen så ska det egentligen vara tvärtom, att det
viktigaste är att föra ut den nationella politiken i länen.
Men redan Axel Oxenstierna skrev 1634, när han införde länen, att landshövdingarna ska framföra till kungen
omständigheter som är viktiga att känna till. Det är ett
dubbelriktat uppdrag mellan länen och regeringen.

Hur ser du på näringslivets utveckling i
Östergötland?
- 80% av befolkningstillväxten sker i Linköping/
Norrköping, det är långsiktigt en utmaning. De Östgötska kommunerna har växt under senare år, dock tappade
några kommuner befolkning under 2018. Några är små
och man måste vara observant på att alla kommuner går
i takt med länet. Det arbetsföra befolkningen kommer
att öka med 14 500 fram till 2028, det är ganska så bra.
Men man kan säga, i stort sett beroende på personer som

är födda utomlands. Arbetslösheten i länet sjunker. Det
är Kinda kommun som har den lägsta arbetslösheten,
Ydre den näst lägsta. Ydre har dessutom hög tilltro hos
företagarna i Svenskt Näringslivs ranking. Man utnyttjar den lilla kommunens fördelar att hjälpa varandra. I
länet totalt sett är dock arbetslösheten något högre än
genomsnittet i riket.
Carl-Fredrik fortsätter, när en medarbetare till mig fick
höra att jag skulle börja min nya tjänst sa han, äntligen
kommer du till ett kulturlän! Det stämmer, Östergötland
är ett fantastiskt kulturlän, med kulturarv, i Vadstena
men även i Norrköping/Linköping och i Söderköping.
Avslutningsvis talade Carl Fredrik om ”smart specialisering”. Ett prioriterat område som Region Östergötland har pekat ut tillsammans med andra. Det är fem
prioriterade områden t.ex. ”Visulisering och simulering”.
Visualiseringscentrumet i Norrköping är världsunikt,
det ligger verkligen i spets. Folk runt om i världen är
imponerade! Uppkopplade system och produkter med
bas i mindre företag, miljönytta som t.ex. Agroetanol
som har intressanta produkter: effektiv logistik är också
ett starkt område som det kretsar mycket kring Norrköpings hamn med betydande utvecklingspotential. Slutligen ”avancerade material”. Detta är områden som man
forskar mycket kring och man försöker skapa innovationer och framtidstro inom.
Jag vill också påpeka att mycket av teknikutvecklingen sker inom skogsproduktionen, det är robotiserat och
hypereffektivt. Nu arbetas det med regional utvecklingsstrategi som ska peka ut utvecklingen mot 2040. Här
medverkar också Länsstyrelsen.
Mina slutsatser är att Östergötland är ett mycket
starkt län, ett starkt tillväxtlän med stabil industri. Det
finns en anda med samverkansdialog, det har jag upplevt när jag mött politiker och företagare. Fördelaktigt
geografiskt läge i landet. Jag har uppmärksammat sammanhållningen i länet, samarbetet mellan stora och små
kommuner. T. ex. Norrköping och Linköping förstår att
de mindre kommunerna är viktiga för att de ska kunna
växa. Jag uppfattar inte rivaliteten mellan Norrköping
och Linköping, det är många som talar om det.
En viktig framtidsfråga är, vilka strategiska samarbetspartner ska Östergötland ha i framtiden? Vart ska
man rikta sin uppmärksamhet?
Jag vänder hemåt från Söderköpings Brunn, det är sen
kväll och mörkret har lagt sig utmed Skönbergagatan.
Vår nya Landshövding verkar vara en klok och erfaren
man som har en god omvärldsanalys. Carl-Fredrik ska
säkert kunna styra Östergötland framåt mot en spännande ljus framtid.

Åke Serander
Text och Foto
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Har du en gammal sliten
betongtrappa?

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

Initiativtagarna: Marie-Louise Fyhr, Renall AB, Theres Stark, Söderköpings kommun och
Robert Uhrbom, E.ON Energilösningar AB.

Återbruksdagen är ett
unikt projekt i Söderköping
Den 19 maj sker ett pilotprojekt bland villabebyggelsen på Eriksviksområdet och Husby Backe,
återbruksdagen. Området begränsas i norr av
Viggebyvägen och i söder av Rådjursstigen samt
Renstigen. Den dagen erbjuds de boende att i
tomtgräns till sin fastighet ställa ut möbler och saker
som vanligtvis lämnas till loppis eller återvinning.

Det ska vara saker som är fullt användbara, hela och
rena. Tanken är sedan att kommuninnevånare fritt ska
få hämta de saker som står utställda – för återbruk. Vad
som inte får lämnas är elartiklar, vitvaror (t.ex. kylar och
frysar) eller miljöfarliga produkter. Det ska vara saker
som kan återbrukas!
Det som inte hämtas av besökare, kommer Renall, på
uppdrag av kommunen att hämta upp som grovsopor
och köra till Händelö där det sorteras och sedan eneriåtervinns till värme och el. Bra eller hur!
Jag träffar de tre initiativtagarna, Theres Stark, VA och
renhållningschef Söderköpings kommun, Robert Uhrbom, kundansvarig E.ON samt Marie-Louise Fyhr
marknadschef Renall.
Robert berättar: Den här idén uppkom när jag på slutet av 90-talet var ute och reste. Jag besökte bl.a. Australien och såg hur medborgare ställde ut saker på gatorna
som andra fritt plockade upp. Jag tänkte redan då, vilken
häftig idé! Projektet ligger väl i linje med E.ONs mål
att ta tillvara på samhällets resurser, samt leverera 100
procent återvunnen och förnybar energi senast 2025. Nu
gör vi det tillsammans med Söderköpings kommun och

Renall. Söderköping är nu det första projektet av E.ON
som genomförs.
- Det stämmer väl med kommunens avfallsplan om
hur vi ska jobba, säger Theres. Återbruk är en viktig del,
det är den bästa miljönyttan när material inte slängs utan
återbrukas igen och igen. Vi ser på vår återvinningscentral att det kommer in mycket som är helt, och ibland
t.o.m. nytt. Kanske tvekar man om man ska slänga en
sak, men vet man att någon annan kan bruka den så är
beslutet kanske lättare att fatta.
- Det här projektet är unikt. Jag som följer branschen
har inte sett något liknande, loppis med betalning naturligtvis, men inte med gratis avhämtning. Det är ett nytt
sätt att tänka, om man går över till grannen och hämtar
saker så minskar man transporter och avfall. Jämför med
att åka till grannstaden och hämta nya varor, säger Theres.
Marie-Louise tillägger: Om man tänker på vad lagstiftaren har för intention och högst upp på listan, så
är det återbruk, sedan återvinning och sist deponering
o.s.v. Så det här är det bästa steget som vi bör göra med
tanke på miljödebatt och annat. Det här är en fantastisk
möjlighet.
Alla fastighetsägare som berörs av projektet kommer
att få ett informationsblad utdelat till sig. Informationen
kommer också att ligga på kommunens hemsida och på
Facebook.

Åke Serander
Text och Foto

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.

Nu ärsäkert!
det hög tid att
Kör

byta
tilldina
sommardäck
Kontrollera
däck
och hjulinställning

Välkommen
att boka tid hos oss!
innan semesterresan.

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

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

Håkan 0705-777546
www.lbmbygg.se

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

lopp gratis!
Kuta barnens egna

L i lla

BRUNNSPARKSLOPPET
Ramunderstaden bjuder alla barn på anmälningsavgiften

19 juni 2019
För barn födda från 2007
Anmälan och info på
www.soderkopingsstadslopp.se
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Vårens intåg
med bad i
Göta Kanal

DEL 7: Följ 37 år av lycka!
Vattnet höjs långsamt i kanalen och det börjar kännas
dags för första badet i år! Jag ser ut genom fönstret
och njuter av solens sken över kanal, trädgård och
skog. Hönsen pickar, krafsar ivrigt på komposten och
lägger sina fina, fräscha ägg varje dag. De ser så
friska ut.
Våra nuvarande workaways gör en fantastisk insats och
hjälper oss med renovering av husfasader, hugger ved etc
etc. Verkligen som forna tider när man alltid använde sig
av begreppen tjänster och gentjänster både muntligt och
praktiskt. Vi ger och vi får! Kanske lever vi helt gammaldags här på vårt flera hundra år gamla hemman. Mycket
tacksam för det!
Planering av trädgårdsodlingen är klar förstås, det är bara
att ge sig ut och ordna med förberedelse av och därefter
sådd. Underbart med Såkalendern som i detalj varje år vet
naturens cykler och kan ge råd för när och hur plantering ska förberedas och utföras! Jag är så tacksam att
jag, för mer än 40 år sedan kom i direktkontakt med
biodynamisk odling via min älskades syster och partner.
Vilken gåva att kunna leva ett naturligt liv i naturen vid
underbara Göta kanal!
Att stiga upp tidigt på morgonen och höra en nyss
inflyttad hackspett och andra fåglar som börjat sjunga
är underbart. Se ut över trädgården, fälten, skogen och
kanalen medans solen stiger. Och på kvällen en sagolik
solnedgång!
En vandring över ägorna förutsättningslöst men samtidigt dyker nya kreativa idéer upp om hur vi fortsättningsvis ska förvalta och ta hand om vårt liv i samklang
med naturen.

VI ÄR NATUREN!

Kathleen Ginyard

Komplettering

Komplettering till reportaget i föregående nummer om
Vikingavallen II. Janson & Sedihn Arkitekter AB i
Söderköping är arkitektföretaget som har ritat de två nya
husen i projektet.

www.soderkopingsposten.se

Therese Eklöf ser positivt på näringslivets möjligheter till utveckling.

Therese är ny enhetschef
för näringsliv och turism
Grattis till den nya tjänsten! Berätta lite om
dig själv och dina arbetsuppgifter?

- Tack! Jag heter Therese Eklöf och bor i Eksund i
Norrköping med min man, våra två barn och katt. Jag
är hästentusiast och har just nu förmånen att ha hand
om en Tinker, en riktig drömhäst. Omvärlden engagerar
mig, en hållbar värld för alla liksom. Jag tror att om vi
alla tar gemensamt ansvar och är medvetna så kommer
man långt! På min fritid är jag engagerad för Barndiabetesfonden i Norrköping, sitter i styrelsen för Stadmissionen i Linköping och CSR East Sweden (ett nätverk
inom Östsvenska Handelskammaren som arbetar för att
sprida kunskap och inspiration kring hållbarhet och de
Globala målen i Östergötland.) Men allra mest hänger
jag med familjen och fixar med hus och gård. Mitt uppdrag är att tillsammans med mitt team på Näringsliv och
turism skapa möjligheter till tillväxt genom näringslivsbesök, marknadsföring, produktutveckling och att bidra
till övergripande samhällsprocesser, för att skapa de bästa
möjligheterna för att kunna bo, leva och verka i Söderköping. Vårt uppdrag är att vara en väg in till kommunen
för våra näringsidkare.

Hur är din syn på näringslivet i Söderköping?
Vad är bra och vad kan bli bättre?

- Söderköpings företagare är fantastiskt engagerade
och vi har stor potential och flera saker som karaktäriserar kommunen. Vi vill inleda med en övergripande
näringslivsinventering – vad har vi för företag, vilka
branscher är starka och hur kan vi locka hit de som vi
anser saknas? Vi kan få hit fler konferenser och andra
möten. Behovet finns att skapa en klar väg in så att
näringslivet enkelt ska kunna få kontakt med rätt berörda personer på kommunen. Här är Björn Ekengren
en stor tillgång, nästa delmål är att få mer struktur och
nyttja all insamlad information.

Hur ser du på handeln i Söderköping idag?
- Vi vill definitivt inte upplevas som någon sovstad
som man hört att vi liknats vid ibland. Folk kommer till
våra aktiviteter i staden men vi behöver förnya handeln
och hitta nya kombinationer för etableringar. Upplevelseshopping är viktigt idag! Det kan exempelvis bestå i
ett café där man även kan köpa möblerna i lokalen. Både
en hållbar affärsidé och hållbarhet som affärsidé bär på
många möjligheter för Söderköping i framtiden.
Jag tror man som näringsidkare idag måste lyssna
in kommunens invånare och möta kunden när de vill

mötas. Kanske erbjuda även kvällstid och mer helgöppet.
Också kombinationen av webbhandel och fysisk butik
tror jag blir allt större i framtiden. Vi har ett bra strategiskt läge med tre flygplatser inom radien av en timme,
Ostlänken som är på gång och såklart nya E22. Vårt mål
är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun. En del i målet är att ha 1000 nya bostäder klara till
2025 och att det därmed blir fler företagare som arbetar
i kommunen. Alla de utgör framtida potentiella kunder,
förutsatt att vår handel erbjuder rätt saker, på rätt plats,
vid rätt tidpunkt. Det är ett stort jobb, som redan inletts
i ett samarbete mellan stadens aktörer.

Är det några nya satsningar på gång i
Söderköping, skärgården eller landsbygden?
- Det händer ju saker hela tiden i kommunen, även
om det säkert upplevs ta tid ibland. En del övergripande
processer måste få ta tid, för att det ska bli bra i längden.
Vi arbetar med implementeringen av vår besöksnäringsstrategi, tillsammans med besöksnäringsidkarna. Samtidigt fokuserar vi mycket kring stadsutvecklingen och
BID (Business Improvement District).
Den största satsningen just nu är E22. Budgeten för
projektet är nu satt och är därmed en stor skillnad mot
tidigare då man talat om vägen. Förutom vårt strategiska läge med kommunikationerna nämnda ovan så har
vi även ett bra läge för besökare från Lalandia i Motala,
Astrid Lindgrens Värld och Kolmården då vi nås inom
radien om max två timmar.

Till sist, om du skulle sälja in Söderköping
och skärgården till turister, vad skulle du då
säga är det bästa som man inte får missa?
- Det är svårt att välja. Jag skulle önska att fler tog
promenaden från Göta Kanal, till Rådhustorget och
Drothemskvarteren vidare till S:t Laurentii kyrkas
klockstapel som doftar så gott av tjära… Jag gillar den
sköna och lugna stämningen som råder i Söderköping.
Staden är bra belägen med närhet till naturen med det
vackra Ramunderberget.
Skärgården är helt överväldigande vacker, jag är själv
uppvuxen i Halmstad med havet nära som där är lite
mer oändligt ut mot horisonten. Östergötlands skärgård
bjuder på mer nära, variationsrika upplevelser, och inte
minst, mindre sand i munnen och maten.

Daniel Serander
Text och Foto
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Slitsam bergskedja på 40 mil att passera i
Toscana, Italien. Alexander på bild.

Lutande tornet i Pisa.

”Hotell Central Park med panoramautsikt.”

Cykla till Grekland, och tillbaka!
Här har vi två härliga personer som cyklat hela långa
vägen till Grekland, och sedan hem till Linköping
igen. Det är Alexander Pettersson Daskalakis och
Lars Gustafsson vi pratar om.

Första dagen på hela långa resan började inte särskilt
bra. Regn och blåst hela dagen, värst var på natten när
de var trötta och skulle sätta upp deras tält som varken
Alexander eller Lars hade övat på att montera upp innan
resan. Eftersom de var på privat mark användes ingen
ficklampa ifall någon tjurig markägare skulle komma ut
och gnälla. Den natten låg tältet bara platt på marken
och där under låg dom i fuktiga sovsäckar.
Som tur är blev morgondagen lite enklare. Väl framme i Jönköping skulle de unna sig varsin pizza. När de
kom fram till pizzerian kom en av gästerna fram och
blev väldigt intresserad av deras projekt, för det syntes
på deras cyklar med släp och packning att något stort var
på gång. Gästen blev så exalterad av cykelresan att han
nästan pratade omkull sig själv, och bjöd Alex och Lars
på varsin pizza med en fin efterrätt. Även deras autograf
ville han ha och så blev det.
Flera dagar har nu gått och de har hunnit övernatta
utomhus både i en busskur och cykelskjul.
Nu är grabbarna i Danmark men har som mål för
dagen att cykla till färjan som tar dom till Rostock, Tyskland. Efter att färjan guppat över sjön är de framme och
ska nu ta sig ut ur själva Rostock. Det visar sig inte vara
så enkelt bland dessa vägar att hitta rätt med cykel, men
som tur är frågar de några poliser vilken väg som är lämplig att cykla på och får bra vägbeskrivning.
Den här natten sover dom på en cykelväg och är ganska utsatta och rädda. Men till sist somnar dom så sött
med en varsin kniv under kudden.
Det låter som en trevlig resa eller hur?
Som tur är checkade dom in på vadrarhem de kommande två dagarna och kunde unna sig dusch och lagad
mat, vilket behövs ibland. Vädret var också soligt och
fint. Längre ner i landet börjar Tyskland så småningom
bli bergigt med fint landskap, men vägarna blir alltmer
svåra att cykla på. Utanför Münchberg får de syn på ett
stort majsfält där de äter sig riktigt mätta på råa majskolvar. Även senare under dagen kommer dom fram till
ett annat majsfält där de slår läger och grillar majs på
stormköket.

