Positiv, personlig och lokal

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

GULDKANT

Lördag 23 april 2022

Söderköpings-Posten
Upplaga: 22 000 ex

Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

Torbjörn lämnar arbetet
som präst efter 40 år
Sid 28

Rose krönikor blev en bok
Sid 8

Gert ställer ut naturfoton
Sid 14

Jannes Hembageri 40 år
Sid 39

ROSE WILKINSON SIGNERAR SIN BOK
LÄTTPLOCKAT - HUR DU ANVÄNDER VANLIGA VILDA
VÄXTER, BÄR OCH OGRÄS TILL MAT OCH HÄLSA

Nu öppnar Tomas Bossgård,
Axets Begravningsbyrå
Välkommen att kontakta mig
på telefon 0121-131 31

Prästgatan 6,
Bossgård
614 30 Söderköping

GULDKANT

www.soderkopingsposten.se

Studenterbjudande
på Tempo Trollet
Gör din stora dag perfekt, bjud dina
gäster på fräsch catering från Trollet!
Specialerbjudande till alla studenter
Exotisk Bricka - 120kr/person
(3 sorters kallskuret, frukter,
bär & hemgjord potatissallad)
Boka direkt i butiken eller på telefon:
0121-21750 Vi behöver ha in din beställning
senast tio dagar innan hämtning!
Välkomna till Tempo Trollet och
Söderköpings fräschaste catering!

0121-131 31
tomas@axets.se
www.axets.se

Boka
redan
idag!

LÖR 23 APRIL, KL 11-13, SÖDERKÖPINGS BOKHANDEL
SÖN 8 MAJ, KL 12-13, LIVSENERGI, SÖDERKÖPING
LÖR 14 MAJ, KL 11-12, AKADEMIBOKHANDELN, DOMINO, NORRKÖPING
LÖR 14 MAJ, KL 13-14, AKADEMIBOKHANDELN, INGELSTA, NORRKÖPING
FRE 27 MAJ, KL 11-16, BOKTORGET 2022, ÅGATAN, LINKÖPING

NY BOK
UTE NU
!

Boken går även att köpa på www.soderkopingsbokforlag.se

EN NYTTIG OCH AKTUELL BOK SOM PASSAR I VARJE HUSHÅLL
Följ Söderköpings Bokförlag på Facebook för att hålla dig uppdaterad om fler nyheter

VÅRÖPPET I MEM

CAFÉ & LUNCH
ÖP PE T TI DER OCH MER I NF O:
WWW. KANALMAGASI NE T. SE
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Ledare

Våren är äntligen här igen
T

ill mångas glädje är våren här. Vi bjöds på ett
härligt påskväder med sol och höga temperaturer. Jag läste att Norrköping hade den högsta
temperaturen i Götaland på Påskafton med 15
grader och något liknande var det säkert i hela tidningens utgivningsområde. Under påskdagen kändes det till
och med ännu lite varmare. Många turister hade tagit sig
till Söderköping och Rådhustorget där man intog årets
första glass.
Känslan är speciell denna vår med tanke på allt hemskt
som sker i vår omvärld. Stundtals tyngs jag av ett vemod
vid tanke på vad många människor som lider och av uppgivenhet att inte kunna påverka händelseutvecklingen.
Många av tidningens läsare har bidragit ekonomiskt till
olika hjälporganisationer och även till KFUM:s aktiviteter för flyktingar på Brevik, som vi skrev om i förra
numret.
Stämningen ger samtidigt en ovanligt stark känsla
och tacksamhet över att återigen få uppleva våren med
allt det vackra i vår natur med grönska och fågelsång. Jag
känner en stor tacksamhet över att få leva på en plats
där fred och demokrati råder, men skuldkänslor tränger sig på, varför får inte alla ha det så bra? Kanske är
det ändå som många hävdar att vi ibland måste släp-

pa de negativa tankarna för att orka och vara starka i
vardagen.
Ett sätt kan vara att tillbringa mer tid ute mer i skog
och mark och njuta av naturen. I detta nummer presenterar vi Söderköpings-Postens krönikör Rose Wilkinsson som nu ger ut sin första bok: ”Lättplockat – Hur du
använder vanliga växter, bär och ogräs till mat och hälsa”.
Tänk vad mycket gott och nyttigt som finns att ta vara på
och som dessutom oftast är fritt att plocka.
Rose brukar säga, ”det är bara att gå på promenad vid
kanalen och se sig omkring, så hittar du 10-15 nyttiga
växter och örter, för att se och lära. Bäst dock att inte
plocka vid välbesökta stigar”. Så duktig blir jag kanske
när jag läst Rose lättfattliga och praktiska bok med fina
foton? Om du vill så träffar du Rose vid boksläpp på Söderköpings Bokhandel lördag 23 april mellan kl 11 – 13.
Läs också David Carlssons krönika om rörelse, motion och kondition, och låt dig inspireras. Vår kropp är
byggd för att röra sig. Det är viktigt för vår fysiska och
psykiska hälsa och vårt välbefinnande!
Två medlemmar ur Söderköpings fotoklubb är också
aktuella med reportage, Gert Eliasson som ställer ut sina
vackra naturfoton under några helger i maj på Öjelsbo

Kommande nummer 2022
Lördag 28 maj

Tema: Sommartidning (54 000 ex)

Lördag 27 augusti
Tema: Valet

Lördag 24 september
Tema: Jord och Skog

Lördag 22 oktober
Tema: Bil och Däck/Julbord

Lördag 19 november
Tema: Jul/Vinter

- Vi annonserar gärna och regelbundet i den regionala
tidningen Söderköpings-Posten!
Tidningen har en stor spridning. Den läses under
många dagar, inte bara som en dagstidning.
Vi märker goda resultat av vår annonsering!