När Alex och Lars cyklat i 22 dagar når de Österrike, och
precis som väntat cyklar de bland berg och dalar. Först
brant uppför, för att sedan bromsa allt vad dom kan för
att inte komma för snabbt ner i backarna igen. Luften är
frisk och fräsch och vyerna över Österrike är svårslagna.
För att navigera rätt har de en tjock dålig bilatlas och
kompass.
Efter Österrike kommer Italien. Där fick grabbarna
SMS från Alex mamma och Lars pappa (som är tillsammans) där det stod "bli nu inte allt för chockade, vi har
i natt sovit i Verona i bilen och är på väg till er. Vi ses
snart". Det kom som en väldigt rolig och oväntat överraskning. Som grädde på moset var det mest nedförsbacke hela vägen dit i sju mil, så det var ju snabbt gjort.
De mer vuxna i sällskapet tyckte att Alex och Lars
förtjänade att bo på hotell, och så blev det. Under kvällen
hade de en hel del att prata om.
Dagen efter var det dags att cykla vidare igen, men
först lämpade dem av onödig utrustning som inte behövdes längre. En av de detaljerna var tältet! Ja, varför
sova i tält när man kan övernatta i busskurer, cykelskjul,
majsfält eller vad det nu kan vara.
Den här dagen cyklade grabbarna endast 31 kilometer och slog läger på ett squasfält, gissa vad dom åt till
kvällsmat? Squash!
Allt efter som kommer de längre in i Italien och vägarna böjar plana ut mer och mer och det blir enklare att
hantera sina cyklar med tung packning. Alex är den som
har vagnen kopplad på sin cykel, och det ska han ha hela
vägen genom Alperna, mest för att skryta att det faktiskt
var han som släpade på vagnen hela den jobbigaste vägen.
Efter ytterligare många mil på cyklarna kommer cyklisterna snart till hamnen som tar dem från Italien till
Grekland.
Det är ett stort steg under resans gång att nå Grekland som är slutdestinationen, eller Aten för att vara extra tydlig. Vädret välkomnar dem med lite regn direkt
efter att fartyget nått land, men det varar inte länge innan
det blir varmt och skönt med riktigt härliga berglandskap att cykla i. Nu är det 42 mil kvar till Aten. Under
kvällen som kommer hittar de ett ställe med riktigt god
välbehövlig grekisk mat. Den här kvällen slår de läger på
stranden med härligt månljus och hör vågorna skvalpa
på ett lugnande vis.
Efter ytterligare några dagar ser de Aten skymta bak-

om bergstopparna, med Akropolis i bakgrunden. Här i
staden gäller det att ta det lite försiktigt bland all trafik.

Nu återstår bara en sak till, att hitta Alex pappa som är
grek och bor här. Sedan tidigare vet Alex såklart vart han
bor och beger sig till den adressen. Alex ringer på dörren
och hans pappa öppnar med en min som är obeskrivlig!
Han hade ingen aning om att sonen skulle komma på
besök, och absolut inte med cykel 3000 kilometer från
Linköping.
I Aten spenderar de tre veckor, sedan börjar det bli
dags att fundera på refrängen, de ska ju hem också, på
cykel. En väg som går via Italien, Monaco, Frankrike,
England, Norge och slutligen Sverige och Linköping. En
sträcka med ytterligare massor smaskiga mil!
Den här resan gav dem minnen för livet. Under resans
gång var det mycket påfrestande för psyket och även fysiskt, i positiv anda. Innan resan hade de koll på hur världen fungerade, trodde de. Men det var först när de gav sig
ut på riktigt som de fick reda på hur det faktiskt ser ut.
Det räcker med att åka utanför Sverige för att se stora
skillnader, eller för all del, lämna sin hemort för några
dagar kan räcka.
Grabbarna snittade 8-9 mil per dag, som mest cyklade
de 22 mil på en och samma dag, och samlade på sig cirka
500 mil totalt, tur och retur.
Hela kalaset tog 64 dagar. När dem lämande Sverige
var det höst, nu har det blivit vinter med stundvis 15
minusgrader och snöoväder. Men Alex och Lars föredrar
hellre kall snö än stekhet sol att cykla i.
Just den här resan gjorde Alex och Lars för ett antal
år sedan. Vad som står på tapeten härnäst får vi se. Jag
hör rykten som säger att Alex vill springa till Grekland
framöver!

Emil
Friis

26 Krönika
”Min idé går också ut på att det inte skall
behöva byggas särskilda bilar för mitt ändamål.
Nej tvärtom, alla befintliga stora långtradare
skall kunna utrustas med solcellerna på ett par
timmar och få ett till två hjulpar omgjorda för
lokal eldrift och generatorladdning vilket jag
inbillar mig kan utföras på någon dag.
Solcellerna kan under mörkaste vintern i
Sverige demonteras på en timme och eventuellt
hängas upp på något ställe – på en timme
också – för att bara ladda batterier för helt
andra ändamål.”

Bil i kapprock
Elbilsförsäljningen har skjutit fart, vilket alla borde
glädja sig åt. Uppe vid parkeringen till Söderköpings
hamn finns sedan ett bra tag ett par laddstolpar och
där står ofta bilar och laddar dessutom. Då måste man
utsätta elbilarna för kilometerskatt så de inte kan
köra alldeles på tok för billigt, för då har vi inte råd
med barnbidrag. Ingen kommer alltså längre köpa
elbil.

Man vill dessutom ha fler solceller på stadens tak för det
är en förutsättning för att elbilarna skall få el så det räcker. En del solcellstak kan man nu också hitta med hjälp
av generösa statsbidrag. Det i sin tur har medfört att de
anslagna pengarna tryter och man kan inte anslå mer.
Någon, förmodligen en s.k. klimatförnekare, har upptäckt att vid brytning av Lithium till batterier så bildas
OFANTLIGA mängder koldioxid. (Klimatförnekare
anger helst mängder som grad av ofantlighet.) När bilarna sedan inte bildar OFANTLIGA mängder koldioxid så bör man först finna ut vilken ofantlighet som är
störst och hur mycket större eller mindre denna andra
ofantlighet är jämfört med den första. Nettoeffekten bör
vara positiv för att elbilar skall vara meningsfulla, och
skillnaden skall anges i t ex ton, istället för att vi skall börja räkna i ofantligheter. Det är liksom förnekarnas grej.
MP hävdar med otålig energi att flyget är den största
miljöboven. 2% av all svensk koldioxid står det för i Sverige, (5% i hela världen). Att mark- och sjötransporter är
tiofaldigt värre (30-40% beroende på hur man räknar.)
kan inte rubba denna fixering. Anser man kanske att
flygets koldioxid är värre eftersom den sprids ut direkt
i atmosfären på ett påtagligt sätt. Kondensstrimmorna
menar jag, som troddes vara giftiga men sedan länge visats vara bara vanligt vatten.
Det är också så att antalet flygmaskiner ökar och antalet turister och tropiska frukter och grönsaker med dem.
Trots flygets tillväxt är det dock sedan länge bara 5%
koldioxid som släpps ut. Motorerna blir snålare, vingarna
smalare och luftmotståndet mindre och när planen skall
landa så glidflyger de numera, vilket drar nästan inget
bränsle alls.
Men transporter av folk eller varor i marknivå är alltså
ett tio gånger större problem än flyget. Varför vill man
inte börja med de lågt hängande frukterna först för?
Långtradare, bussar och båtar sprider koldioxid alldeles
intill sig, i marknivå så att säga. Koldioxiden fördelar sig
dock snabbt upp i atmosfären. Dessutom är mark-, sjöoch järnvägstransoprter lättare att elektrifiera än flyget.
Så låt oss lösa problemen på backen först. Flyget inser
sina problem och ingenjörerna jobbar sedan ett bra tag
intensivt på saken.
De värsta problemen befinner sig utomlands, och är ur
politisk synpunkt mindre intressanta, eftersom de trots
långt bättre effektivitet, inte sprider glans över MP och
deras fåfänga politiker.

Illustration: Calle Lind

Klokast vore det att elektrifiera långtradarna. För
klimatets skull menar jag. Nu har man tänkt gräva ner
elledningar i vägbanorna och så kan de, bilarna alltså,
hämta elektricitet där. Men då kommer det att gå åt
så OFANTLIGT mycket elektricitet att hela elförsörjningen i landet skulle få problem med elbalansen.
Jag har en bättre idé. Personbilsföretagen har börjat
intressera sig för om elbilar också kan bära solceller på
taket. Företaget Webasto - känd underleverantör av diverse biltillbehör - har gjort ett glastak och infällt i detta
skapat öar av solceller. Nu utreds det hur mycket elproduktion direkt på förbrukningsstället reducerar behovet
av köpt el. Därvid har man upptäckt att ju mer bilen står
still i solen, desto förmånligare blir det. Ingen blir väl
förvånad över det.
Jag menar, står bilen still i solen så samlar den el hela
tiden. Men om den är igång förbrukar den också el men
får även uträttat det transportarbete som vi förväntar oss.
Personligen tycks det mig mera intressant att maximera
antalet solceller som kan monteras på bilen. Helt på egen
hand har jag räknat ut att om ett litet personbilstak kan
ställa upp med 2-3 kvadratmeter så kan en tjugo meters
långtradare utan svårighet ställa upp med allra minst
femtio gånger så mycket. Och om bilen då och då står
parkerad – det är en långtradare när den lastas av eller på,
och när föraren fikar eller sover – så ges tillfälle att enkelt
öka solcellsytan till nästan det dubbla.
En kvadratmeter solceller når i full sol och bra vinkel
upp till en ungefärlig effekt på 150 - 200 watt. På 100
kvadratmeter solceller skrapar anläggningen på en timmes lunchuppehåll ihop 20 kWh, lika mycket energi som
två liter dieselolja.
Inte särskilt mycket men den levererar också en liter
diesel till i timmen när den kör. Jag har roat mig med
att läsa på vad olika fordon drar. En tungt fullastad stor
långtradare, drar ungefär 4 liter diesel per mil. Men stora
långtradare förbrukar bränsle på ett lite annorlunda sätt
än en personbil.
När den till exempel skall köra över alperna, (det är en
OFANTLIG mängd lastbilar som klättrar upp på ena sidan alperna och rullar ner på den andra varje dag.) Långtradare har ofta fler hjulpar nu än de hade förr. Ett eller
två par skulle kunna användas för eldrift med elmotorer
som också fungerar som generatorer när de bromsar bilen
vid färd utför. Och drar det ofantligt mycket kWh när
man skall upp, så ger de också ofantligt mycket el tillbaka
när de bromsar fordonet på vägen ner.
Min idé går dessutom ut på att man inte skall behöva bygga fordon speciellt för detta ändamål. Tvärtom
skall alla befintliga stora långtradare kunna utrustas med
solcellerna på ett par timmar och få ett eller två hjulpar
omgjorda för lokal eldrift och generatorladdning, vilket
jag inbillar mig kan utföras på någon eller några dagar.
Solcellerna kan under mörkaste vintern i Sverige enkelt
demonteras på en timme och monteras om på något stäl-

le – likaså på en timme – för att bara ladda batterier för
helt andra ändamål.
Hur ser då dessa solcellsbilar ut? Enkelt så man kan
skratta. Taket kläs med solceller ända till kanterna, där
fortsättningen på solcellerna monteras på skivor som
hänger plant från gångjärn fastbultat längst upp över lastutrymmets sidovägg, från bakväggen fram till förarhytten. Två sidoväggar alltså i lastbilens egen längd, gångjärn
som fästs i bilen så långt upp det går utan att äventyra
säkerheten. Det får t ex inte ramma låga broar. Det finns
föreskrifter som säger hur högt upp det får vara.
Vid parkering skjuts solcellernas nersida ut i cirka 45
graders vinkel. Den ena (solsidan) tills den bildar en vinkel kring 45 grader vid gångjärnet. På skuggsidan skjuts
skivan upp 135 grader, så att solen kommer åt cellerna
ovanför bilen.
Hur höga skivorna på bilsidorna skall vara har jag
ingen säker uppfattning om. Bilens höjd brukar på de
moderna långtradarna vara runt fyra meter. Underkant
på skivorna bör gissningsvis vara cirka 1-2 meter över
marken för att inte smutsas ner alltför kraftigt eller saboteras av illasinnade personer.
En alternativ utformning är där även takcellerna har
monterats på en fast skiva som är ledad mot båda sidoväggarna, då kan alla solcellerna exponeras på en plan
yta, som dessutom genom varierad lutningsvinkel kan
exponera hela ytan i rät vinkel mot solen. Denna variant
blir än mer effektiv, men samtidigt dyrare då utrustningen måste göras mera robust för att inte haverera.
Om fordonen har paus 3-4 timmar varje dag, för
måltider och av- och pålastning som kan utföras med
sidopartierna i upplyft läge och dessutom räknar in det
krafttillskott som bromsgeneratorerna ger, så kan dieselförbrukningen minskas med omkring hälften. Och detta
utan att belastningen på det vanliga elnätet ökar.
Många långtradare har trafik som går i nord-sydlig
riktning. Vintertid kan man lyfta av långtradarsidorna
från gångjärnen och hängs upp dem för vintern på någon
solig plats i södern. Internationellt kan någon räknenisse
säkert göra en beräkning av var klimatnyttan blir störst
när solen häruppe står som lägst.

Bengt
Axmacher
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Fonus Öst
Söderköping

Vi stärker upp vårt
team i Söderköping.
Vi finns när du
behöver oss.
Agnetha
och Tony,
rådgivare
Tel: 0121-146 40 – www.fonusost.se

Illustration: Sune Johansson

Det våras i Söderköping
Snart smäller det igen. Våren är i antågande med allt vad
det innebär. Träd och buskar spricker ut i härligt gröna färger och gatorna sopas rena från grus. Fåglarna har
börjat att sjunga och en och annan motorcykel brummar
förbi på gatan. Härligt så det räcker och blir över. Har
vi tur så får vi njuta av våren en stund utan att det blir
sommar direkt. Vilket det blev förra sommaren. Jösses
vilken värme vi översköljdes av. Varmaste sommaren i
mannaminne. Härligt tyckte många och andra tyckte
precis tvärtom. Undrar hur det blir i år?

Med vår och sommar är turisterna i antågande vilket jag
personligen gillar. Det är full fart på våra gator och torg
och en sydeuropeisk stämning infinner sig. Härligt eller
hur? Vi behöver verkligen det i vår lilla stad där höst och
vinter lägger oss motvilligt i ide. Men nu är det dags att
vakna upp och ta emot allt som bjuds med öppna armar.
Tjoho! Sommar med sol och fart.
Turisterna är viktiga för oss och jag ville veta mer så
jag stämde träff med Therese Eklöf som är näringslivsoch turistchef i Söderköping vilket är en ny tjänst. Jag
kände att det kunde vara spännande och intressant att få
information om hur kommunen planerar och funderar
kring turistnäringen.
Therese berättar att de genom den nya inriktningen
planerar för att få ihop näringsliv och turism. Att lyssna
på företag och deras önskemål för att sedan kunna applicera det på turistverksamhet. Vi vill stötta och uppmuntra och få igång processer och genom det få till nya tankar
och ideer inom turismen.
- Vi behöver bli bättre på att kommunicera och lyssna
på varandra. Det gäller både tjänstemän i kommunen
och företagare. Vi vill också ha en strategi över hur vi
ska synas bättre på sociala medier. Söderköping har en
jättebra grund att stå på men vi behöver bli bättre på

t.ex. flerdagars arrangemang, så att vi får fler turister
som övernattar. Nu har vi i stort sätt bara Söderköpings
Gästabud som sträcker sig över flera dagar. Det finns
en enorm potential här i stan och skärgården. Nu åker
människor ut i skärgården för en annan sorts vistelse och
det vill vi bli bättre på genom ett nytt samarbete med
både Valdemarsviks och Norrköpings kommuner. Att
jobba mer med skärgården och att detta blir ett hållbart
i flera år. Hur lockar vi människor att komma hit och
stanna längre? Kan vi alla bli ambassadörer och marknadsföra Söderköping? Om vi alla hjälper till så kan vi
bli bättre, säger Therese.
Efter mitt samtal med Therese så känner jag att det
kommer att hända en hel del nytt i Söderköping de närmaste åren. Det finns massor med ivriga företagare och
andra som vill få igång både turism och näringsliv och
med samarbete kommer vi långt.
Nu skriver vi femte april och om en månad kommer
det att rulla på ute på gator och torg. Härligt eller hur?
Många besäkare och turister som kommer hit och vi är ju
stolta över Söderköping. Så välkomna allihopa!

Nu ska det njutas av vår och sol.

Christina
Forsman
Nilsson

i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

Din lokala installatör
www.elcenter.se

Malmqvists Plåtslageri AB
Välkommen att kontakta oss
Albogaleden 2
614 31 Söderköping
Tel: 0121-213 62
Mob: 0709-567723
Info@malmqvistsplatslageri.se
www.malmqvistsplatslageri.se
lopp gratis!
Kuta barnens egna
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BRUNNSPARKSLOPPET
Ramunderstaden bjuder alla barn på anmälningsavgiften

19 juni 2019
För barn födda från 2007
Anmälan och info på
www.soderkopingsstadslopp.se

Nytt nummer ute den 8 juni
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Jättehavsörnen på väg ner för att fånga fisk.

Foto: Yvonne Bäckstedt

Stellers Eagle
- jättehavsörn

”Fler och fler örnar ansluter och efter en
stund är det hundratals vanliga havsörnar
och jättehavsörnar runt båten. I soluppgången blir det magiskt. Dessa jättefåglar i det
vackra gryningsljuset får håret att resa sig
och man glömmer kylan. På breda vingar
glider de fram i luften och man kan tydligt se
skillnaden mellan den vanliga havsörnen och
jättehavsörnen.”

Foto: Yvonne Bäckstedt

Stellers Eagle.
I Ochotska havet mellan Japan och Ryska Kurilerna.
Klockan visar 05.20 när vi stävar ut från Rausu mot drivisen, kallt och mörkt men snart framträder siluetter som
vi känner igen. På packisen sitter flera jättehavsörnar och
inväntar morgonen. Kaptenen på båten har med sig lådor
med frusen fisk som han slänger ut till fåglarna. Fler och
fler örnar ansluter och efter en stund är det hundratals
vanliga havsörnar och jättehavsörnar runt båten. I soluppgången blir det magiskt. Dessa jättefåglar i det vackra
gryningsljuset får håret att resa sig och man glömmer
kylan. På breda vingar glider de fram i luften och man
kan tydligt se skillnaden mellan den vanliga havsörnen
och jättehavsörnen.
Jättehavsörnen är en mycket stor havsörn som mäter
85–105 cm och har ett vingspann på 195–230 cm. Den
större honan väger i genomsnitt 6,8–9 kg och hanen 4,9
till 6 kg. Fjäderdräkten är svartaktig brun och vit och den

har en unik ving- och stjärtform. Den gula näbben är
extremt kraftig och även vaxhuden i mungipan och orbitalringen är gul även fötterna är mycket kraftiga och gula
och fjäderbeklädnaden på tarserna är stora och "pösiga".
På vintern söker sig Stellers havsörnar tillsammans
med vanliga havsörnar ut till drivisen i Ochotska havet
på jakt efter torsk.
Jättehavsörn häckar vid kusten av Kamtjatka, utmed
kusterna runt Ochotska havet, på ön Sachalin och en
bit in i inlandet utmed större floder. De nordligaste områdena överges vintertid och den uppträder då i södra
Kamtjatka och på Hokkaido. Vi ägnade tre dagar till
dessa magnifika fåglar, långt upp i norra Japan och från
Rausu tog vi flera båtturer ut till drivisen i Ochotska havet för att fotografera jättehavsörn och vanlig havsörn i
soluppgång.

Vi reste med en grupp likasinnade naturfotografer till
Japan och fick en fantastisk upplevelse och en insikt i Japansk kultur. Vi vill tacka Patrik och Ella på Mästerfoto
för en fantastisk resa till Japan och Hokkaido! Se mer på
www.masterfoto.se. Titta också på Christer Wastesson
Youtube där kan du se filmen om Japan.

Yvonne
Bäckstedt
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”Skulle jag kunna övertyga dem om att de flesta
sjömän var hårt arbetande yrkesmän som
kände stolthet över sitt yrke och inte raglade
omkring dyngraka på resorna över oceanerna?
Nej, det skulle aldrig gå. Det här var djupt troende
människor och jag förstod att jag inte skulle kunna
omvända dem. De visste redan. Det var bäst att
de fick leva kvar i sin tro.”

Illustration: www.pixabay.com

Sjömansvård
Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse hade sitt högkvarter i en ståtlig jugendbyggnad på Norr Mälarstrand
i Stockholm.
Jag stod en stund och tvekade vid dörren innan jag
drog upp den tunga porten och gick två trappor upp.
En kvinnlig sekreterare öppnade när jag ringde på.
Hon stirrade på mig med hopsnörpt mun.
- Nej tack, vi ska inte ha något.
- Jag har ett möte inbokat klockan elva, hann jag säga
innan hon skulle dra igen dörren framför näsan på mig.
Efter att ha kontrollerat sin liggare att mitt namn
verkligen fanns där bad hon mig sitta ner på en stol i
hallen innanför. Hon försvann in genom en hög snidad
ekdörr som hon försiktigt drog igen efter sig.
Vad gjorde jag egentligen här?
Jag kände redan av bemötandet i dörren att det här
var inte min värld trots att jag för dagen var uppklädd i
blå manchesterkostym, vit nylonskjorta och lånad slips.
Rektorn på folkhögskolan där jag hade tillbringat de
sista två åren hade en dag kallat in mig på sitt kontor och
talade om för mig att det fanns ett sommarjobb på sjömanskyrkan i Middlesbrough som assisterande sjömanspräst. Det tyckte han att jag skulle söka.
Han var själv prästvigd och tvär till lynnet vilket hade
resulterat i ett flertal teologiska sammandrabbningar under åren. Kanske såg han det här som en sista chans att
rädda min själ.
Till min förvåning krävdes det ingen teologisk skolning utan kravet var endast att jag var medlem i Svenska
kyrkan och hade körkort. Jag var pank och i behov av ett
sommarjobb. Givetvis såg jag det också som en möjlighet
att ännu en gång slippa bli ett nummer på ett stämpelkort i någon av stadens tillverkningsindustrier.
Under min tid som sjöman hade jag besökt sjömanskyrkor i olika delar av världen och funnit att det var en
fristad för många vinddrivna existenser. Det fanns oftast
inget religiöst fromlande utan man kunde slinka in för
en kopp kaffe, spela biljard och läsa svenska tidningar.
Prästerna och personalen var oftast öppna och tillmötesgående och intresserad av vem man var. I de flesta stora
hamnarna kom kyrkans personal ombord och bytte ut
skeppsbiblioteken och filmer. Ibland anordnade de utflykter till sevärdheter i det land vi befann oss.
Kyrkan är ju en påminnelse om vår utmätta tid här på
jorden och representanter för den bemöttes alltid med
respekt av både manskap och befäl. Att bli bemött med
respekt på ett jobb var något som lockade mig.
Så gled ekdörren upp och sekreteraren kom ut.
- Ni kan gå in nu, sa hon med ett ansträngt leende
och visade in mig.
Nu gällde det att hitta en passande grimas.
Seriös och något tankfull hade jag övat framför spegeln på toaletten. En lätt lyftning på höger ögonbryn
tyckte jag förstärkte intrycket.

Rummet dominerades av ett stort ovalt bord. Runt
bordet satt fem svartklädda män med grått hår och två
av dem hade vita prästkragar.
De stirrade alla på mig i stum förvåning.
Till slut fick en av prästerna mål i mun.
- Du ser inte ut som de vanliga teologie kandidaterna
som brukar söka de här tjänsterna.
Min grimas tolkades tydligen inte som seriös och något tankfull utan snarare som villrådig och något bakfull.
- Vi är ju alla skapade olika, var det enda jag fick ur mig.
Några av männen mumlade och nickade mot varandra.
Det var ju så sant som det var skrivet.
De återgick till att titta i vad jag antog var mina ansökningspapper.
- Ja vi har tittat här och det finns ju en sak som ligger dig i fatet, sa en av prästerna med myndig röst och
granskade mig.
Ligger mig i fatet. Vad har de grävt fram nu?
Männen framför mig förvandlades till en inkvisitionsdomstol.
Vad skulle jag bli anklagad för?
Otro, kätteri, djävulsdyrkan?
Eller?
…kunde det vara min olovliga körning för sju år sedan?
Den hade jag totalt glömt bort.
Jag var hemma mellan två båtar och hade lånat Leffes motorcykel, en BSA Golden Flash på 600 kubik och
bränt iväg barfota genom stan endast iklädd utsvängda
jeans och en öppen fladdrande hawaiiskjorta.
En syn som fick några av stadens poliser att reagera
och köra ikapp mig för en körkortskontroll. Jag fick kraftiga böter och vänta ytterligare ett år innan jag fick mitt
lämplighetsintyg och kunde ta körkort.
Det är klart att de inte kan ha en assistant pastor i England som har varit jagad med sirener och blåljus.
Jag insåg att jag nog inte skulle trivas som en kyrkans
tjänare ändå och gjorde mig beredd att tacka för mig
och gå.
- Det som ligger dig i fatet är ju att du har varit sjöman.
Det tog en stund innan jag fattade vad prästen sa.
Att jag har varit sjöman?
Skulle det vara något som talade till min nackdel?
Jag betraktade männen runt bordet framför mig. De
såg mycket allvarliga ut.
- Men det tycker jag är min största merit. Jag vet hur
det är att vara sjöman och hur de tänker och resonerar.
Flera av de svartklädda runt bordet nickade instämmande innan en av dem med prästkrage tog till orda.
- Ja, ja, sa han menande och höll upp ett finger. Men
har du tänkt på vad som skulle hända om du träffar någon du har seglat ihop med? Tror du inte då att du skulle
återfalla i dryckenskap?

Det här var inte sant!
De utgick tydligen ifrån att alla sjömän i handelsflottan var lika alkoholiserade som Båsen i Trolleholm, att vi
alla gick till kojs med en flaska vodka på armen.
Skulle jag börja en lång förklaring hur det förhöll sig
med alkoholkonsumtionen i Svenska handelsflottan?
Skulle jag kunna övertyga dem om att de flesta sjömän
var hårt arbetande yrkesmän som kände stolthet över sitt
yrke och inte raglade omkring dyngraka på resorna över
oceanerna?
Nej, det skulle aldrig gå.
Det här var djupt troende människor och jag förstod
att jag inte skulle kunna omvända dem.
De visste redan. Det var bäst att de fick leva kvar i
sin tro.
Nu när jag såg de här männen i Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse framför mig förstod jag matros Villanens aversion mot allt vad sjömanskyrkor heter. Han höll
sig alltid undan när någon representant för sjömanskyrkan kom ombord.
- Sjömansvård! skrek han i mässen när de hade lämnat
fartyget. Varför i helvete behöver vi sjömän vård? Vi är
väl inte sjuka bara för att vi seglar till sjöss. Jag tycker att
det är förnedrande. Finns det några andra yrkesgrupper som är utsatta för kyrkans vård? Svenska Kyrkans
Brandmansvårdsstyrelse eller Polismansvårdsstyrelse,
va? Finns det? De kan vårda sig själva de där svartrockarna, jag betackar mig!
Till min förvåning fick jag en vecka senare ett brev
från Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse där jag antogs som assistant pastor vid Sjömanskyrkan i Middlesbrough. Med brevet följde biljetter i första klass med
färjan från Göteborg till Hull i England. Dessutom ett
dokument på tjockt handgjort papper med vattenstämpel och sigill. Ett papper jag kunde visa upp To Whom it
may concern och där det intygades att jag var en trustworty person of exellent reputation. En trovärdig person med
ett oklanderligt rykte.
Trots att jag hade seglat som sjöman i handelsflottan.

Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG
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”Jag har lagt till två nya ord i mitt tämligen smala ordförråd.
Traumatiserad och kränkt. Inte något bra. Tvärtom, oftast
helt hemskt. Det står om det i tidningarna hela tiden. Följer
med i både NT och DN så jag vet. Tycker de borde skrivit om
det Tyra och jag fick uppleva här för ett par veckor sedan.
Tandsten. Jag säger då det. Tandsten. Där blir det både
trauma och kränkning...”

Nya äventyr med hunden Sune
Hallå gott folk!
Nu är jag här igen, jag och våren. Det är vår!!!!
Leran börjar torka, man kan faktiskt gå ut, utan att
riskera vägen genom duschen på invägen.
Fåglarna kvittrar och hästarna studsar som pingpongbollar i hagen, utom de dagar det blåser. Då ser de ut som
en flock döende, jag vet inte vad.
Bäcken är full med vatten, det fick Tyra prova på i
förrgår, om jag har ärthjärna, har hon en fröhjärna.
Full kareta över gärdet, hon närmar sig diket, ser hur
hon liksom tar sats, hinner tänka, milda makter, det där
går aldrig vägen. Just där är det nämligen ganska brett,
vilket gör att det också är mycket vatten. Hon lyfter,
svävar en bit, nu är hon ju inte utrustad med vingar, så
PLASK.
Mycket PLASK.
Sedan blubb blubb blubb. Då tjuter hon, vilt sprattlande. Jag bara står där, vad skall jag göra? Skynda dig
Matte, hon drunknar. Hon fattar inte att det är läge att
simma in mot kanten, nej hon ”trampar” bara vatten, eller
vad det nu är hon gör.
Livräddaren kommer, kanar ner i vattnet, får tag i
sprattelmajan, som klamrar sig fast som en apunge runt
halsen på Matte.
Behöver jag beskriva hur de två såg ut efteråt.
Tilläggas kan, att det är väldigt mycket lera där. Blev
lite orolig när vi kom hem. Ni vet. Matte är ju ganska resolut, så hon slet av sig kläderna, in med alltihopa i tvättmaskinen, ett tag trodde jag Tyra skulle gå samma väg.
Nej nu jäklar, måste jag TYRA få komma in med en
skarp protest.
Det var inte alls så det gick till. Han ljuger!!!
För det första är min hjärna lika stor som hans, för det
andra kan små olyckor hända alla.
Jag var rusig av vårkänslor, trippade lite kokett fram,
råkade snubbla på dikeskanten, det var högt dött gräs, så
då trillade jag i. Klart jag skrek, det gör väl alla som trillar
i iskallt lerigt vatten?
Tror jag skall tala med allas vår bonde Ruben, han
kanske kan slå gräset med lie, så vi små hundflickor kan
njuta av hans åkrar och diken, utan att snubbla o ramla i.
Fast han kanske har annat att göra.
Matte gjorde i alla fall något, till skillnad från Sune,
som bara stod där och glodde. Kunde nästan se, hur han
flinade i mjugg.
Jag hamnade inte i tvättmaskinen, blev varligt duschad
med ett väldoftande schampo, balsam efteråt. Pep lite
försiktigt att jag ville bli fönad också, men där gick visst
gränsen för Mattes välvilja.
Fick släppa in Tyra där, hon tycke det är orättvist att
bara jag får skriva, och att jag överdriver, ja ja, men så
var det.
Vad har hänt mera?
Strömsholm, där har vi varit igen. Hästkraken har blivit av med gipset, så det är nog hopp om ett fortsatt liv
där också.
En tur till Gotland. Gammelmatte har fyllt 85 år. Vi

var ett helt gäng. Matte och hennes ungar, de har ju som
bekant hittat någon att dela liv med. Det är då det uppstår nya liv, sådana med blöjpaket och vassa nypor.
Hade fest i dagarna tre. Var helt slut när vi kom hem.
På tal om blöjpaket. Husse fick väl anfall här för ett
tag sedan. Fram med sparkdräkt och jätteskor. Brädor
under fötterna.
Yxbacken. Det är nog ganska isigt där ute, tyckte
Matte lite försiktigt.
Nu kommer han att bryta ihjäl sig, tänkte jag. Vad
gör vi då?
Han kom ganska snart hem igen, det var isigt, han
skulle haft blöjpaket också, då hade han inte slagit sig så
mycket när han åkte omkull. Armar o ben var i alla fall i
behåll. Även om humöret var i underkant.
Gladare blir han i alla fall när han får börja plocka
fram sina sommarleksaker. De har varit inlindade i
sparkdräkter hela vintern. Försiktigt tar han av dem, kan
tro att det är små barn han klär av.
Lycklig trycker han på alla knappar, byter batterier här
och där, pumpar däck och putsar.
Jag hejar på, och Matte fixar kaffet. Borde kanske inte
heja på, får ju aldrig åka med. Får inte plats, trots att vi
är så små.
Funderar bara lite, nu har mina människor blivit ytterligare ett år äldre. Återkommer till mina funderingar
om man inte kan bygga in någon slags lyft i framdörrarna
på sommarbilen.
Undrar om jag skall skriva till Teknikens Värld, det
borde vara något för dem att ta tag i.
Får grubbla lite mera på det.

Jag har lagt till två nya ord i mitt tämligen smala ordförråd.
Traumatiserad och kränkt. Inte något bra. Tvärtom,
oftast helt hemskt. Det står om det i tidningarna hela
tiden. Följer med i både NT och DN så jag vet.
Tycker de borde skrivit om det Tyra och jag fick uppleva här för ett par veckor sedan.
Tandsten.
Jag säger då det. Tandsten. Där blir det både trauma
och kränkning.
Uppsläpad i ottan, längre promenad än att bara hämta
tidningen. (Om någon undrar, 2600 steg, här mäts det
nogsamt nu för tiden) Nej, nu släpades vi runt torpet,
(4900 steg).
Ingen mat!!!!
In i buren
In i bilen
In till stan
In till Veterinärskan och hennes gelikar.
Tyra slog i fyrhjulsbromsen redan på trappan.
Upp på vågen.
Började ana ugglor i diket.
Matte fick skriva på några papper om att hon tänkte
hämta ut oss, eller hur det nu var.
Vart skulle vi annars ta vägen?