Jan Erik Andersson

Ladda hem vår
app kostnadsfritt
och ta del av lokala
nyheter varje dag!

Jannes Hembageri

Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Telefon 0121- 421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se
Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och mediasäljare:
Daniel Serander
Tidningen är religiöst- och
partipolitiskt obunden
Tryck: Pressgrannar AB 2022

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.
tipsa@soderkopingsposten.se

Positiv, personlig
och lokal läsning i vår
tidning och app varje
dag året om!

”Båt och skärgård” är det här numrets tema och du
finner flera reportage på ämnet; Bo Wastesson och
musiksagan ”Gerda”, den historiskt intressanta S:t Anna
gården, pedagogiken vid S:t Anna förskola, ”Val 22” med
frågor om skärgården och så ett par intressanta reportage
om båtliv.
Nästa nummer blir vårt stora sommarnummer med
utgivning den 28 maj, extra tjock tidning och upplaga 54 000 ex. Nu laddar vi om för ännu mer personlig,
positiv och lokal läsning!

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Vi lottar ut
tre exemplar
av boken
Var med i utlottningen av
Gertrud Hellbrands nya bok
Svinskytten.

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

Lycka till!

(Totalt 8 nummer per år)

Foto: Privat

Månadens annonsör

Country House och Yvonne Bäckstedt som varit på en
inspirerande fotoresa i Västerbottens inland.

Välkommen att annonsera
i Söderköpings-Postens
sommartidning 2022
- Utgivning 28 maj i extra stor upplaga om 54 000 ex
- Delas även till många villor i Norrköping och Linköping
- Finns på tidningställ i utgivningsområdet hela sommaren

Välkommen att boka annonsplats på tel. 0121-421 35
eller skicka e-post till annons@soderkopingsposten.se

”

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

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik, Vikbolandet och på ställ i
Norrköping. Upplaga 22 000 exemplar.

3

VALBORG
Brunnsparken
30.4 2022

Lions Club Söderköping

17.30
Kioskerna öppnar

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA

18.00
Familjeunderhållning med
Mr Goran - Trollerishow och
ballongskulpturer
19.00 och under kvällen
ed trubadur
Willy Landstedt med
19.55
Trombonsolo
av Roland Engdahl

Nu väcker vi liv i Lions
Ramundermarken igen!

20.00
Tal till våren av professor
Sten Lennquist

Söndag den 8 maj kl. 10-17

20.20
Våren sjungs in av vokalensemble
från De Geer gymnasiet

Efter drygt två svåra år med Covid-19 pandemin, och
med stöd av Söderköpings kommun och
Stadskärnan i Söderköping blir det äntligen:

20.45
aständning
Fackeltåg och braständning
med SIK och Scouterna
uterna

- Utomhusmarknad på gator och torg
- Kommunens musikskola och unga talanger
- Knallar, korvstånd och lotterier
- Veteranmopeder vid G:a brandstationen
- Ank-lotter med fina vinster

Arr: SIK och Kulturkontoret
i samarbete med
Söderköpings Brunn

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

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

OCH MYCKET MER!

LÄS MER OCH BOKA PÅ WWW.SKARGARDSKOMPANIET.SE
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Söderköping

”

De flesta bilderna jag tagit är
från max en meters avstånd till
fotoobjektet. Många tycker nog
jag är lite dumdristig. Men jag
hjälper även till att flytta ormar
från tomter, så jag är van att
hantera dem.

Makaonfjäril.

Foto: Martin Wallberg

Martin ställer ut vid Edgards på Lagnö.

Jordhumla.

Foto: Martin Wallberg

Padda.

Foto: Martin Wallberg

Foto: Daniel Serander

Skogspärlemorfjäril.

Foto: Martin Wallberg

Martin Wallberg ställer ut ”med småkryp på linsen”
Vi skrev om hobbyfotografen Martin i maj förra året i
samband med hans fotoutställning om fåglar. I
sommar är han aktuell med en ny utställning men
denna gång är det ormar, spindlar och insekter som
står i fokus. Jag möter Martin en blåsig dag ute vid
Edgards på Lagnö för att höra mer.

Vad kan besökarna förvänta sig att få se på
din utställning på Edgards i sommar?
- Det är levande ting som alla kanske inte är så bekväma med att titta på såsom ormar, spindlar och insekter.
Bortsett från fåglarna, så är de är mitt största fotointresse.
Förra året hade jag över 1200 besökare på min fågelutställning. Det var långt över förväntan med hänsyn till
pandemin. Det är tveksamt om det blir lika många denna
gång, ormar och spindlar är ju något många har fobi för.
Vid fotografering av dessa så gäller det att krypa. De
flesta bilderna jag tagit är från max en meters avstånd till
fotoobjektet. Många tycker nog jag är lite dumdristig.
Men jag hjälper även till att flytta ormar från tomter, så
jag är van att hantera dem.

Skulle du inte kunna zooma istället för att stå
så nära?

djur så ser man dem i ett sammanhang, ett djur kanske
har blivit upptäckt av ett annat vilket utlöser ett visst
rörelsemönster och så vidare.