Nu var jag ganska sur, Tyra rystade som ett asplöv.
Veterinärskan tog våra koppel, pratade gulligt och
skulle ha oss med, Tyra slog åter på fyrhjulsbromsen och
Matte gick.
De körde strumpstickor i bena på oss, sedan måste de
ha slagit oss i huvudet, för allt blev svart.
När jag vaknade till sans igen, var det ömt i munnen.
Jäkligt ömt.
Vad hade de gjort?
Tyra såg ut som hon skulle dö. Rystandet hade övergått till orkanstyrka.
Jag vara tvungen att hålla modet uppe för hennes skull.
Rätt som det var, i detta bedrövliga tillstånd, skulle vi
ut och kissa
Är de galna, helt från vettet?
De lockade på Tyra, men har man orkan i bena är det
inte lätt att gå, så de lyfte henne.
Då kissade hon, om det var av skrämsel eller att hon
höll på att spricka, det förtäljer inte historien,
Byta kläder fick de i alla fall göra. Så kan det gå.
När det kom till min tur, visade jag alla tänder jag
hade kvar, en hade Veterinärskan snott, vad hon nu skulle
med den till.
Det hjälpte inte att visa tänderna, som måste ha blixtrat som diamanter i lysrörsbelysningen efter behandlingen jag fått.
De jagade inte ut mig med en kvast som Matte gör
när jag gömmer mig bakom soffan när det regnar. Veterinären, även hon ett rekorderligt fruntimmer, slängde en
handduk över mig och sa med mild men bestämd röst:
Nu Sune, nu får du skärpa dig. Skulle hon säga!!!
Sedan åkte jag ut. Kissade gjorde jag däremot inte.
Den glädjen skulle de inte få.
Att jag höll på att spricka var mina bekymmer.
Matte kom, hade inte väntat mig något annat heller,
löste ut oss.
Måste dock säga att jag starkt betvivlar att hon är riktigt klok. Först utsätta oss för denna behandling. Sedan
betala en hiskelig massa tusenlappar för alltihopa.
Husse utbrast, vi kunde lika gärna köpt en ny hund
för pengarna.
Det skall han få äta upp en vacker dag.
Många vackra dagar önskar jag Er tills vi hörs nästa
gång. Njut av solen och plocka fram sommargrejerna.

Sune - berättat för Lena Grip Börjesson

Hunden
Sune

Krönika 31
”Den här krönikan kommer
handla mycket om det
vardagliga familjelivet, det
kommer lyftas många viktiga
frågor gällande våra barn och
framförallt våra roller som
föräldrar.”
Foto: www.pixabay.com

Ockuperad åkerjord!
Allt mer av den värdefulla åkermarken tas
till bostäder varulager och där vägar ska dras
man fundera verkligen om det är rätt
att förstöra odlingsbar mark på detta sätt
Förr brände man skog för att odla gröda
som genom förädling vårt folk kunde föda
viktigt att landet hade mat för sitt folk
slog skörden fel blev i bägaren smolk

Familjelivet - alla dess

sanningar på gott och ont
Först vill jag börja med att välkomna er till vad som
kan komma att bli en både rolig, lättsam och väldigt
djup krönika kring familjelivet och vad allt det innebär. Jag hoppas att ni kommer finna glädje i att läsa,
reflektera och argumentera tillsammans med mig på
den här resan.

saker man kan oroa sig för, det är trots allt våra älskade
barn och egentligen finns det väl aldrig något som kan
vara bra nog för dem. Men här kan jag slappna av på ett
helt annat sätt än vad man gjorde i t ex Norrköping. Det
är inte lika oroligt här och det är så viktigt med en trygg
miljö för barnen även utanför hemmet.

Jag heter Antonia, är 29 år gammal och ensamstående mamma till två härliga små trollungar som om ett
ögonblick blir två och fem år gamla. Vår vardag här ser
väl inte helt annorlunda ut om man jämför med någon
annan. Det är arbete och förskola som förgyller dagarna.
Nu ser vi verkligen fram emot att få njuta av vår och
sommar tillsammans på riktigt. Nu när den minsta blivit
lite större och kan följa med på äventyr på ett helt annat
sätt, än vad han kunde göra förra året.

Sist men inte minst så har vi denna oändliga glädje familjelivet tillför i vår vardag. Denna villkorslösa kärleken
som man nästan kan dö för, stunder som får en att undra
hur man egentligen klarade av att leva innan man fick
barn och även dessa stunder som får oss att vilja slita
av oss håret. Det kommer att handla om hur våra barn
faktiskt lär oss så otroligt mycket om både oss själva och
livet i sig, hur de ofta kan påminna oss om viktiga saker
vi kanske glömt bort under livets gång, hur vi utvecklas i
takt med dem. Det här ämnet är så brett och nästan helt
utan gränser, men även någonting vi behöver diskutera
mer, stötta varandra mer i. Jag hoppas kunna så många
tankefrön hos er likväl som jag hoppas kunna bjuda er på
många skratt och jag ser fram emot att få dela med mig
av livets alla härligheter med barnen. Tills vi hörs igen
önskar jag er en fantastisk vår.

Den här krönikan kommer handla mycket om det vardagliga familjelivet, det kommer lyftas många viktiga
frågor gällande våra barn och framförallt våra roller som
föräldrar. När man ser sig omkring idag så är det väldigt
tydligt att det här med föräldraskap inte alls är vad det
var förr och jag vet inte om det är så positivt som många
av oss verkar tro att det är. Ska man jämföra nu och då så
kan jag personligen känna att dagens föräldrar har tappat
greppet totalt, näst intill gett upp på något sätt. Man vill
vara en snäll och bra förälder, men är nästan lite rädd för
att faktiskt uppfostra sina barn. Vad blir resultatet av det?
Det är ett exempel jag kan fresta er med.
Vi kan diskutera hur fantastiskt det är att faktiskt låta
barnen växa upp här i Söderköping, för mig är det en
sådan trygghet här och det var ett av de bästa besluten jag
tagit när vi flyttade tillbaka hit. Visst finns det väl alltid

Antonia
Kristersson

Och rädd om var plätt som var odlingsbar
idag man helt andra synsätt och regler har
När jordbruksmark av hög kvalitet
ser ut att bli obrukbar för all evighet
Mark där förr vetefälten sågs bölja
där kan man nu andra marknader följa
nu byggs det lager av enorma mått
frågan är om utvecklingen bådar nått gott
Det hjälper föga när maten tar slut
om marken där maten växte förut
för andra ändamål blivit reserverat
där blir ändå ej någon mat serverat
Att mat går att köpa från andra länder
blir kanske problem om någonting händer
vi har varit förskonade från krig och elände
men tänk er om detta av något skäl hände
Att tillaga mat av RUSTAS varulager
det skulle nog göra kosten rätt mager
måste väl gå att förlägga detta jättelager
där ej går att odla och marken är för mager
Att bostäder byggs på prima åkermark
kan bli att vi i brödet får blanda bark
vid kris blir svårt att förse folket med mat
vi måste nog nu bestämma hur vi vill ”hat”

Hans
Fredriksson
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EU-flaggan.

Foto: www.pixabay.com

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet i
Sverige. 21 ledamöter ska väljas från den
svenska valkretsen. Vi ställde en fråga till
riksdagspartierna och fick svar, utom från
Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

EU-parlamentet i Strassbourg.

Foto: www.pixabay.com

Vilka är de viktigaste frågorna för
EU kommande mandatperiod?
Centerpartiet

EU och EU-frågor är idag mer relevanta än på mycket
länge. Behovet av en stark gemenskap, byggt på samarbete, samförstånd och frihet, är mycket stort. De auktoritära, nationalistiska och populistiska krafterna som sveper
över världen måste vi i EU, visa på att en annan väg är
möjlig. Om vi som en del av EU ska kunna påverka världen i en konstruktiv riktning så måste negativa krafter
inom Europa och världen möta på motstånd.
Exempel på områden som ifrågasätts och som vi ständigt vill kämpa för är, medmänsklighet, jämställdhet och
minoriteters rättigheter. Vi måste ständigt påminna oss
om vad vi har uppnått tillsammans. Exempel på frågor
som vi tar för givna men som för inte så länge sedan inte
var givna i Europa är, fred, frihandel och vår rörlighet.
EU fungerar inte perfekt. Handelshindren gentemot
omvärlden måste bli lägre. Kostnaden för klimatutsläpp
måste bli högre. Lösningen på dessa frågor är mera samarbete, inte mindre.

Centerpartiets konkreta EU-frågor samlas
under rubrikerna:
• Ett grönare EU, med höjda klimatmål, grön teknik,
förnybar energi och sund och säker mat
• Ett EU som värnar demokratin, med säkerhetsfrågor,
polissamarbete och medmänsklighet
• Framtidens EU, med ökad demokratisk legitimitet
och ett EU i olika hastigheter

EU ska visa världen att vägen framåt är demokrati,
jämlikhet, marknadsekonomi och klimatsmart tillväxt.
Om detta ska lyckas så krävs det tydliga liberala röster i
Europa. Centerpartiet vill och kan axla det ansvaret. Vi
vill föra EU framåt.
Peter Karlström
Gruppledare, Centerpartiet, Söderköping

Liberalerna
Rösta för Europa. Valet till EU parlamentet i maj 2019
börjar närma sig och den europeiska unionen står inför
många utmaningar, där valet avgör om samarbetet kommer att kunna möta dem. Vad betyder Europa för oss och
hur kommer dess framtid att se ut? I Europas medlemsländer ökar stödet för nationalistiska och extrema partier.
Man sprider hat, lögner och rädsla för att begränsa frihet,
stänga gränser och upphöra med samarbeten, men över
hela Europa är vi många som vill något annat. Liberaler
tar kampen för öppenhet, frihet och en europeisk framtid där vi löser utmaningarna tillsammans. Vi måste vara
beredda att försvara vårt öppna samhälle. Liberaler säger
JA till Europa när andra tvekar, klagar eller vill backa
ur. Vi tror på att det bara är tillsammans med andra och
mera samarbete vi kan lösa de riktigt stora frågorna: klimatkrisen, säkerheten, jobben, brottsbekämpningen och
vårt gemensamma ansvar för världens flyktingar.
Vi Liberaler tror att EU-samarbetet är vägen till en
hållbar framtid och den skapar vi tillsammans. Vi tror
också att ett starkt EU behövs som verktyg för grön omställning och som kan ta ledningen i klimatarbetet. Det

handlar om att minska koloxidutsläppen, stoppa miljöförstöring, skapa hållbar produktion och konsumtion.
Det är en stor möjlighet att kunna studera och arbeta
i ett Europa med fri rörlighet. Det är via möten mellan människor vi inte bara skapar vänskapliga band utan
också en förståelse för varandra och större möjlighet att
lyckas att samarbeta för en bättre framtid! Studenter från
Sverige ska kunna studera och arbeta i hela världen och
Europa. Studenter från hela världen ska kunna studera i
Sverige och söka jobb efter studierna.
Att människor kommer till Sverige för att studera och
jobba är bra för vår ekonomi och vår gemensamma välfärd. Det som också är viktigt för vår välfärd är att verka
för en utveckling av globalisering och frihandel. Ökad
handel har stärkt både Sveriges och andra länders ekonomi/välstånd. Liberalerna vill se en utvecklad inre marknad inom EU, en digital marknad för e-handel samt ett
frihandelsavtal mellan EU och USA.
Trygghet är en viktig del av ett framtida Europa. Denna
trygghet kan bara nås genom samarbete mot brottslighet, terrorism och människohandel. Flyktingproblemet
kan bara lösas genom samarbete och att dela på ansvaret
mellan medlemsländerna.
En röst på Liberalerna i EP-valet är en röst på ett ökat
samarbete och öppenhet för en gemensam europeisk
framtid!
Patrik Waatz
Liberalerna, Söderköping

Debatt 33
Moderaterna
Moderaterna anser att EU är vår viktigaste internationella plattform. Samarbetet behöver fördjupas på de områden där EU kan spela en avgörande roll.
1. Klimatfrågan. Stärk det europeiska miljö- och
klimatarbetet, bland annat genom en gemensam
politik för energieffektivisering. De ungas
engagemang påvisar tydligt att denna fråga sätts i
första rummet. Vi ser ljust och hoppfullt på
framtiden men det kräver ett handlingskraftigt
agerande. Det ansvaret är vi Moderater beredda att ta.
2. Jordbruket. Äganderätten blir mer och mer
urholkad. Det oroar då äganderätten är grunden för
allt på landsbygden, särskilt de gröna näringarna som
behöver långsiktiga spelregler. Medlemsländerna
behöver stärka sin påverkan i de beslut som de själva
bäst råder över. Vi Moderater värnar om landsbygden, då främjar vi såväl europeiska som svenska
intressen.
3. Ett tryggare Sverige. Allt för många drabbas av
vardagsbrottslighet. Stölder, inbrott och bedrägerier.
Den som drabbats av brott ska räkna med samhällets
stöd från första insats tills dess att gärningsmannen
avtjänat sitt straff. Vi Moderater anser att
brottsbekämpning i samverkan på europeisk nivå
skapar ett tryggare Sverige. På sikt borgar detta för
ett fortsatt tryggt Söderköping.
4. Näringslivet. Europeisk handel och turism bidrar
till att stärka Sverige inom besöksnäringen som idag
ökar beträffande möjliga anställningar. Söderköping
har alla förutsättningar för att fortsätta växa inom
just detta område. Verklighetsförankrade, jordnära
och rimliga tolkningar av EU:s direktiv är ett måste
för att minska regelbördan och byråkratisk
klåfingrighet. Detta är en kärnfråga för oss
Moderater.
5. Migrationen. Kontrollerad migration skapar positiva
effekter för de nyanlända och minskar negativa
effekter av utanförskap och övriga samhällsproblem.
Moderaterna vill driva på för att EU ska fokusera på
de gränsöverskridande problem som faktiskt kräver
gemensamma lösningar.
Moderaterna - om du vill veta vad du röstar på!
Moderaterna - då vet du vad du röstar på!
Moderaterna - en röst som skapar trygghet!
Gunvor Wissmar Skoog
Moderaterna, Söderköping

Socialdemokraterna
Ett EU för medborgarna. I flera länder där högernationalistiska partier nu kommit i regeringsställning har
domstolarnas oberoende urholkats. Därför blir kampen
mot högerextremismen och skyddet för demokratin
EU-valets viktigaste fråga. Vi ska vara med och driva
EU åt rätt håll med fokus på frågor som jobb och ekonomi, en rättvis arbetsmarknad, migration, miljö och klimat
samt fred och säkerhet.
EU:s inre marknad och den fria rörligheten har varit
en motor för tillväxt och utveckling i Europa. Vi måste
fortsätta att riva handelshinder och dra nytta av den fria
rörligheten för varor och tjänster. Detta måste kompletteras med stärkta rättigheter för medborgarna med en
lön som går att leva på och schyssta villkor.
Miljö-, energi- och klimatfrågorna är centrala områden där EU kan spela en helt avgörande roll. Ska vi
kunna bromsa den globala uppvärmningen måste EU ta
en ledarroll i världen när andra står tillbaka.
EU behöver också bli mer jämställt. Alltför många
kvinnor står idag utanför arbetsmarknaden och allt för
stor andel av viktiga positioner inom EU:s institutioner

innehas av män. En bättre jämställdhet är både ett mål
i sig självt, men skulle också leda till en ökad tillväxt när
fler kommer i arbete.
Säkerhetsläget i vår del av världen har försämrats
också med terrorism, cyberhot, påverkansoperationer,
våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet.
I det nya omvärldsläget är EU viktigare än någonsin för
Sveriges säkerhet och vi vill se ett förstärkt samarbete på
mellanstatlig grund.
Vi måste få på plats ett nytt asylsystem inom EU som
bygger på att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot
människor på flykt.

En röst på Socialdemokraterna i EU-valet är
en röst för:
• Grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter i Europa.
• Fler schyssta jobb.
• En offensiv miljö- och klimatpolitik.
• Minskade klyftor och ett rättvisare Europa.
• Krafttag mot gränsöverskridande brottslighet.
Tuula Ravander
Socialdemokraterna, Söderköping

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna driver inte frågan om ett svenskt
EU-utträde. Fokus ligger istället på att reformera
politiken inifrån. Vi är sedan juli 2018 medlemmar i den
konservativa gruppen ECR, European Conservatives
and Reformists Group, tillsammans med bl.a brittiska
Tories.