Du fotar med vanlig kamera?
- Ja, det gör jag och har den i stort sett alltid redo. För
djuren som är aktuella i den här utställningen så krävs
andra objektiv. Jag har modifierat några objektiv så att de
går att använda till min kamera. Det känns bra att kunna
återanvända och inte köpa ny utrustning hela tiden.

Har du något speciellt mål med din
fotografering?
- Egentligen inte. Jag tycker om att dokumentera fåglar även om jag inte ser mig som fågelskådare. Jag håller
inte på med någon krysslista men jag räknar de jag fotograferar. Förnärvarande har jag kommit en bit över 90
arter. De flesta är fotade häromkring utom några som jag
fotograferat i Hälsingland där jag bodde tidigare.
Man behöver inte åka så långt för att hitta fotoobjekten. De flesta fotona i den här och i min tidigare utställning är från Norra Finnö.

Säljer du foton?

- Teoretiskt sätt ja, men jag får en annan känsla för
fotoobjektet genom att komma det nära. Vid zoomning
får jag ett annat skärpedjup och bilden blir inte lika detaljrik. Det gäller också att kunna följa fotoobjektet och
det gör jag bättre då jag är nära.

- Det gör jag och det kommer även finnas möjlighet
att köpa i samband med utställningen. Ett par exempel
på format jag brukar saluföra är foton tryckta på canvastavlor och som vykort.

Är det svårt att upptäcka djuren?

Kommer du arrangera fler utställningar
under 2022?

- Nej, de finns oftast i närheten. Nu ser jag exempelvis
en havsörn som seglar över träden där borta. Folk kan bli
tokiga på mig, ”hur upptäckte du det”? När man fotar

- Inte som det ser ut just nu. Däremot har jag några
andra fotouppdrag framöver, bland annat två bröllop.

Du bor här på Norra Finnö?

- Jo, jag flyttade hit för två och ett halvt år sedan. Vi
har haft fritidshus inom familjen på Vrångö sedan början
av 90-talet, så jag uppskattar verkligen skärgården.

Vad tycker du är det bästa med att bo här?
- Vi bor långt ute i skärgården, men har ändå bra bilväg hit. Det är en stor fördel mot att vara öbo, även om
de också har sina fördelar.
Det bästa är dock ändå närheten, till naturen, till Söderköping/Norrköping, ja allt finns inom räckhåll. Vi har
lanthandel i Mon och i Bottna och utlämning från Systembolaget och pakethantering erbjuds utöver på dessa
platser på flera håll. Vi klarar oss bra utan att behöva åka
så långt.

Upplever du att fler väljer skärgården
framför stan?
- Ja, det märks att fler flyttar hit. Under och efter pandemin har intresset ökat jättemycket. Många vill vara
nära naturen, flyttar hit och sätter sina barn i S:t Anna
skola. Det känns som att det är ett generationsskifte nu.
Det är främst 80-talisterna och yngre som flyttar ut. Jag
hade tur som köpte mitt hus året innan pandemin bröt
ut. Det är jättekul att det rör på sig härute även utanför
säsong.
Utställningen kan besökas varje helg fram till midsommar. Därefter kommer man kunna se delar av utställningen fram till 21/8 parallellt med andra.

Daniel Serander

Trevnad
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HOS BOUTIQUE RAMUNDA

FÖNSTER

Måttanpassade och
designade efter Dina
önskemål!

KOM IN &
INSPIRERAS
AV ALLA VÅR
!
ER
ET
NYH

Hagatorget 2
0121-139 06

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

Välkommen in!

Dam- och Herrboutique

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

1-årsjubileum på Guldkorn lördagen den 23/4!
NYHET! Prova vår Belgiska våffla med: kycklingcurry och
räkor, eller efterrättsvåffla med glass och såser.
Fler godsaker i vår konditordisk.

Öppettider:

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

Guldkorn & Smulor
Guldkorn_och_Smulor

Stationsvägen 1, Ringarum • 0123-100 19

BRYGGBUTIKEN
men
Varmt välkom
s
att kontakta os

FLYTBRYGGOR
FASTA BRYGGOR
TIMRADE STENKISTOR
Y-BOMMAR OCH BOJAR
ENTREPRENADARBETEN
SJÖTRANSPORTER

Lilla Bäckermåla Valdemarsvik
68 58 08
Bengt0709
Almkvist
0121-521 22
www. bioconsultingab.se
www.bryggbutiken.se
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Söderköping
"Det blir en exklusiv före
ställning den 21 maj. En
kvinna på Facebook skrev att
hon sett Gerda elva gånger –
vilket måste vara ett rekord."

Linnea, Bosse, Penny, Alice och Jack.

Sångsagan ”Gerda” sätts upp på Husby Säteri
Den 21 maj finns det återigen chans att se sångsagan
Gerda. Jag träffar en av upphovsmännen,
Bo Wastesson för att få veta mer om föreställningen.

Gerda är ingen ny företeelse?

- Nej, det stämmer. Gerdas historia börjar 1999/2000.
Jag var vid den tidpunkten chef på studiefrämjandet i
Östergötland. Den julen fick jag bland annat ett paket
som jag tog med mig hem under ledigheten. Då jag öppnade det i mellandagarna upptäckte jag att det var en
almanacka från Sydved. Den bestod av naturfoton och
en dikt för respektive månad. Den som författat dikterna
var Gudrid Hansen. Jag hade lite tid över under mellandagarna, så jag tog mig friheten och tonsatte några av
dikterna.
Jag bodde på Lagnö på den tiden, bara några 100 meter från artisterna Peter Johansson och Matilda Grün. Så
när jag behövde sång så ringde jag dem.
Jag skickade de inspelade låtarna till Gudrid och hon
blev jätteglad.
Jag har alltid skrivit och komponerat musik, men jag
har aldrig skrivit något om min hembygd. Så jag kom på
idén att vi skulle göra ett skillingtryck. Ett sådant handlar om något olyckligt och besjungs på uppåt 20 verser.
Jag gick till min mamma och sa ”jag behöver ett elände”. Det fanns många historier om människor som drunknat, men nja. Jag hade tänkt mig något ännu värre.
Jag tog kontakt med hembygdsföreningens ordförande och en kväll blev jag uppringd av en man från bygden
som berättade om sin farfar som skrivit om sina minnen
då han var i 80-års åldern. Där stod om en man som
bodde på Mon och som drömde om att bli skeppare på
sin egen skuta. På sin första seglats gick han under med
manskap och allt.

Det tyckte jag lät hemskt. Jag tog kontakt med pastorsexpeditionen som handhade St Anna dödböcker. Vi
lyckades finna mannen från Mon, där han bodde med fru
och två barn. Vid olyckan var han blott 28 år och hans
fru var dessutom gravid… så det var ett riktigt elände.
Jag ringde till Gudrid och berättade. Jag komponerade några låtar till på ren inspiration och Gudrid skrev
texten. Det slutade med att det snarare blev teatermusik
än skillingtryck. Så höll vi på fram och tillbaka och det
resulterade till slut i 15 låtar.
Det här var vi tvungna att göra något av, så vi bestämde oss för att göra en musiksaga i S:t Anna kyrka. Under
juli 1999/2000 hade vi premiär och kyrkan var överfull!
Det blev en hit med 15 tårdrypande ballader. Kanske
lite enahanda måhända men publiken var väldigt påverkade och grät. De kunde relatera till sångerna, då samtliga kände någon som drunknat.
Av olika skäl har vi därefter uppfört Gerda uppåt 20
gånger på vitt skilda platser, bland annat; tre gånger på
Åland, två gånger på Berwaldhallen i Stockholm och två
till fyra gånger på De Geer hallen i Norrköping med stor
orkester. Vi har även haft mer intima föreställningar med
förinspelad musik.

Vilka har medverkat i ensemblen?
- Det har varit flera, först var det Peter och Matilda.
Ett par som deltagit många gånger är Christer och Cecilie Nerfont som bland annat arbetar på Värmlandsoperan. De var bland de första som gjorde inspelningar av
musiken och de kommer även medverka på Husby Säteri. Cecilie gör rollen som berättaren (en roll som Arja
Saijonmaa gjort flera gånger). Christer är en av Sveriges
främsta musikalartister.
Arvid och Gerda spelas av två nya förmågor: Emma

Mellerot som är utbildad musikalartist vid SMU (Sveriges Musikal Utbildning) och Linus Wallberg från Vänersborg som gått på Balettakademin i Göteborg och
även taxi Janne kommer sedvanligt att medverka.

Vem är taxi Janne?
- Det är Peter Johanssons pappa. Han har kört skolbussen i S:t Anna i hela sitt liv. Han har alltid medverkat
i Gerda. Han sjunger en låt i föreställningen.
En roll spelas av en mindre pojke i tio-årsåldern, så
vi har ”förbrukat” fyra-fem stycken. Den första var Fredrik Edcrantz från Söderköping som gjorde rollen flera
gånger. Den här gången blir det Jack Roos, son till Sebastian Roos. Jacks lillasyster Penny kommer också att
medverka.
Två flickor som var med i sommarspelet på Edgards
kommer också medverka, nämligen Alice och Linnea.
Åke Sandén kommer vara hej och hå man, det vill
säga, sjunga sjömansvisorna.

Varför föll valet på Husby Säteri denna gång?
- Ägaren, Fredrik Wastesson (som är min brorson)
ringde upp. De skulle göra om ladugården till en eventhall – som jag tyckte var en mycket bra idé. De kämpade
på med renoveringen men så kom pandemin emellan.
Nu har läget blivit bättre och jag föreslog att ”det kanske
är dags att köra Gerda”? Fredrik tyckte idén var bra och
på den vägen är det.
Det blir en exklusiv föreställning den 21 maj. En kvinna på Facebook skrev att hon sett Gerda elva gånger –
vilket måste vara ett rekord.

Daniel Serander
Text och Foto

Välkommen att annonsera i Söderköpings-Postens populära sommartidning
- Utgivning 28 maj i extra stor upplaga om 54 000 ex
- Delas även till många villor i Norrköping och Linköping
- Finns på tidningställ i utgivningsområdet hela sommaren
Välkommen att boka annonsplats på tel. 0121-421 35
eller skicka e-post till annons@soderkopingsposten.se
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SE MER!
Detaljerad information
om våra gudstjänster
hittar du i vårt
kalendarium

Gudstjänster i vårmånader
April

Söndag 24

11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka
16.00 Gudstjänst, Skällviks kyrka

Onsdag 27

13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka
17.00 Liv att dela, Drothems kyrka, Drothems församlingshem

Maj
Söndag 1

11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka
16.00 Gudstjänst, S:t Anna gamla kyrka

Onsdag 4

13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

Söndag 8

11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka
16.00 Gudstjänst, Skönberga kyrka

Onsdag 11

13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

Söndag 15

11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka
16.00 Mässa, S:t Anna gamla kyrka