Några av våra prioriterade frågor:
Minska EUs makt över de enskilda medlemsländerna
samt minska den allt högre graden av överstatlighet.
I Regeringsformen står att läsa, att ”all offentlig makt
i Sverige utgår från folket”. Det är det svenska folket
som ytterst ska avgöra hur Sverige styrs, inte byråkrater
i Bryssel eller andra länders politiker som vi inte kan
rösta fram och som vi inte kan avsätta. Vi vill införa en
stärkt Veto-rätt för medlemsstaterna och ökad möjlighet
till insyn genom införande av offentlighetsprincipen på
EU-nivå.
Vi motsätter oss ett en ökad svensk årsavgift till EU.
Sverige är redan idag det medlemsland som betalar högst
medlemsavgift per capita och vi förespås få en kraftigt
höjd avgift till följd av Brexit.
Enligt ett budgetförslag från EU kommissionen föreslås
Sveriges avgift öka med 15 miljarder, 35%, nästa budgetperiod. Detta måste vi göra allt för att förhindra då det
riskerar att urholka Sveriges redan ansträngda välfärd på
ett kännbart sätt.
Främja handel och stötta både små och stora företag.
Svenska företag behöver goda handelsvillkor och den
inre marknaden. Beroendet är dock ömsesidigt. EU behöver också Sverige med vår höga kompetens och våra
naturtillgångar. Den insikten bör ge oss kraft och självförtroende i vårt agerande för svenska intressen inom
EU. Sverige måste bli tuffare och agera med större självförtroende.
Minskad byråkrati för svenska lantbrukare. Av den
summa som vi betalar i årsavgift återförs drygt 11 miljarder kronor i form av bidrag, främst då till våra svenska
lantbrukare. Sverigedemokraterna anser att denna ordning inte på något vis är till gagn för vår lantbruksnäring. Den måttlösa byråkrati som EU-medlemskapet ger
upphov till är en tung börda för våra bönder som tvingas
tillbringa otaliga timmar framför datorn med krångliga
ansökningsformulär, timmar som istället kunde investerats i kärnverksamheten. Vi anser att Sverige ska vara
självbestämmande i utformningen av vår landsbygdspolitik. På så vis kan resurser användas mångt mer ansvarsfullt och effektivt.
Lagar och regler ska anpassas efter de villkor som råder här, inte i övriga Europa. Svenska bönder ska inte

behöva lägga stora delar av sin tid på byråkrati, de ska
göra det som de är bäst på, nämligen producera livsmedel
i världsklass.
Bekämpa brottsligheten. Den fria rörligheten är inte
enbart positiv utan sätter också djupa negativa avtryck
i människors vardag i form av organiserat tiggeri, stöldligor, illegala invandrare, gränsöverskridande brottslighet
och terrorism. Satt inom ramen för denna kontext bör
det vara varje nations rätt att freda sina gränser, utan att
styras av bestämmelser från Bryssel.
Samtidigt är detta ett område där samarbete mellan
länder i form av utbyte mellan underrättelsetjänster,
polisiära gemensamt förankrade operationer och andra
typer av metoder som kräver koordinering är en grundförutsättning.
Att upprätthålla det yttre gränsskyddet och därigenom upprätthålla säkerhet och trygghet för våra medborgare är ett typexempel på en fråga av global karaktär
som kräver multilaterala lösningar. Miljö – och klimatpolitik är en annan. EU måste klara av att se skiljelinjen
mellan vad som är globala respektive nationella frågor
utan att göra kraftiga ingrepp i respektive nationalstats
suveränitet när det gäller exempelvis social-, utrikes-,
försvars-, skatte- och kriminalpolitik.
Sandra Karlsson
Naima Bahnam Johansson
Östergötlands EU-kandidater för Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet
I EU är Vänsterpartiet del av en bred europeisk vänster
som tillsammans arbetar för ett annat EU. Vi vill se ett
EU-samarbete som har fokus på social rättvisa, med en
kraftfull miljö- och klimatpolitik.
Klimat. Just klimatfrågan är en av de absolut viktigaste
frågorna. Det är nu vi har några år då det fortfarande
finns en möjlighet att bromsa klimatförändringarna. EU
är en viktig aktör i det globala klimatarbetet men behöver bli bättre. Vi vill se kraftigt höjda klimatambitioner
med bindande regler och mål. Vi vill inrätta en europeisk klimatinvesteringsbank för att stimulera omställning,
reformera systemet med utsläppsrätter och helt fasa ut
kolkraften till år 2030. Vi vill också att EU: s handelsavtal inte som idag ska tillåtas gå på tvärs med miljömålen
– handelsavtalen måste istället underordnas miljö- och
klimatmål, det är först då de kan bli hållbara.
Human flyktingpolitik. De senaste årens utveckling
med stängda gränser, aggressiv retorik och militär upprustning är djupt oroande. Vi värnar den svenska neutraliteten och är helt emot militariseringen av EU. Vi kan
heller inte acceptera att EU: s asyl- och migrationspolitik
dikteras av flyktingfientliga regeringar, utan arbetar istället för en human flyktingpolitik där det finns säkra och
lagliga vägar in i Europa. Döden på Medelhavet är en
humanitär katastrof som inte kan tillåtas fortgå.
Trygga arbetsvillkor. Oavsett om vi är fransmän, polacker eller svenskar behöver vi alla ett arbete med skälig
lön och trygga arbetsvillkor. Så ser det inte ut idag, utan
istället finns stora problem med lönedumpning. Vi vill
att EU antar ett socialt protokoll där schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter värderas lika högt som den fria
rörligheten. Facket ska alltid kunna kräva kollektivavtal
för alla som jobbar i Sverige och på samma sätt ska alla
som jobbar i Sverige också betala skatt i Sverige.
Framåt. Det finns en oroande utveckling i Europa där
demokrati, människors lika värde och kvinnors rättigheter ifrågasätts. Det är skrämmande. Lösningen är inte
mer av stängda gränser och taggtråd. Vänsterpartiet
arbetar istället för ett annat EU - mer klimatinriktat, mer
demokratiskt och med fokus på social rättvisa. Det tror
vi är vägen framåt.
Malin Östh
Vänsterpartiet, Söderköping
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Från dröm till verklighet

Vår Ryggåsstuga Lövängen.

”Nu bor vi i en idyll ute på Vikbolandet
längst ut på ostkusten nära till vattnet
och naturen in på knuten. Jag är otroligt
stolt över det vi har åstadkommit
tillsammans. Lövängen är vårt livsverk
och det känns roligt att fått lämna ett
sådant avtryck efter sig!”

Det ljusa och trivsamma köket.
Vi har lagt all vår lediga tid och pengar till att
förverkliga en dröm, nämligen att bevara och uppföra
två gamla timmerhus som vi monterat ner, flyttat och
återuppbyggt alldeles själva vid sidan av våra
ordinarie arbeten i Norrköping.
Det första var mitt sommarhus (en ryggåsstuga som
nämns i dokumentation för första gången år 1649) som
stått ute på en ö i Gryts skärgård. Jag älskade det huset
och har bara fantastiska minnen från ön när jag var barn!
Vi valde att bygga för året runt boende trots att huset var
så litet (45 m2), vi arbetade heltid, barnen var små och
var ändå kring benen så några egna rum var faktiskt inte
nödvändiga. Vi utgick från hur huset sett ut tidigare, en
stor öppen spis i natursten, sovalkover i köket där barnen
sov innan vi hittade det härbre som vi sedan kom att
bygga till med och då bl.a. barnen fick egna rum.
Det andra huset, ett härbre, hittade vi på annons i lokaltidningen. Taket hade rasat in och syllen var rutten, en
get bodde på övervåningen men timret var så fint, samma
storlek och samma knutning! Vi märkte upp timret och
plockade ner det under en påskhelg.
Nu bor vi i en idyll ute på Vikbolandet längst ut på ostkusten nära till vattnet och naturen in på knuten. Jag är
otroligt stolt över det vi har åstadkommit tillsammans.
Lövängen är vårt livsverk och det känns roligt att fått
lämna ett sådant avtryck efter sig! Det är självklart så
att det man själv skapat är man ju extra stolt över. Vi
älskar livet på landet och våra gamla hus, det känns bra

Storstugan med ryggåstak.
att barnen har fått växa upp i en sådan här miljö. Att
skapa och färdigställa ett hem precis som man vill ha det
är fantastiskt häftigt. Vi har dessutom uppfört en ekonomibyggnad (som inte är i timmer) där vi inrett med en
bad/duschavdelning, tvättstuga och snickarbod. Tomten
är dessutom stor och jag älskar blommor så en mängd
rabatter, uteplatser och även en örtagård har vi hunnit
anlägga. Vi uppförde också ett dubbelgarage, välbehövligt när vi pendlar varje dag till Norrköping och har två
bilar. Det senaste bygget var en pool för två år sedan med
ett stort härligt pooldäck.
Om vi återgår till timmerhus nr 1 så började vi med att
”pallra” upp andra och tredjevarvet i luften för att få huset
i våg och sedan började min man, Johan, hugga in de nya
bottenstockarna (syllen). Därefter stålborstade och tjärade jag varje stock, vi kom över en stor bal hampa och jag
gjorde eget tjärdrev (det gick åt 75 liter stubbtjära) som
jag tvinnade och sedan la mellan stockarna. När sedan
timmerstommen var rest och ryggåsarna på plats var det
dags för taket.
Till härbret var vi tvungna att gå ut i skogen och införskaffa tre nya ryggåsar. När sedan den sista enkupiga
tegelpannan var på plats reglade vi upp invändigt då vi
vill ha det liggande timret synligt från utsidan. Interiörmässigt är allt nytt och modernt. Bygget har gått som
en nyproduktion. Allt invändigt är nytt, förutom taket
i vardagsrummet. Det är från mitten av 1600-talet och
golvet på övervåningen i härbret är mycket breda, ekdymlade golvplank. När vi hämtade härbret så var golvet

fullt med intrampat hö, getskit och lera. Det tog Johan
tre månader för att få fason på golvet, slutligen lutade
och såpade jag och wow, vilket golv! Arbetet att uppföra
dessa hus upptog all vår fritid, men vi njöt av det!
Originaldörren till första huset är 135 cm hög, nyckeln
har jag inte i handväskan direkt då den är riktigt stor.
Johan gjorde en likadan dörr till härbret dock lite högre
150 cm och så kom vi över ett gammalt stort lås på en
bondauktion. Det är säkert svårt att förstå, men det ligger
en ”väldans” många arbetstimmar bakom ett sådant här
bygge.
Ett roligt minne är helt klart en nyårsafton efter middagen då vi fick för oss att ta upp öppningen mellan det första timmerhuset och härbret. Johan försökte först ta sig
igenom med eldriven motorsåg, men det förslog inte alls
utan det var bara att dra igång Huskvarna 55:an. Bensinångorna låg täta och det var sågspån precis överallt!
Vi har skapat och byggt vårt hem själva med god hjälp
av våra föräldrar, idag består det av fyra hus och en fantastisk trädgård. Att ägna sin lediga tid åt familjen, hus
och hem är och har alltid varit prioritet nummer ett;
Vårt hem är vår lycka!

Sofie Ljungberg
Text och Foto
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NÄRMASTE GALLERIAN!
Hos oss hittar du mode, mat, inredning och hälsa under samma tak,
precis vid E22. Dessutom fri parkering alla dagar i veckan.
Välkommen!

VARDAGAR 10–20
HELGER 10–18
MIRUMGALLERIA.SE
FRI PARKERING

BAKLUCKELOPPIS!
Söndag 21 april 9.30-13.30
Lördagsloppis startar 4 maj.

60 BUTIKER MED BLAND ANDRA
KVANTUM
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36 Valdemarsvik
”Det började med att jag
träffade en vän som lärde mig
att göra ett läderarmband med
Makraméfläta. Det var många
som såg armbandet och ville ha
likadana. Sedan spred det sig
mer och mer. Jag skrev om det
på min dåvarande blogg och folk
hörde av sig och ville ha olika
varianter på armbandet. Sista
året på gymnasiet började jag
designa och sälja fler smycken utan armbandet kanske det inte
hade blivit någonting alls.”

Viktor Lenper i sin ateljé.

Möt den unga entreprenören och
smyckesdesignern Viktor Lenper
Det är en dag som ger hopp om våren då jag lämnar
bilen på parkeringen i närheten av Viktors ateljé. Jag
fick kännedom om Viktor och hans verksamhet
genom Instagram där han aktivt visar upp sina
kreationer blandat med egna roliga och trevliga
inlägg. Jag kliver in i hans ateljé på Järnvägsgatan 2
och möts av ett varmt leende och välkomnande.

Viktor presenterar sig och berättar lite om
sig själv:
- Mitt namn är Viktor Lenper och jag är 25 år gammal. Jag är född, uppvuxen och boende i Valdemarsvik
och har alltid tyckt om att skapa i olika former. På gymnasiet i Norrköping läste jag inredning som inriktning.
Jag började skapa smycken redan som 16 åring. Från
början var det bara på fritiden och i ett projekt i skolan.
Flera i min omgivning har drivit eget företag så jag blev
sporrad och tänkte, varför inte. Min tanke var att arbeta
med flera saker som jag tycker om nämligen inredning,
smycken och som eventkoordinator. Men så tog försäljningen av smyckena fart så då blev det att jag mest kom
att satsa på det.

Hur började du på spåret med att designa
smycken? Har du gått någon speciell
utbildning?
- Det började med att jag träffade en vän som lärde
mig att göra ett läderarmband med Makraméfläta. Det
var många som såg armbandet och ville ha likadana. Sedan spred det sig mer och mer. Jag skrev om det på min
dåvarande blogg och folk hörde av sig och ville ha olika
varianter på armbandet. Sista året på gymnasiet började
jag designa och sälja fler smycken - utan armbandet kanske det inte hade blivit någonting alls.
Jag har en vän som är guldsmed och jag designade ett
smycke som min vän tillverkade, därefter fick jag låna
smedjan under hennes mentorskap. Efter sex månader i
smedjan satte jag igång i min egen smedja. Först arbetade
jag mycket med gummi och läder men nu är det bara äkta
silver som gäller.

Hur lång tid tar det att göra ett smycke?
- Det enklaste smycket tar ca en timme att göra, men
vissa kan ta en halv arbetsdag eller mer. Vanligast är entvå timmar medan en specialbeställning oftast ligger
kring en arbetsdag.

Vad efterfrågas mest av dina kunder?

- Jag är nischad på personliga smycken och jag stansar ofta in namn eller någon annan personlig text enligt
önskemål på smyckena.
Något som blivit mycket populärt är mina landskapssmycken. Mitt första var faktiskt Valdemarsviken. 2016
fick jag priset för ”Årets Östgötska Konsthantverk” för
min smyckesserie ”Östergötland” som delades ut av
landshövdingen och representanter för Region Östergötland. Därefter fortsatte jag med landskapen och nu
har varje landskap fått ett eget smycke.
Jag kan även på beställning göra andra personliga
smycken såsom; tomtgränser, kommungränser, länder,
världsdelar m.m.
Just nu har jag ca 200–250 stycken olika och varierade
smycken i webshopen.

Hur länge har du arbetat med att designa
smycken nu?
- Det är ca fem och ett halvt år nu varav jag haft
ateljén i ca två och ett halvt år.

Hur får du inspiration till designen av
smyckena?
- Ja, det är en svår fråga. Jag arbetar stilrent, grafiskt
och geometriskt. Vid produktionen av ett smycke så kan
jag få idéer till fem nya. Jag har vissa i branschen som
inspirerar mig, men stilmässigt försöker jag fokusera på
min egen design och vidareutveckla mina egna idéer. Då
det kommer till entreprenörer som inspirerar mig så har
jag däremot flera, varav många är yngre som vågar satsa
och göra det de brinner för. Även sociala medier som
Facebook och Instagram är bra för att kunna följa intressanta företag för att hitta inspiration.

På tal om sociala medier så verkar du väldigt
drivande där?
- Det blir mycket marknadsföring via framförallt
Instagram men faktiskt även att jag säljer direkt därigenom. Det är till och med min största säljkanal där jag har
mest aktiva kunder. Webshop är bra men det gäller att få
kunderna att hitta dit.

Hur är det att driva företag i Valdemarsvik?
- Det är väldigt roligt och jag tycker att det funge-

rar utmärkt! Det är många som säger att de tycker det
är svårt att få det att gå runt, men är man bara kreativ
och har ett driv så hittar man lösningarna på vägen. Jag
resonerade som så att det var bäst att sätta igång med
mitt företag, innan livspusslet började på allvar. Man får
jobba och satsa på att marknadsföra sig som en lokal
hantverkare. För mig är kundkontakten i fokus. Jag hade
ett år då jag bara tillverkade smycken och då saknade jag
kundkontakten mycket. Det är viktigt att kunderna kan
komma förbi för att se och känna på produkterna.
Utöver ateljén har jag även en webshop och några
återförsäljare runt om i landet vilket är ett viktigt komplement till min lokala ateljé.

Jag har förstått att du brinner för välgörenhet?
- Ja precis, alla kan göra något efter vad vi är bra på. Jag
vill genom mitt arbete belysa viktiga ämnen, jag skänker
pengar privat men även genom att viss del av förtjänsten
från mina välgörenhetssmycken går oavkortat till välgörenhet. Några frågor och organisationer som jag vill belysa är; mänskliga rättigheter, att få vara sig själv, RFSL
och psykisk ohälsa. För det sistnämnda har jag just nu
ett samarbete med organisationen ”Under Kevlaret” från
Vadstena som arbetar med killars psykiska ohälsa.
Jag vill inspirera andra att bidra till välgörenhet - 100
kr är inte mycket pengar för var och en av oss, men om
många ger 100 kr var så blir det mycket pengar i slutändan. Det viktiga är vad vi kan åstadkomma tillsammans!

Slutligen, vad har du för mål för 2019?
- Målet är att nå ut bredare med mina landskapssmycken, varav ett av sätten är genom att få fler återförsäljare. Jag har haft kontakt med en del olika museer runt
om i landet så vi får se om det ger något. Det kommer
även bli en ny lansering av en kollektion och 3-4 olika
samarbeten med välgörenhetsorganisationer. En tanke
är också att utveckla mitt utbud ytterligare med en ny
exklusiv kollektion.
Det är verkligen roligt och lyxigt att få jobba med det
man tycker om att göra. Även om det blir mycket arbete
och i synnerhet kring jul, så får man försöka trycka in lite
ledighet under januari och februari.