Onsdag 18

13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

Söndag 22

11.00 Mässa, Capella Ecumenica
11.00 Gudstjänst för små & stora, S:t Laurentii kyrka

Onsdag 25

13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

Torsdag 26

08.00 Friluftsgudstjänst, Tyrislöt
10.00 Friluftsgudstjänst, Ramunderberget

Söndag 29

11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka
16.00 Gudstjänst, S:t Anna gamla kyrka
18.00 Vårkonsert, S:t Laurentii kyrka

Sjunga tillsammans Ett sätt att må bra!
Vill du vara med och sjunga i kör?
Vi söker nya körmedlemmar till
S:t Anna Vocalensemble.
En välklingande liten kör som övar på tisdagar.
Är du intresserad?
Hör av dig till körledare Bodil Hedman,
0121-358 28, bodil.hedman@svenskakyrkan.se
Läs mer om S:t Anna Vocalensemble på vår
hemsida www.svenskakyrkan.se/soderkoping

Diakonicentrum

Tisdag
Onsdag
Fredag
Söndag*
*1/5, 29/5

09.30-11.30
16.30-18.30
09.30-11.30
12.30-14.30

Gudstjänstfrukost

* Ovanstående söndagar mellan kl. 09.00-10.30
Anmälan till Församlingsexpeditionen

VI KLIPPER BANDET
Lördag 14 maj
Kl. 10-14

Lunchträff

Måndagar jämna veckor kl. 12.00-14.00
2/5, 16/5
Drothems församlingshem
Anmälan till Församlingsexpeditionen

Missionskretsen- Öppet hus Café

Onsdagar kl. 13.30-15.30
27/4, 11/5, 25/5
Klockaregården

Kontakt

Rundvandring
Tipspromenad
Maskinvisning
Musik

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

Med reservation för
eventuella ändringar.
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Söderköping
LÄTTPLOCKAT
HUR DU ANVÄNDER VANLIGA VILDA
VÄXTER, BÄR OCH OGRÄS
TILL MAT OCH HÄLSA
Rose Wilkinson

dig
mer.

ROSE WILKINSON

a

SÖDE RKÖPI NGS BOK FÖR L AG

Omslaget
till boken.

"Mamma föddes under andra
världskriget i Österrike. Hon
växte upp i ett krigshärjat land
som var fattigt på alla plan.
Människorna hjälptes åt och
delade kunskapen om det man
kunde använda från naturen till
mat och medicin."

Rose populära
krönikor växte
fram till en bok

Som tonåring köpte Rose Wilkinson sin första bok
om läkeväxter. En bok som hon fortfarande har kvar
och återvänder till. Sedan flera år tillbaka har hon
drömt om att ge ut en egen bok för att sprida kunskap
och inspiration på ett enkelt sätt, så att fler ska våga
ta del av det goda och nyttiga som naturen delar med
sig av.
Den 23 april blir drömmen verklighet, när Rose
ger ut sin första bok; Lättplockat - Hur du använder
vanliga vilda växter, bär och ogräs till mat och hälsa.

Varifrån kommer ditt stora intresse för
naturen och hur man använder vilda växter
till mat och hälsa?
- Redan som barn älskade jag att vara ute i naturen.
Vi sprang barfota i skogen, plockade blommor och åkte
roddbåt på sjön. På lördagarna brukade vi gå på långa
skogspromenader med familjen. Min mamma plockade
blåbär, lingon, svamp, och växter i medicinskt syfte. Vi
fick örtte när vi var sjuka och förkylda hemma. Hon använde även inhalation, tinkturer och droppar som smakade apa, berättar Rose med ett leende.
Mamma föddes under andra världskriget i Österrike.
Hon växte upp i ett krigshärjat land som var fattigt på
alla plan. Människorna hjälptes åt och delade kunskapen
om det man kunde använda från naturen till mat och
medicin.
I och med mammas och mormors kunskaper har jag
fått med mig mycket från min uppväxt. För dem har
det alltid varit viktigt att plocka nyttigheter i skogen,
och odla det man kunde, för att försöka vara mer själv
försörjande.
Trädgården hemma var full av ätbara nyttoväxter.
Prydnadsväxter fanns det ingen plats för. Så ser det ut i
min trädgård idag. Jag samlar även ovanligare läkeväxter
i rabatterna.

Rose skriver om hållbara nyttigheter som naturen odlar åt oss.

Är kunskapen om örtmedicin större
utomlands?
- Ja, i de flesta länder. På apoteken i t. ex. Österrike kan
man fortfarande få örtmedicin som de bereder direkt på
plats för de besvär man har. De gör dessutom ofta egna
salvor, hudkrämer och tinkturer m.m. Även i krigsdrabbade och fattiga länder är kunskapen om örtmedicin stor
där andra läkemedel ofta inte finns till hands.

Vad arbetar du med?

Foto: Mikael Strand

ämnen och vitaminer som växterna innehåller, samt intressant historia och kuriosa. Genom åren har jag träffat
många människor som så gärna vill lära sig mer, men som
inte vågar eller inte vet var de ska börja. Min förhoppning är att boken ska vara till hjälp för dem.
Jag skulle även säga att boken passar för dig som är
naturintresserad, nyfiken på självhushållning eller vill få
inspiration till en mer hälsosam, miljövänlig och hållbar
livsstil.

Vilka växter, bär och ogräs kan man läsa om?

- Jag är diplomerad örtterapeut och örtpedagog inom
nordisk flora, håller föreläsningar och örtvandringar. Jag
plockar örter till restauranger och butiker samt är styrelsemedlem i Örtagårdsföreningen i Söderköping och
Svenska Örtasällskapet. Dessutom skriver jag krönikor
i Söderköpings-Posten sedan ett antal år tillbaka och
målar.

- Det är totalt 17 olika sorter. Bland annat björk,
maskros och tusensköna. Bokan innehåller vanliga vilda
växter som man kan hitta utanför knuten eller på promenader i skog och mark. Samt ett bonuskapitel om groddar och skott som handlar om att odla nyttigheter med
ingredienser från skafferiet.

När började du som krönikör på tidningen?

Kan du ge något enkelt tips till våra läsare
som vill gå ut och börja plocka?

- Min första krönika skrev jag 2015. Den handlade om
brännässlan och hur den kan användas till mat och medicin. Genom åren har läsare frågat om det finns möjlighet
att få mina krönikor samlade. Det var så arbetet med boken började, i nära samarbete med Söderköpings-Posten.

Berätta gärna lite om boken
- Målet har varit att göra en bok som är lätthanterlig
och inspirerande, med djup. Den passar både nybörjare
och den som redan har kunskap. Det unika med Lättplockat är att den tar upp ett mindre antal växter, men
med större helhet för varje växt.
I ett skördeschema för alla årets månader står vilken
växtdel som kan plockas och när.
Som läsare får du även många olika förslag på vad man
kan göra med örten i köket och hur man kan använda
den som örtmedicin. Du får även veta vilka verksamma

- Våren är en perfekt tid för att börja utforska naturens
godsaker. Jag skulle rekommendera dig att gå ut på en
promenad och fokusera på den eller de växter du känner
igen från boken. Börja t. ex. med att smaka ett nyutslaget
björkblad eller ett litet maskrosblad.

Var kan man köpa boken?
- På världsbokdagen, lördagen den 23 april, släpps boken till försäljning i Söderköpings Bokhandel. Jag kommer
vara på plats och signera böcker mellan klockan 11-13.
Lättplockat går även att köpa på Livsenergi och
Örtagården i Söderköping, Akademibokhandeln i Domino och på Ingelsta i Norrköping. Den finns även att
beställa på www.soderkopingsbokforlag.se eller genom
www.rosewilkinson.se.

Mikael Karlsson
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Några fler datum att
lägga på minnet

Lördag 14 maj kl 11 Vårvandring i Herrborums
naturreservat med naturguiden Margareta
Jonamovic.
Måndag 6 juni, Nationaldagsfirandet vid Sankt
Anna skola, ett riktigt stort arrangemang som i
år genomförs av skolans föräldraförening.
Lördag 9 juli, Sankt Annadagen, en dag fylld
med olika aktiviteter, mat och dryck efter väg
210 från Hösterum till Tyrislöt Naturreservat.

Anna Wastesson och Göran Andre´.

Navet i Havet ek. för.
navetihavet@gmail.com
Navet i Havet ek. för.
www.sanktanna.com
Navet i Havet ek. för.
navetihavet@gmail.com
navetihavet@gmail.com

www.sanktanna.com
www.sanktanna.com
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Procession till Västra Husby kyrka.

”
Morgonstund.

Martin Modéus genomförde visitation i Östra Ryds församling.

I månadsskiftet gjorde biskop
Martin Modéus från
Linköpings stift en visitation
i Östra Ryds församling. Det
var ett gediget program med
morgonbön i Gårdeby kyrka,
besök vid Kyrkstigens förskola
i Västra Husby och avslutningsvis Visitationsmässa i
Västra Husby kyrka.

Guidad tur genom kyrkan.

Biskopen besökte Östra Ryds församling
I månadsskiftet gjorde biskop Martin Modéus från
Linköpings stift en visitation i Östra Ryds
församling. Det var ett gediget program med
morgonbön i Gårdeby kyrka, besök vid Kyrkstigens
förskola i Västra Husby och avslutningsvis
Visitationsmässa i Västra Husby kyrka.

Det var en sval och solig morgon när biskopen besökte
förskolan. Biskopen fick en rundtur i lokalerna av rektor
Camilla Karlsson tillsammans med pedagogen Linnéa
Axmacher. De informerade om barngruppen, pedagogiken och lokalernas historia. Till slut mötte vi barngruppen som var nyfikna på besökarna.
En procession tog vid med förskolebarnet Arvid
i spetsen bärandes på korset från förskolan till kyrkan
där morgonsamlingen skulle ta vid. Prästen Nils-Ola
Svensson hälsade välkomna och höll i en sångstund tillsammans med pedagoger, kyrkoherde Erik Gruvebäck,
kantor Anna Sköldh och biskopen.
Från Västra Husby närvarade Roland Ringkvist som
visade runt i kyrkan och berättade om dess historia.
Efter välsmakande kaffe med bröd fick jag en intervju
med biskopen.

Hur ofta gör du visitationer och hur känns
det att ha kommit i gång efter pandemin?
- Det är en fin upplevelse att få komma ut till församlingarna. Jag har upplevt en god kraft och mycket värme
i församlingarna och det möter jag här också.
Beroende på storleken på församlingarna/pastoraten
så blir det i snitt två visitationer per termin. Den här

terminen försöker vi komma ikapp efter pandemin.