Daniel Serander
Text och Foto
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Peter Nockmar visar upp nya servicebilen.

Problem med husvagnen
eller husbilen på
campingsemestern?
Lugn Peter hjälper dig!
Peter Nockmar har jobbat inom reparationer av husvagnar och husbilar under tre år, både som kundmottagare och senare verkstadschef. Han fick ofta frågan
från inringande kunder om de kunde komma ut till
en camping och hjälpa semesterfirare med någon
detalj som gått sönder.
Träffas i nätverk och utbyt erfarenheter.

Foto: Rebecca Selin

En arbetsplats och mötesplats
för affärsnytta och framgång
Det händer mycket på CoOperate Coffice – för
företag och det lokala näringslivet! Verksamheten har
nu varit igång i över ett år och vi närmar oss ett 40-tal
samarbetspartners och företag som valt att antingen
hyra sin arbetsplats här eller vara en partner och medverka i den rad av olika evenemang, frukostmöten
och föreläsningar som erbjuds på CoOperate Coffice.

Flera företag har hittat nya kontakter och kanske även
samarbetspartners inom sin bransch men också kan nya
idéer och möjligheter uppstå vid just en sådan kreativ
mötesplats som CoOperate Coffice är.
Att dela kontor med andra är just nu en trend som
både är trevlig och samhällsnyttig. Samlad kompetens
ökar kreativitet och tillväxt. Det är också ett hållbart sätt
att samarbeta och arbeta på. Man delar på lokaler, delar
på kostnader som städning och förbrukning och man
delar kunskaper, kontakter och marknadsföring. Som
nystartat företagare är kontakter ovärderliga och likaså
att kunna få en så låg kostnad som möjligt, för allt ifrån
hyra till kringkostnader. Här på Coffice har just de som
är i startgroparna eller bara varit igång en kort tid, en klar
fördel. Så varför inte höra efter om det finns möjligheter
för just dina idéer och ditt företag?

Du som är erfaren företagare ska också känna dig välkommen. Behöver du nya kontakter eller mer kunskaper och vill samarbeta med andra? Vi har upparbetade
kontakter med flera av näringslivet intressenter såsom
ALMI, Arbetsförmedlingen och framför allt Universitetet. Många bolag med studenter som utför uppdrag till
företag inom ekonomi, produktutveckling och innovation kan man få direktkontakt med här.
Vi har också ett antal nätverk igång där du som företagare kan medverka. Ett Fastighetsägarenätverk, ett inom
Bygg-och anläggning samt ett affärsnätverk för företagsamma kvinnor. Ta del av andras erfarenheter och dela
med dig av dina.
Om du är företagare inom restaurang, café och inom besöksnäringen, kontakt oss, då vi även vill starta ett nytt
nätverk inom den branschen.

Välkommen till en kreativ och innehållsrika mötesplats
och arena för just ditt företag!

Anne-Louise Kroon

Företagare
se hit!
Klappat & klart!

www.isoderkoping.se

- Jag kommer att utgå med min servicebil från
Söderköping där jag bor och arbeta inom en 10-mils radie. Tanken är att serva vid enklare problem men som
ändå kan vara akuta när man är ute på resande fot. Det
kan exempelvis vara problem med vatten, värme, byte av
lampor, batteribyte, fukt- och gasoltester m.m. En sak
som varit efterfrågad och som jag kan vara behjälplig vid
är däckexplosion, då jag åker ut, pumpar upp vagnen/
bilen, tar loss däcket och åker och fixar ett nytt.
Eftersom jag inte har någon verkstad och begränsat utrymme så kan jag tyvärr inte ha allt i bilen men
jag kommer ha ett lager med produkter så jag kan lösa
många problem. I och med bilen så har jag även möjlighet att anpassa mig och ta med de verktyg som behövs.

Nu har ju inte säsongen börjat än men hur
har mottagandet varit hittills med de du talat
med?
- Jag är igång och kontaktar campingar i närområdet
och det har varit mycket positivt. Det finns ingen annan i
närområdet som erbjuder den här tjänsten. Den närmaste aktören som finns är på Öland, avslutar Peter.

Daniel Serander
Text och Foto

För att boka tid
ring: 0121-150 25
eller boka online på
naprapaterna.net

ger resultat!
Kontakta oss för mer info:
info@isoderkoping.se

Berätta lite mer om verksamheten?

Välkommen till oss
på Hagatorget 1

Vill du: - den perfekta julklappen!
Söderköpingsmyntet
Ett unikt presentkort som kan användas till
- att er marknadsföring når fler kunder?
shopping, restaurangbesök och friskvård mm.
- vara
Vi önskar
Digmed
trevligi ett nätverk som ger nya
kontakter för
handel i Söderköping
och ert företag?
en riktigt God Jul!
- lättare kunna hitta resurser och inspiration
Myntet finns i valörerna;
för att ditt företag ska växa i Söderköping?
100, 250 samt 500 kronor
Köp dem hos; Turistbyrån
Det
vill vi också!
Söderköpings Brunn
Bli
medlem
nu - Samverkan
eller
Guldmakeriet

- Då man arbetade på en verkstad så fanns inte den
möjligheten, vi var ju tvungna att bemanna hela tiden.
Där och då föddes min idé om en mobil servicebil och nu
har den blivit verklighet, säger Peter som nyligen startat
företaget Söderköpings husvagnsservice.

@naprapaternasoderkoping
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Fyren på Häradskär, exemel på
Anna-Carins konstnärskap.

”Fastigheten var det många som var intresserade av. Flera ville
bygga lägenheter av butiken, men det ville inte vi. Det skulle inte
vara bra för staden och turisterna! Anna-Carin är konstnär och har
god kunskap om tyger, färger, konstruktion, kan sy och är
försäljare. Det kunde inte bli bättre.”

Tidigare ägaren Jan och nya butiksägaren Anna-Carin vid entrén till butiken.

Fackbutiken Comtesse har fått ny ägare
I dessa tider av butiksnedläggelser är det roligt att
kunna presentera att textil- och inredningsbutiken
Comtesse har fått ny ägare och som redan tillträtt
från den 1:a mars. Det är Anna-Carin Andersson som
har återvänt till Söderköping efter 18 år i Stockholm.
Från en stressig storstadsmiljö tillbaka till ett lugnare
tempo med närhet till naturen.

Jag träffar Anna-Carin och Jan Källström (tidigare ägare, tillsammans med Gunilla Källström) för en pratstund.
Jan säger, att försäljningen av fastigheten och butiken
vid Rådhustorget tog några månader längre än det var
beräknat, men för oss var det viktigt att hitta ”rätt köpare
till butiken”.
- Fastigheten var det många som var intresserade av.
Flera ville bygga lägenheter av butiken, men det ville
inte vi. Det skulle inte vara bra för staden och turisterna!
Anna-Carin är konstnär och har god kunskap om tyger,
färger, konstruktion, kan sy och är försäljare. Det kunde
inte bli bättre, säger Jan med ett brett leende.
Det är Anna-Carins familj som köpt fastigheten och de
tycker det är kul att Anna-Carin vill driva butiken.

Anna-Carins idé är att sälja egna produkter vid sidan
om tidigare sortiment.
- Jag har gått en textilutbildning och är mösterkonstruktör men har inte arbetat med det professionellt. Jag
kan materiallära, konstruktion och sömnad. Mitt konstnärskap är måleri, teckning samt fotografi. Måleriet är
föreställande och naturtroget, mycket, hav, skärgård, och
djurliv men mest förtjust är jag i fyrar. Mitt favoritmotiv
är Heidenstam fyrarna, framförallt Häradskär fyr i Gryts
skärgård. Jag har tillbringat många härliga somrar i den
skärgården!

Anna-Carins planer för framtiden är att fortsätta och
driva butiken på samma sätt som tidigare ägare, med en
bas av tyger.
- På sikt kommer jag att börja arbeta in mer inredningsdetaljer, säger Anna-Carin.

Kommer du att arbeta själv i butiken?
- Ja det kommer jag men också ta hjälp av familj och
vänner. Extrapersonal kommer troligtvis att behövas, i
synnerhet under sommartid.

- Nuvarande sortiment kännetecknas av bra kvalité till
en bra peng. Gärna produkter från inhemska tillverkare i
den mån det går, men vi har naturligtvis även leverantörer från Europa och resten av världen. Våra produktområden är tyger och inredning. Exempel på det är lampor:
gardiner, kuddar, överkast, mattor, formsydda underlakan
samt presenter, säger Anna-Carin.
Verksamheten med Comtesse flyttade 1988 till
Söderköping och har därefter varit på några olika platser
i staden. I nuvarande lokaler hamnade man i början av
2000-talet.
Vi hälsar Anna-Carin välkommen till Söderköping och
önskar henne, lycka till! Hon är precis vad affärslivet i
Söderköping behöver, unga och kreativa ägare som kan
utveckla butikerna med inspiration från andra lyckade
affärsprojekt, för de finns och de är många!

Åke Serander
Text och Foto
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Ägaren Johan (i rutig skjorta) tillsammans med
personal och samarbetspartners.

Däckia i Söderköping
firar 25-år!
På plats vid firandet fanns samarbetspartners som
ställde ut, en tipstävling med fina priser och det bjöds
på gott fika. Vi fick en pratstund med ägaren Johan
Peterson.

Grattis! Hur känns det?
Foto: www.pixabay.com

Lär dig att prioritera
Hej kära läsare! Först och främst, tack för alla varma
kommentarer jag får från er läsare. Häromdagen blev
jag stoppad utanför butiken av en läsare som berättat att
han hade provat ”L-metoden” och kunde inte tänka sig
att jobba på något annat sätt. Det är såklart väldigt up�piggande att höra men också lite skrämmande då jag inte
på något sätt har vetenskapliga bevis för att det fungerar.
Det är helt enkelt ett sätt som jag själv arbetar på och
det finns inget som heter ”L-metoden” mer än i just denna krönika såvitt jag vet. Är jag världens mest stressade
man? Inte alls, men jag gillar att ha ”101 järn i elden” och
gillar att optimera. Tur att jag inte fick ett stort intresse
för motorer, får då hade familjebilen troligtvis optimerats till en dragster.

Troligen har jag fått svaret på varför jag är ivrig att få
saker att komma igång och varför jag alltid tror att det
går att prestera lite extra. Ni har säkert hört eller läst om
boken ”omgiven av idioiter”? Ni vet den boken som säljer
så bra att alla tråkiga vetenskapsmän som inte lyckats
skriva en bok som säljer bra måste samla sig och förfäras
i grupp hur dålig den boken är. Intressant förresten, är
det någon entreprenör som brutit upp från sin arbetsplats och bestämt sig för att gå sin egen väg här? Hur
många gånger har ni mött ”vetenskapsmän” som säger
”men det kommer ju aldrig att gå förstår du väl?”. Hur
som helst, boken är baserat på DISC metoden. DISC
är en förkortning för D(dominant = Röd) I(inspirerande=Gul) S(stabil=Grön) och C (från engelskans Conformity = analytisk Blå). Jag tänker inte heller så mycket
på just om denna metod fungerar eller inte, men jag tror
att det viktigaste är att vi börjar försöka förstå varandra
och då inser vi att vi inte är ”omgiven av idioter” .
När jag fick frågan om vilken ”färg” jag är, så sa jag
direkt ”Jag är gul! Optimistik och rolig!” Efter första
testet jag gjorde så visade det att min färg är ”RÖD!”.
Röd!! Röd! De personerna är ju hemska tänkte jag. De
är ju målmedveta, envisa, tävlar om allt och alltid forcerade. Så, därför (ironiskt nog med tanke på min ”färg”)
så sa jag att NEJ, det är fel. Jag gör ett annat test…och
fick färgen ”RÖD”. Det måste verkligen vara fel på detta
tänkte jag, så nu jäklar ska jag göra ett RIKTIGT test.
Definationen ”riktigt” för mig var att den kostade pengar
som jag förnekade inför mig själv att jag inte störde mig
på. Testet var på ca 50 frågor och resultatet blev ”RÖD!
82%, 15% blå och resten mix” HA! Jag sa ju det. Jag är
inte alls så där envist röd. Tydligen visade sig kombinationen eldigt röd och analytisk blå var udda.
Så, om jag kan acceptera att jag är en ”röd person”, så
kan jag också förstå varför jag verkligen ogillar ”slarv och
svammel”. Samtidigt så talar den ”blå färgen” till mig och
säger ”innan du gasar på, lägg upp en plan”. Eftersom
vi annars tenderar att sätta full fart frammåt och när vi
springer på olika utmaningar på vägen så kommer vi att

agera instinktivt och det är sällan den bästa lösningen.
I föregående krönika så hade vi lärt oss att plocka bort
dessa ”störande” tankar i huvudet som är saker som vi
inte har kontroll på. Vi skrev ner dem och utförde de
lätta uppgifterna omgående. De andra uppgifterna planerade vi ut.
Så, då står vi där med kanske 100-200 uppifter som vi
ska göra. Låter det mycket? Då har du inte börjat skriva
ner allting ännu. Det är inte alls mycket. Jag blev tvungen att titta i min lilla ”att göra”. Jag hittar just nu idag
459 stycken uppgifter. 459 uppgifter tänker du?! Ja, men
det är också deluppgifter. En uppgift kan bestå av 1-20
deluppgifter, delar vi upp dem i mindre delar så blir det
lättar att överskåda. Alla dessa uppgifter är såklart inte
akuta, de akuta har jag redan gjort. Vissa av de uppgifterna kommer att lösa sig själv med tiden, eller kommer
bli utförda långt fram. Det viktiga är att vi har kontroll
på dem, och att vi kan fånga upp den där att-göra-listan
igen och se på vad vi kom på för geniala idéer och som
vi skall utföra någon gång. När vi nu har skrivit ner allt,
och de som är lätta och snabba är utförda då börjar utmaningen. Att prioritera. Hur ska du prioritera? Ja, det
beror på ytterligare en faktor, nämligen vad är ditt mål?
Om du har ditt mål så skall de uppgifter du väljer att utföra föra dig framåt på vägen mot det målet. Rangordna
därför dina uppgifter
enligt 1-4:
1= Inte viktigt och inte akut.
2= Viktigt, men inte akut.
3= Inte viktigt , men brådskande.
4= Viktigt och akut.
Samt de uppgifter som har en deadline, skriv in i kalendern NÄR dessa skall vara utförda och en påminnelse på
när du måste påbörja den.
Nu är klockan 13:36 och det är lördag. Om 24
minuter stänger en butik som har en stor inverkan på hur
kvällens servering att kommer bli. Det blir om 13,36 +
24 minuter = 14:00. Den uppgiften har vandrat från 2
till 4. Ha det bäst där ute i vårsolen! Prioritera det som
är bäst för dig, och som för dig mot ditt mål.

David
Sernald

- Tack, det känns bra. Det är en bra intresseväckare
med firandet. Det har vart mycket folk och vi har sålt
en del.

När startade du verksamheten?
- Jag startade upp i Söderköping 1 mars 1994 då jag
köpte den gula byggnaden som idag funkar som däckförvaring. 2008 valde jag att bygga vår nuvarande verkstad
som stod klar 2009, så vi har varit på plats i den nya nu
i tio år.

Vad skiljer branschen nu från då du började?
- Tveklöst efterfrågan av förvaring av däck. Då jag
började i branschen 1988 hade vi ingen förvaring överhuvudtaget. Idag har vi förvaring för 820 kunder. Prisbilden på däck har stagnerat.

Vad har du för framtidsplaner?
- Jag börjar ju bli gammal nu… Nej, men det är bara
att jobba på. Det rullar på bra för oss, avslutar Johan.

Daniel Serander
Text och Foto

Välkommen till din lokala ekonomibyrå i Söderköping!
Vi finns på plats för att hjälpa dig och ditt företag.
Adress Skönbergagatan 1, Söderköping
Telefon 0121-120 90
Hemsida soderkopingsrevisionsbyra.se

Personligt och lokalt
– Med hjärtat i kommunikation

Hjärter Esse hjälper ditt företag
att synas genom bruset och
komma er målgrupp närmare.

• Grafisk design
• Copywriting
• Sociala medier

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

Foto: Gun Karlsson

”Storökan” åter till
hemmasocknen
2013 blev Sankt Anna hembygdsförening ägare till
en så kallad ”storöka” skänkt av en familj från
Nävekvarn/Stockholm.

Byggd på Vänsö i Sankt Anna av båtbyggare Ingvar
Emilsson. Byggår 1964-65. Ökan är bygd i ek och är
trätjärad. Emilsson byggde även en ”systerbåt” på beställning av Hilding Bielkhammar som kom att användas
vid invigningen av Capella Ecumenica på Gärsholmen
Kristi himmelfärdsdagen 1965.
Båttypen brukar allmänt kallas Blekingeöka. Utfördes
i tre storlekar. Lillöka, mellanöka och storöka.
Storökan användes för att frakta större mängder, som
hö och djur från öarna. Den är riggad med två sprisegel
och tre par åror.
Från de större öarna gjorde man gemensamma färder
till kyrkan eller marknader i Söderköping och Valdemarsvik.
Om intresse finns kommer hembygdsföreningen
genomföra rodd och seglingsturer i sommar.

Roland Pettersson

S:T Anna hembygdsförening

Funderar du på att sälja eller
köpa båt? Hör av dig till mig
så hjälper jag dig!

0722-15 40 10
sofie@ostkustensbatformedling.se

Optimistjollen är gjord av plast som samlats upp
vid stränder i Sverige.

”Chalmers tekniska
högskola, tillsammans med
SSPA Sweden AB,
presenterade en optimistjolle
med (besk!) eftersmak. De har
samlat in plast på stränderna och byggt flera små båtar
av detta skräp. Bra idé men
fruktansvärt hemskt att det
finns så mycket skräp
slängda i våra vatten så det
går att bygga båtar…”

Båtmässan i Göteborg
I år åkte vi till båtmässan i Göteborg. Vi har blivit
återförsäljare av utombordaren Selva och skulle passa
på att prata på plats. Ingen av oss har varit där förut.
Göteborgs båtmässa kändes mindre men det fanns
300 utställare och ca 400 båtar. Så trötta blev vi, även
denna mässdag!

självförtroende, även om de är 50, 80 eller närmare 100
år gamla. Stiliga salonger med gardiner och dukar. Träet
glänser och däcken ser ut att vara blöta men är snustorra
dock i ett förträffligt skick. Jag kommer aldrig att förstå
hur ägarna klarar av att uppbåda så mycket tid som det
krävs. Klart imponerande!

Under vår vandring så slog det mig hur mycket aluminiumbåtarna har ökat. Olika storlekar, enkla flotteliknande
till finare inomhusbåtar. Väldigt många har valt att lacka
aluminiumskroven vilket leder till för-och-emot samtal.
Snyggt eller fult får stå för betraktaren!

Om någon kommer ihåg min text från förra året (där
jag beskrev vår ”arbetsskada” angående polering av utställningsbåtarna) och undrar hur det stod till med poleringen i Göteborg? Vi hittade faktiskt en monter med
flera båtar som var riktigt tjusiga i gelcoaten! Till glädje
för oss!
Tillbehörsdelen av mässan var inte så stor. Vi har hört
några klaga på att det var för få utställare. Men vi hittade
det vi behövde. Praktiska kläder, styrsystem, vackra och
praktiska beslag, tampar och reservdelar. Och vår årliga
korv gick att köpa även i Sveriges näst största stad.

Chalmers tekniska högskola, tillsammans med SSPA
Sweden AB, presenterade en optimistjolle med (besk!)
eftersmak. De har samlat in plast på stränderna och
byggt flera små båtar av detta skräp. Bra idé men fruktansvärt hemskt att det finns så mycket skräp slängda i
våra vatten så det går att bygga båtar… De kallade montrarna för ”Jag är en optimist för havet”. Det får vi försöka
vara: optimister!
Flera stora vattenfyllda bassänger fanns runt om i lokalerna. Där kunde man tävla med radiostyrda segelbåtar,
prova att ro olika mindre farkoster eller testa fiskedrag.
Även en surfsimulator fanns för de viga och smidiga.
En favoritdel av båtmässorna, för min egen del, är
när vi vandrar bland de klassiska båtarna. De strålar av

En skillnad jämfört med Stockholms båtmässa ”Allt för
sjön” var att humorn fanns närvarande. Spontana skämt
drogs flitigt, mellan främmande personer och skratten
var aldrig långt borta. Undrar om vi hade tur med att
träffa glada människor eller om det är mer skämtsamt
i Göteborg?

Sissa Dahm

Text och Foto

Marin och Fastighetsservice

Tema: Båt 41
”Det här är en berättelse om levnadsvillkoren på ön Kallsö i
Sankt Annas skärgård. Historien börjar 1810 då Kallsö var
Lotshemman och fortsätter fram till våra dagar. Ester
Bölja Bergström som är författare, bodde på Kallsö större
delen av sitt liv. Där lyssnade hon ofta på de gamlas berättelser
och skrev ner allt så det inte skulle falla i glömska. Hon kunde
sedan på ett mycket levande sätt beskriva de olika familjernas
levnadsöden. Det har nu enligt hennes önskan blivit en bok.
Det här är ett stycke kulturhistoria som nu kommer bevaras
till kommande generationer.” Här bjuder vi på ett smakprov
ur boken. Boken finns bl.a. att köpa på Söderköpings
Bokhandel.

Alfred och Hugo Bergström med den första
motorbåten på Kallsö.

Ester Bölja Bergström.

Olle Bull. Bröderna Bergströms motorbåt.

Kallsö - Skärgårdsluft genom sekler
Motorbåtarnas intåg

En dag hördes ett nytt ovant ljud från sjön. Det var
Anton som kom med sin nya motorbåt. En ny
tidsålder gjorde sitt intåg.
Denna motor var dock inte skärgårdens första. Eriksson
på Vånsö hade tidigare skaffat sig motorbåt. Vid midsommartid detta år, då ett par av öns ungdomar skulle konfirmeras, hade det gjorts upp att dessa med sina
anhöriga skulle få följa med på Erikssons motorbåt till
kyrkan. De skulle då inte behöva fara hemifrån så tidigt
på morgonen som de annars fingo göra. Kallsöborna
samlades på Härsmarsudden, närmaste udden mot Vånsö, för att bli hämtade med motorbåt. Där stodo de länge
och väntade men ingen båt kom. Slutligen fingo de höra
Erikssons kraftiga stämma ropa över till dem: ”Maskin
går inte!” Motorerna voro lite nyckfulla i början och gingo bara, när de själva ville.
Nu var tiden långt framskriden och det gällda att i
flygande fläng få tag i närmaste roddbåt, ro allt vad tygen
höllo över Hålfjärden och sedan springa Torön fram för
att komma i tid till kyrkan.

Det blev ungdomen som fingo sätta iväg, de äldre
som inte kunde vara med på denna löpning, fingo stanna
hemma.

På vårarna fiskades fortfarande torrfisk, vid midsommartiden jagades säl och gjusungar och på eftersommaren fiskades mört och saltades ner för vinterbehovet.
Efter hand togo också de olika gårdarna hand om var
och en sitt ålfiske. Nu hade de av Johansson lärt sig hur
det skulle gå till. Det var ett intressant, rent spännande
fiske, men förenat med mycket slit och släp. Det var ingen lätt sak att ro den långa vägen ut från Kallsö till Udden
och så i hård blåst och vreda vågor runda Ljusbådan eller Hamnskär med förrädiska brott lurande under kölen.
Det behövdes en stadig karl med starka armar vid årorna
för att hålla båten och en liknande för att hala upp de
stora, tunga stenar varmed hornmorna voro förankrade.
De, en gång i tiden på Flatskär brunna bodarna blevo
i sinom tid ersatta med nya bodar, fast nu inte i klunga,
utan varje gård hade sin bod på någon av sina egna holmar. Sundbergs -Söderlunds gårdar hade bod på Gråskär,
Anders Petters och Olnilsagårdarna hade sin på Långe
skäret och Östermans sin på Aspskäret. Därute höllo

fiskarna till. När ålfisket var som bäst brukade de fara ut
och vittja hornmorna den ena dagens eftermiddag, ligga
kvar därute över natten och vittja nästa dags morgon,
innan de foro hem igen. Därute tyckte ålfiskarna att de
hade det bra och där trivdes de inne i de små stugorna
desto bättre, ju vredare stormen tjöt och regnet plaskade
om höstkvällarna.
Det var också en annan liten fisk som betydde rätt
mycket för Kallsöbornas näringsfång. Det var den lilla
spiggen, eller priggen, som den här kallades.
Att dra priggnot var den vanliga sysselsättningen om
höstarna, så länge inte isen lade hinder i vägen. Man
kunde sedan fortsätta på våren igen. Det blev väl inga
större fångster, men de droga sin not ihärdigt varp efter
varp och samlade fisken på hög vid stranden där den
sedan efter hand kokades. Att koka prigg fordrade stor
noggrannhet och påpasslighet. Varje fisk bar på en liten
droppe olja, som vid kokningen lösgjordes och flöt upp
på ytan. I rätta ögonblicket skulle kitteln skummas och
oljan samlas i fat. Det som sedan var kvar i botten på
kitteln var priggmår, som lades på hög bredvid eldstaden
och sedan vid vårbruket användes som ett högt skattat
gödselmedel för åkern.

42 Evenemang

Viskonsert i Drothems
församlingshem 12 maj

Viskonsert i Drothems församlingshem den 12 maj
klockan 16.00 med Cristina Grönvall och Ewa Grönwall
& kören Halsbandet. Entré kostar 100 kronor.
Cristina och Ewa, sång och gitarr.
Gösta Lissheim, dragspel.
Bengt Lundkvist, bas.
Kören Halsbandet
Ann-Christin Hallgren, körledare/dirigent

Hjärtligt välkomna!

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Brunnsparken
30 april kl 17:30-21:00

17:30

Kioskerna öppnar

18.00

Mässingmusik
Ramunderblecket

18:45

Bonjour Lugac (Clownteaterspel)

19.15

Team Ullis
Sjunger in våren

19.45

Musik
Mr Spruce

20.15

Tal till våren
Anders Karlin, Kulturpristagare 2018

20.30
21.00

Foto: Robert Högfeldt

Barn- och familjeföreställning

Fackeltåg och braständning
Musik
Mr Spruce

Följ oss gärna på
Facebook och
Instagram

Foto: Robert Högfeldt

Foto: Robert Högfeldt

Kultur i skymning
Lördagen den 25 maj klockan 16-22, är det för 15:e
gången dags för konstvandringen ”Kultur i skymning” i Söderköping. Då slår konstnärer, fotografer,
konsthantverkare och designers upp dörrarna till
sina ateljéer och bjuder in allmänheten. Vandringen
kommer att löpa genom stadens gränder, parker och
charmiga hus. Det blir som vanligt en spännande
blandning av kulturupplevelser med något för alla
smaker.

Startplatsen för vandringen är Rådhuset där man, förutom att titta på galleriets konst och en samlingsutställning för konstrundans deltagare, också har möjlighet att
köpa en karta och delta i en tävling och vinna presentkort
hos utställarna.
Varje år brukar 350-500 personer vandra runt bland
ateljéer, gallerier och butiker i ett försommarfagert
Söderköping.
Evenemanget är en del i “Konstrundor i Östergötland” och är ett samarbete mellan Söderköpings
konstförening, de medverkande kulturutövarna, Folkuniversitetet, Region Östergötland och Kulturkontoret i
Söderköpings kommun.

Ola Niklasson

Festlig, rolig och lärorik invigning av
Barnens Trädgård på Korskullen!
Den 25 maj klockan 10:00 klipps bandet av! Klippare är
från barn-TV kände Fabian Bevemyr. Därefter händer
något varje timme: ”barnens stenparti” görs färdigt med
växter och målade stenar, ”sommarblommor” planteras,
köksväxter sås i pallkragarna vid ”gröna köket”, bostäder
för ”vilda vänner” görs färdiga och invigs, målade ”staketfigurer” sätts upp…

De femtio första besökande barnen får var sin presentkasse med bland annat växtpresent, fröer och biljett som
kan bytas mot glass i caféet på kullen! Det ryktas också
att barnen får “busfrön”, som de kan ha till “gerillaodling”
där de tycker det behöver förskönas...

Lars Sylvan

Text och Foto

Evenemang 43
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Arkivbild från En dag för barnen 2018.

En dag för barnen - leka är livet!
Leka är livet, är årets tema för arrangemanget ”En
dag för barnen” i Söderköping den 25 maj!

Föreningen Stadskärnan som står bakom evenemanget
vill genom denna dag nå ut med budskapet att ALLA
barn har rätt att leka och ta plats. Under ”En dag för barnen” får alla barn möjlighet att testa på olika aktiviteter
helt gratis. Dagen erbjuder bland annat pyssel, metartävling, ansiktsmålning, hoppborg, skattjakt, en avslutande

konsert med JOMPA och mycket, mycket mer...

Dagen startar med invigning klockan 10:00 på Hagatorget och fortsätter med ett löpande program till och
med konserten i Brunnsparken kl. 16.00. Ta gärna del av
hela programmet via: isoderkoping.se/endagforbarnen/
eller evenemanget på Facebook: En dag för barnen 2019.

Josefin Lind

Tomter till salu

Ramundermarken
går av stapeln 5 maj
För 56:e året arbetar nu Lions Club Söderköping
med förberedelser inför marknaden. Det är en lång
tradition väl värd att vårda tycker klubbens
medlemmar men det går naturligtvis bara tack vare
stödet från marknadsbesökare, lokala företagare och
hitresta knallar.

Förberedelserna startar i slutet av november och fortgår
med ökande intensitet fram till marknadsdagen då alla
klubbmedlemmar är på benen och jobbar från 06:00 på
morgonen till kl 20:00 på kvällen. Jobbigt men roligt!
Vi blir ett sammansvetsat gäng där allas kunskap och
kompetens behövs och uppskattas. Skulle du vilja bli en
i gänget är du hjärtligt välkommen!
Marknadsdagen kommer många av stadens centralt
belägna butiker att ha öppet och gator och torg fylls av
marknadsstånd där utbudet är varierat. Utplanteringsväxter, konsthantverk, fisk, godis, vaxduk, skor, leksaker,
kläder, sylt, ballonger, köksinredning och mycket mer
kan inhandlas på marknaden. Där finns något för både
liten och stor!!
Blir du hungrig av att titta på så mycket så ska du gå
till bron där Lions grillar goda korvar på löpande band.
Med förnyade krafter kan du sedan ägna dig åt underhållningen och Lions tufftuff-tåg.

Obebyggda tomter i Ö Ryd och V Husby

Lions tufftuff-tåg hinner många turer under dagen
och från scenen på Rådhustorget underhåller våra lokala unga förmågor under ledning av Claes Henke och
Roland Engdahl. På eftermiddagen simmar massor av
gula ankor nerför ån och de ankor som är snabbast ger
lyckliga lottinnehavare med rätt nummer finfina vinster.
Vinnande nummer redovisas från scenen på Rådhustorget, men om du inte hunnit dit ringer vi och meddelar
den glada nyheten.
Välkommen att besöka marknaden och hjälpa till att
hålla traditionen vid liv!

Adress
Svedjevägen 4 Ö Ryd
Svedjevägen 8 Ö Ryd
Nyponstigen 7 V Husby

Vill du också sälja något på marknaden 5 maj? Ring
0765-014750. Behållningen går oavkortat till välgörande ändamål, lokalt, nationellt och internationellt.
Kom till Lions bodar på bron och läs om vad förra årets insamlade medel användes till. Hjälp Lions att
hjälpa.

Nyponstigen 7, Västra Husby

Svedjevägen 8, Östra Ryd

Svedjevägen 4, Östra Ryd

På uppdrag av Söderköpings kommun försäljes tre obebyggda fastigheter i samhällena
Ö Ryd och V Husby. Areal 862-940 kvm. Tomterna är inte kopplade till någon speciell
husleverantör. Anslutningsavgifter för V/A, el, bredband etc. tillkommer. Krav på
byggnation inom viss tid. Generell friskrivningsklausul.
Utgångspris
450 000 kr
450 000 kr
600 000 kr

Storgatan 2, Söderköping - 0121 219 20 - www.serander.se

Gun Löfström
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Johan byter däck på en fin Audi.

Nu är det hög tid att
byta till sommardäck

Foto: www.tunedintocars.com

Innan den 15 april ska dubbdäck bytas till
sommardäck om inte vinterväglag råder. Det är bråda
dagar på Bilexternernas Vianor på Gamla
Norrköpingsvägen, cirka 1 000 kunder som har sina
däck på däckhotell ska byta under några veckor.
Därtill kommer ytterligare ett antal andra kunder.
Vi träffar Johan Lundell och Roger Andersson för en
pratstund.
- Ja, det är tryck nu, två bilar var 15 minut byter vi
däck på! Därefter tvättas, konditionstestas, och märks de
in på förvaring.
Med fyra anställda på två lyftar löper det ändå på smidigt. Sen är det naturligtvis många som kör dubbfritt
och då är det inte lika bråttom att byta. Några kunder
förbereder vi också under vintern när vi på däckhotellet
ser att det är dåliga däck. Då ligger det färdiga nya däck
när kunden kommer till våren för däckskifte.
Vi arbetar med Nokias däck, men även GT. Radar är
ett annat mer typ budgetdäck. Nokia finns i några olika
varianter beroende på biltyp och storlek, sportdäck, däck
till suvar, däck passande för stadstrafik, miljödäck etc.
Kraven på sommardäck är att djupet ska vara minst
1,6 mm. Klokt är dock byta tidigare, både för säkerhet
vid t.ex. risk för vattenplaning och för bilens funktion
och underhåll. Dåliga däck medför också fler punkteringar.
Fördelarna med att anlita oss är väl att vi är ett helserviceföretag, med bilverkstad och däckverkstad. Hos oss
kan man också låna bil under servicen, vi har två personbilar och två skåpbilar
Bilexperterna har en positiv utveckling, nu med tre anställda i bilverkstaden och tre i däckverkstaden, plus extra
anställda i perioder.
Vi går ut i däckverkstaden. Jag tar ett foto av Johan när
han byter däck på en läcker, sportig Audi.
- Visst ja, säger Johan med ett skratt, kom ihåg att
skriva att vi bjuder alla kunder på hembakta bullar under
däcksäsong.
Hm… tänker jag, ett trevligt initiativ, att få en kaffe med
hembakt bulle medan man väntar på att bilen ska bli klar.