Hur länge har du varit biskop, vad har hänt i
stiftet under den tiden och vad anser du vara
det viktigaste?
- Jag har varit biskop i elva år.
Det sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Men det
viktigaste anser jag är att man hela tiden tänker på att
följa tiden i formerna och är tydlig och stabil i det kristna
budskapet. ”Hur går vi framåt?” är viktigare än de stora
kasten.
Jag vill också lyfta det lokala engagemanget, att man
hjälper människor i sitt ideella engagemang, att arbeta med lärande och undervisning i kyrkan, arbetet med
diakonin samt inte minst, att kyrkan hålls öppen och är
en aktiv och samhällsbyggande plats.

Du har valt att kandidera till posten som
ärkebiskop, hur kommer det sig?

Vad har du fått intryck av hur verksamheten i
Östra Ryds församling fungerar?

- Det är en märklig tid. Å ena sidan berättar man hur
det brukar vara samtidigt som man är i en uppstartsfas
efter pandemin. Det är en spännande tid. Man har möjlighet att plocka upp det som är gott och framåtriktade
men också att avstå att lyfta vissa saker.

I tidningens utgivningsområde finns också
Söderköping S:t Anna församling. Där
genomförde du en visitation för några år
sedan. Vad är dina intryck av den
församlingen?
- Jag har kvar en värme från besöket. De har en
spännande utmaning med samverkan mellan tätort och
landsbygd. Man kan göra mycket gott ur den. Det är viktigt att kyrkan tar en aktiv del i landsbygdsutvecklingen.

Har du en hälsning till tidningens läsare?

- Jag fick frågan om jag ville ställa upp och då ställde
jag mig till förfogande.

- Upptäck era vackra kyrkor! De är pärlor. Jag hoppas
att man arbetar för öppna kyrkor i stiftet.

Hur känns det att ha fått flest nomineringsröster inför valet av ärkebiskop?

Efter vårt reportage hände detta:

- Det är lite omskakande. Men det är ett nomineringsval och vi är bara i början av processen.
Nu blir det en period när kyrkan ska lära känna kandidaterna, med en hearing i slutet av april och därefter
val i en eller två omgångar. Resultatet kommer först i
maj/juni.

Under tisdagen firades mässa i Östra Ryd och en öppen
samling genomfördes på kvällen med biskopen.
På söndagen avslutades visitation med en stor festmässa inför fullsatt kyrka och biskopen höll sitt visitationstal där han berättade vad han sett och hur han
tänker för framtiden.

Daniel Serander
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Boel Holgersson

Lennart Andersson

Peter Karlström

Lena Karlström

SATSA PÅ VÅR FANTASTISKA SKÄRGÅRD
Bevara och utveckla Sankt Anna skola - Full mobiltäckning
och fiber i HELA skärgården - Bättre kollektivtrafik och vägnät
Stötta företag till utveckling, genom olika stöd och
projektmedel och förkorta handläggningstider

SÖDERKÖPING

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

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

Möjligheternas Hus startade år 2010.
Här finns bred kompetens och
erfarenhet.
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Behöver du juridisk hjälp?

hemtextilier/kläder enligt dina önskemål.

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

Flytt/veckostädning,
fönsterputsning
Flytt- och veckostädning,
och
storstädning.och storstädning.
fönsterputsning

-- Framtidsfullmakt
Testamente
- Vårdnad-om
barn
Hyresavtal
- Vårdnad om barn
-- Äktenskapsförord
Framtidsfullmakt
- Bouppteckning/arvskifte
- Arvskifte
- Bouppteckning
-- Köpekontrakt
Äktenskapsförord
- Bodelning
vid separation
vid fastighetsförsäljning
- Bodelning
vid seperation

- Testamente

Uppsättning av tavlor, lampor, gardiner
m.m. Inköp och monteringshjälp.
Cykelreperationer och symaskinsservice.

0121-10747

-

070-147 13 46

-

070-864 69 89

-

www.mhsoderkoping.se

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

- Gåvobrev

Telefon: 070-617 62 00
Adress: Storgatan 1,Söderköping
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Söderköping Nu och Då: Väderkvarnen

Åter pryder den sin plats på toppen av Korskullen
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.

"Alltsedan invigningen
våren 1930 har kvarnen
varit ett vackert landmärke i
vår stad. Detta har inte minst
alla vägfarare på riksvägen/
europavägen observerat. För
dessa är det lätt att hålla reda
på var man skall svänga av
för att komma till campingplatsen, Söderköpings Brunn
och de östra stadsdelarna."
Till vår glädje har den gamla väderkvarnen fått
välbehövlig uppfräschning efter en ”skämmig”
period utan vingar och iklädd blå ”plastluva”. Åter
utgör den en skön anblick på kullens topp - som här
i kvällsmörker med lampbelysta Eriksvik och Husby
backe i fonden. Yrkesskickliga snickare har under
senaste halvåret försett kvarnen med ny spånhätta
och nya vingar allt väl bestruket med tjära. En ny
mäktig kvarnaxel har också satts in för att hålla de
stora vingarna. Till sommaren sker rödfärgning av
väggarna samt ytterligare tjärbestrykning av de svarta
trädelarna.

En ny specialitet för ”Lockis”!