Åke Serander
Text och Foto

Boka annons i
sommartidningen
annons@soderkopingsposten.se

Foto: www.tunedintocars.com

Foto: Samuel Kolsmyr

”Idag är redan 170 ekipage av
olika märken och modeller
anmälda att delta i utställningen.
På plats finns även utställande
företag och möjlighet att äta gott
på Husby Säteri.”

Dress Up Kings bjuder in till
utställning vid Husby Säteri
Lördagen den 1 juni klockan 11:00 bjuder Dress Up
Kings in till utställning av fina bilar på Husby Säteri
vid vacker slottsmiljö.

Intresset är stort. Idag är redan 170 ekipage av olika
märken och modeller anmälda att delta i utställningen.
På plats finns även utställande företag och möjlighet att
äta gott på Husby Säteri.

Dress Up Kings
- Dress Up Kings grundades 2016 i Norrköping med
inrikting på JDM/KDM. Stance, fitment och power. Nu
är vi tio stycken medlemmar, varav nio killar och en tjej,
i åldrar mellan 18 och 50 år. De flesta medlemmarna
kommer från Östergötland, men även Värmland och

Västmanland. Vi har bl.a. haft en monter på Bilsport
Custom Motor Show på Elmia 2018 och vi var även
nominerade till årets team av Greenlight Magazine (en
gratis nättidning) 2018. Vi reser runt ihop under sommaren på olika event. Förra året besökte vi t.ex. Polen
(Raceism) Tyskland (Reisbrennen) och Norge (Gatebil)
samt en del event här hemma i Sverige och avslutade
säsongen med Greenlight Galan i Trollhättan, berättar
Fredrik Hellgren som är aktiv medlem i Dress Up Kings.
För mer information om eventet går det bra att
besök www.dressupkings.se alternativt Dress Up Kings
facebooksida https://www.facebook.com/dressupkings.

Mikael Karlsson

Kultur/Sport och fritid 45
”Styrkorna i kommunen ansågs vara biblioteket, Söderköpings
bokhandel och antikvariat, Bland Art, föreläsningsföreningar,
kulturskolan och att samarbete mellan de fyra första nämnda är viktigt.”

Samråd för Regional kulturplan 2020-2023
Vid samrådet för framtagandet av regional kulturplan
2020-2023 på Söderköpings kommunhus aula fick de
närvarande ge sina idéer inom fyra olika frågor. Detta
gjordes i form av en workshop där de närvarande
delades in i olika grupper för att ge sin syn på
frågorna. Närvarade gjorde konstnärer, skådespelare,
musiker, övriga kulturarbetare, politiker, kulturintresserade invånare och deltagare från Region
Östergötland.

Vi tog tillfället i akt och ställde ett par frågor till Jane
Nilsson på Region Östergötland. Jane är processledare
för Regional kulturplan, Enheten för kultur.

Varför gör man kulturplanen och vilka är
initiativtagare?
- Den regionala kulturplanen är ett underlag som presenteras för den nationella kulturpolitiska nivån. Detta
för att visa hur Region Östergötland vill utveckla den
regionalt finansierade kulturen som ingår i kultursamverkansmodellen. Utifrån planen beslutar staten genom
myndigheten Statens Kulturråd om tilldelning av ekonomiska medel till vårt län. Alla regioner som ingår i kultursamverkansmodellen måste göra en kulturplan. Den
aktuella planen gäller 2020-2023 och anger strategisk
inriktning för kulturområdet. Den regionala kulturen i
Östergötland t ex Scenkonst Öst AB, Östergötlands museum, Dans i Öst, Film i Öst, Hemslöjden, Regionbiblioteket m fl har en budget på cirka 140 mkr (varav hälften
kommer från staten). Till detta kommer kommunernas
egen finansiering av kultur.
En regional kulturplan är också ett gemensamt inspirationsdokument för Östergötlands tretton kommuner
och regionen. Den är framtagen i samverkan med kommuner och i samråd med kulturaktörer och civilsamhälle.
Man kan säga att kulturplanen är en gemensam kulturstrategisk och politisk plattform som vi tillsammans kan
ha som utgångspunkt i utvecklingsarbete.

Vad ska planen utmynna i?
- Region Östergötlands kulturplan är ett strategiskt
inriktningsdokument som årligen kompletteras med
verksamhetsplaner, vilka anger insatser på operativ nivå.
Den ligger till grund för prioriteringar kring utveckling
av kulturpolitiken och vilka satsningar som ska göras.
Kommunerna kan använda planen som kunskapsunderlag och inspiration i sitt kommunala kulturpolitiska
arbete, men kommunerna är helt fristående och självständiga när det gäller sina satsningar.

Första frågan var hur fler invånare ska få del
av kultur, där kom följande idéer upp:
• Att man bör börja tidigt med barnen och att man ställer sig frågan hur man når nya grupper.

• Vikten för kommunens attraktivitet - att det händer
något även vintertid då staden upplevs som tom och
många av invånarna håller sig inomhus.
• Man konstaterade att det finns många bra kulturplatser i närområdet men att många drar sig för att
åka ensamma. Därför föreslogs det av flera på plats
att man kunde ordna med chartrade bussar genom
någon lokal aktör.
• Att det behövs fler alternativ som tilltalar ungdomar
så de har mer att göra även kvällar och helger.

Nästa fråga löd - hur vill du att kulturlivet
utvecklas i kommunen och i regionen?
• Här handlar det om att hitta strukturer och sudda bort
gränser inom kulturen så man kan nå och samarbeta
med andra aktörer utanför och mellan kommunerna.
• Medeltidshistorian i Söderköping är något vi bör
spinna vidare mer kring, hur tar vi tillvara och utvecklar detta?
• Gör utbudet som finns inom kommunen ännu mer
synligt för turister så att fler tar del av detta.
• Det behövs en inventering av kulturutbudet i kommunen och regionen.
• Skapa ett återkommande event vid kanalens öppning.
Det finns ju en lokal aktör som gjort berättelser om ett
kanalodjur som det går att spinna vidare på.

Vilka möjligheter, styrkor och prioriteringar
vill du se inom kultur?
Det konstaterades att det finns flera viktiga områden att
utveckla såsom skapande istället för konsumtion, bättre
tillgänglighet i lokaler och genom kommunikation, kulturområdet och skolan behöver samarbeta, bion i stan
behöver utvecklas och lokalerna renoveras och slutligen
musiklivet.
Styrkorna i kommunen ansågs vara biblioteket,
Söderköpings bokhandel och antikvariat, Bland Art,
föreläsningsföreningar, kulturskolan och att samarbete
mellan de fyra första nämnda är viktigt.

Hur underlättar vi för skapande konstnärer
och kreatörer?
• Ge konstnärer och kreatörer fler uppdrag och att använda de i många olika processer.

Populära Vikbovändan
för femte gången
Idén till omtyckta Vikbovändan föddes då löperskan
Elmina Saksi bodde på sin fars gård på Vikbolandet
under en sommar.

- Inspirationen kom av vingårdsmaraton som bland
annat anordnas i Frankrike, där man springer mellan olika vingårdar och tar del av lokalproducerat vin, berättar
Elmina vid en träff för sponsorer och funktionärer på
Gisselö Gård.
- Alla kan delta i loppet, vi vill visa upp Vikbolandet.
Det är en folkfest! En del av dom som deltar har inte
bråttom utan ser det bara som en kul grej, tillägger löperskan Frida Södermark som tillsammans med Elmina
arrangerar loppet.
Loppets utformning handlar om att man springer och
cyklar mellan olika gårdar och platser på Vikbolandet
antingen på egen hand eller delar det på två i den populära duoklassen. Distansen är 44,5 km och förutom god
motion i vacker natur så får man på de olika stationerna
ta del av bland annat lokalproducerade godsaker från
sponsorerna såsom ölkorv gjord på struts från Vikbolandsstruts, kalkon från Visätter Kalkongård, Valla gårdsmejeri bjuder på prisbelönt ost, glass (även till barnen
i barnloppet) från Sänkdalens gård och nytt för i år är
Utangärstad gård där man får delikat honung som energipåfyllning. Förutom mat finns här för den som inte
har bråttom i loppet möjlighet att på flera håll besöka
gårdarna, se djuren på nära håll och se delar av produktionen.
- Förra året deltog ca 170 tävlande samt mellan 50–60
tävlande i barnklassen. Varav några stycken av deltagarna
kom ända från Cypern(!). Barnloppet, som har en egen
sträcka i skogen, är gratis genom sponsring av ICA Supermarket Östra Husby och antingen springer man 700
m eller 1,4 km, säger Elmina.

• Att ha en öppen attityd kring idéer och förslag.

Loppet går av stapeln den 10/8, genom deltagandet går
del av intäkterna till Kättinge IF, Tåby Hembygdsförening, Kuddby IF samt Björkekinds Hembygdsförening.

• Även under denna fråga lyftes lokalerna, hur nyttjas
Brunnslasarettet och Brunnsparken? Går dessa att utnyttja mer inom kulturen?

Får man problem med sin cykel inför eller under loppet
så kan man vända sig till Skarphagens cykel som kommer att vara med på plats och ge service.

• Man ska identifiera behoven i samhället, fundera på
hur man når dom som saknar språk och att erbjuda kurser för kulturarbetare då många i branschen är
egenföretagare.

• Förslag om att bjuda in skulptörer för att ställa ut över
hela stan och även nyttja det offentliga rummet mer
och ge möjlighet till MU-ersättning (ramavtalet för
konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar, reds anm).

• Se till så det blir mer jämställt med ekonomiska bidrag då mycket pengar går till de resursstarka / största
aktörerna inom kulturutövningen.

• Att inte minska på Bland Arts lokaler, det är en diskussion som förs men det finns inget erbjudande om
likvärdiga ersättningslokaler.

• Många tog upp problematiken med de tomma lokalerna runt om i staden, vad kan man göra med dom?
Öppna gallerier? Anordna utställningar?

• Diskussion fördes även om medborgarlön, avskrivning
av CSN-lån m.m. som förekommer i andra länder.

• Behovet av ett kulturhus i staden lyftes fram. Det är
idag svårt för resande teatersällskap att sätta upp någon teater, dansskolor att etablera sig och det är ont
om replokaler för band i Söderköping då det inte finns
någon fast plats att vara på. Förslag lyftes om att nyttja
Bergaskolan som står tom och förfaller.

Elmina Saksi och Frida Södermark är
initiativtagare till Vikbovändan.

5 km innan målgång finns det möjlighet för löparna att
tävla om det ärofyllda backpriset. Det kan exempelvis
bestå av en bag-in-box av Rås dryck eller något annat
som är lite tyngre att springa med. Den som tar med
saken över målgången får behålla priset. Vid 5 km kvar
till målgång brukar man även finna Epatraktorn som delar ut välbehövligt vätskepåfyllning till löparna och som
spelar musik genom vars låtlista, alla deltagare har möjlighet att påverka innan loppet.

Jag lämnar mötet med glädjen i att veta vilka starka krafter vi har som brinner för kulturen i kommunen. Det blir
spännande att se vilka av punkterna som bockats av då
vi når år 2023.

Vid målgången delas en pärsbärs ut, bryggt på Vikbolandet av Stefan Saksi till de vuxna tillsammans med en
shot av WellNOx Rås välsmakande och naturliga energidryck. Alla som tar sig i mål bjuds även på korv med
bröd.

Text och Foto

Text och Foto

Daniel Serander

Efter sammanfattning av Region Östergötland

Daniel Serander

46 Serier

Välkommen till vår
nya grillutställning

Järngatan 21, Norrköping
Tel. 011-14 90 40
www.spiscenter.com
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Din lokala Radiokanal i
Valdemarsvik

LOPPMARKNAD

Sporthallen Vikingen, Söderköping

sön 14/4 kl 10-14
Fri entré

Servering till förmån för Världens barn

Heidis lokala serie.

Heidi Silferclau

Teckning från www.bokstavligtmalat.se.

Maria Hellqvist

Idrott o Fritid 0121- 18625,
idrott.fritid@soderkoping.se
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den 8 juni
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Lämna in din lösning
till redaktionen (brevlåda finns på
gården) eller posta:
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland
de rätta lösningarna.
Svara senast den 23 maj.

Vinnarna
Vinnare Korsord
Anna-Britt Rolf, Söderköping
Per-Arne Carlsson, Linköping
Torbjörn Samuelsson, Valdemarsvik
Marianne Druid, Uppsala
Berra Sandberg, Norrköping
Vi gratulerar vinnarna!

Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se

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

Hemsida: www.energiochservice.se

Rörtjänst AB
60år
1958-2018

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

Företaget firar

Stefan
Thollander

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

lopp gratis!
Kuta barnens egna

L i lla

BRUNNSPARKSLOPPET
Ramunderstaden bjuder alla barn på anmälningsavgiften

19 juni 2019
För barn födda från 2007
Anmälan och info på
www.soderkopingsstadslopp.se

Vårkampanj i Söderköpings-Posten
Öppettider under Påsken:

Ring 011-10 71 10
för kostnadsfritt
hembesök!

GULDKANT

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

Mån-Tors: 11:00-18:00
Långfredagen: 10:00-14:00
Påskafton: 10:00-14:00
Påskdagen: Stängt
Annandagen: Stängt

Ågatan 19 textil & interiör AB
Telefon +4670-303 55 19
Ågatan 19, vid Rådhustorget i Söderköping
Amelie

Dan

Peter

Martin

Ulla

Erbjudande

Brunnsparken 6 juni 2019

20% rabatt
på vitvaror
vid köp av
kök

Motsvarande 50% rabatt på
monteringskostnad. 30% ROT-avdrag
Du som kund betalar bara 20% av
monteringskostnaden. Erbjudandet
gäller till 2019-06-30

16 JUNI 2018

14.45
15.00

Fantåg (Samling vid Rådhuset)
Välkomsthälsning - Anders Eksmo (KF ordförande)
Kulturskolans elever och lärare spelar och sjunger
15:20
Nationaldagstal - Edvard Hollertz
Var med
om härliga
utflykter med guidning i naturens
15:30
Kören
Halsbandet
och kulturens
värld! Vi upplever grodkonsert,
15:45
Dansverkstan
S:t Anna
skärgård,
fornlämningar,
16:00
Utdelning
flagga
och fana gruvhistoria,
16.10
Tant Grön,
Tand Grön, Tant
Gredelin
(Teater Sythercopie)
strandhugg,
Ramunderbergets
olika
biotoper,
16:20
Kulturskolans
elever och
och djur
lärare
spelar
och
sjunger
Uvmarö
naturskog, växter
samt
Göta
virke,
16:30
Nationalsången
Östergötlands
unika försvarsvall. Kom också med
till Ramunderborgen, åk på säl- och havsörnsafari
Övrigt i Brunnsparken (14:30-17:00)
eller Barnen
spana på
guldfiskar
ochSmultronstället
kräftor!
Rädda
bjuder
på kaffe,
delar ut glass till barnen
Flaggverkstad för barn med konstnären Anna-Lena Rydberg

Butängsgatan 44 Norrköping
kolmardskok.se

011-10 71 10

Arr: Kommunkommitén för Sveriges Nationaldag
i samarbete med Rädda Barnen, Smultronstället.
Epost: kulturkontoret@soderkoping.se
Tfn: 0121-187 10

Välkommen till Rehabpartner det familjära gymmet

Ett familjeföretag sedan 1947

Avloppslördag
27 april 10.00-14.00

Camilla Eklind

Anette Österholm

Erbjudande på gymkort t.o.m 30:e april
12 mån: 2800 kr ord. pris: 3300 kr
6 mån: 1600 kr ord. pris: 1800 kr
För att boka Massage och Naprapatbehandling
www.dinrehabpartner.se eller ring: 0121-36 21 12
@rehabpartner

Komplett sortiment inom mark & VA

Passa på att kolla in vårt breda sortiment av marksten.

Margaretagatan 37, SÖDERKÖPING
0121-102 41
www.cementgjuteriet.se
Återförsäljare för:

E-post: info@dinrehabpartner.se
Adress: Kullborgsg. 1C

Moderaterna i Söderköping
Välkomna till medlemsmöte

Tisdagen den 14 maj kl. 18.00
Plats: Aulan i kommunhuset
Senaste nytt och EU-valet den 26 maj.
Gå Lunka Löp med oss och prata politik
Lördagen den 11 maj kl. 10.00 samlas vi för att
göra en insats för miljön. Samling vid Rådhustorget.
En timme plockar vi skräp i Söderköping.
Återsamling med fika och samtal om viktiga
miljöfrågor för vår kommun.
Styrelsen hälsar alla välkomna!

GULDKANT

Välkommen!

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

NATIONALDAGSFIRANDE
MUSIK OCH DANS