Bengt ”Lockis” Wilhelmsson är en välkänd snickarprofil
i staden. Tillsammans med kollegorna på kommunens
snickeriverkstad har han genomfört många kluriga
snickeriuppdrag, som väckt beundran av oss stadsvandrare. Den finurligt byggda Ramundertrappan och den
handikappanpassade utsiktsplatsen på toppen av berget
har vi tidigare uppmärksammat (Lilla Tidningen 25

Mars 2017). Samma team har skapat ”den gröna lektionssalen” på norra kanalstranden, brygga till fågelsjö
vid Tåbyvägen, prydliga informationstavlor, pergolabyggen till förskolor, lekplatsinslag … ja listan kan göras lång
på snickeriets bravader!
Till detta kan nu läggas en ny specialitet – att tillverka
väderkvarnsvingar! Ett sådant uppdrag får man kanske
bara en gång konstaterar Bengt. Extra knepigt var att
tillverkningen måste göras utan ritning. Rester från de
gamla vingarna samt några foton var allt man hade att
tillgå. Från kommunsnickeriet medverkade utöver Bengt
även Magnus Larsson och Emil Askhed. Vingarna är
handhuggna i furu med en vridning från 4 grader till 18
grader. De har ytbehandlats i tre omgångar. För att öka
motståndskraften inför kommande stormar hålls vingarnas delar samman av nya och tätare satta järnklämmor,
som smeden i Ringarum hjälpt till med.
Bengt berättar om svårigheterna vid tillverkning av
den jättelika kvarnaxeln. Att få exakt rätt vinkel på diverse snedborrade hål och urfasningar låter ”ursvårt” för en
amatör! Tillverkning och montering av axeln har Bengt
gjort tillsammans med Morgan Boquist från Håkanssons Bygg. När man ser slänten inser man också att det
krävdes en kranskötare med stor manöverskicklighet för
att lyfta axel och vingar på plats.
Efter detta arbete vidtog nästa specialisthantverk.
Norrköpingsföretaget Kyrktak, med vana att jobba på
hög nivå, anlitades för att lägga nytt spåntak på den vackert välvda hättan. Tre lager med obehandlade furuspån
har lagts och sedan bestrukits med tjära. Ytterligare tjärbehandling görs när temperaturen så medger.

behov har knappast funnits eftersom stadens åar sedan
länge erbjudit andra möjligheter. Vingarna är således väl
”tjudrade” för att inte råka i spinn.
Men när Kulturskolan använder Korskullens miljö
för rollspel om 1800-talsliv måste eleverna naturligtvis
besöka kvarnen för att hämta mjöl till bakning av det
dagliga brödet!

Ingen malning men väl leverans av mjöl …

Alltsedan invigningen våren 1930 har kvarnen varit
ett vackert landmärke i vår stad. Detta har inte minst
alla vägfarare på riksvägen/europavägen observerat. För
dessa är det lätt att hålla reda på var man skall svänga av
för att komma till campingplatsen, Söderköpings Brunn
och de östra stadsdelarna.

Kvarnen är av typen ”Holländare” och kallas även ”Hättekvarn”. Denna typ kännetecknas av att själva hättan är
vridbar för att vingarna skall kunna vridas optimalt mot
vinden. Även om inredningen i allt väsentligt är intakt så
har man aldrig tänkt ta kvarnen i drift på platsen. Något

Vid guidningar ges möjlighet att titta närmare på
kvarnens inre. En bra inblick kan man annars få genom
att lyfta på hättan till den kvarnmodell, som står invid
campingens reception. Oskar Ek har byggt den skalenliga modellen med alla inredningsdetaljer. Med en knapptryckning kan man till och med få i gång kvarnmaskineriet! Öppnar man dörren så står där en mjölnare ...

Ett välkänt landmärke

Söderköping 13
Från Hägerö i Gryts skärgård

Kvarnen har alltså funnits snart hundra år på nuvarande
plats, men dess historia är betydligt längre … Väderkvarnen uppfördes ursprungligen 1851 på Hägerö i Gryt åt
hemmansägaren Nils Axberg. För bygget anlitades byggmästaren N. G. Edström och kvarnen stod färdig den 20
oktober 1851. Kvarnen var belägen ca 200 meter söder
om Hägerö gård på ett högt berg, Kvarnberget, och ca
300 m från sjöstranden där det utskjutande berget bildar
en naturlig brygga. I dag har Hägerö landförbindelse,
men av namnet att döma har det en gång varit en ö och
plats för häckande hägrar. Åren 1851 – 1929 kom väderkvarnen att utgöra ett landmärke för sjöfarare i Gryts
inre skärgård.
Om kvarnens historia berättas i Herbert Petersons
uppsats ”Hägerö Väderkvarn” i Gillets årsbok 1931, en
artikel i Svenska Jägarförbundets Tidskrift årgång LXIII
samt i guidematerial, årsberättelser m fl. dokument från
S:t Ragnhilds Gille.
Fram till 1914 var kvarnen i bruk och försåg skärgårdsbefolkningen med mjöl till sitt dagliga bröd. Per båt
anlände man till den naturliga bryggan, kämpade med
sädessäckar uppför berget till kvarnen för att sedan vända
åter till båten med mjölet. Det ligger nära till hands att
fundera kring hur livet på ett skärgårdshemman kunde
te sig i 1800-talets senare hälft? Vilket arbete krävdes
på vägen ”från ax till limpa”? Hur fördelade sig arbetet
mellan jordbruk, fiske och jakt och vad betydde skärgårdsmiljön i sammanhanget? Säkert finns de, som skulle kunna ge stoff till en särskild krönika i ämnet!
Mjölnarbostället låg nedanför berget åt landsidan.
Den förste mjölnaren lär ha hetat Bäckmark, men detta är inte helt bekräftat. Klarlagt är dock att August
Mobäck var mjölnare under perioden 1878 – 1900 och
att hans son Emil Mobäck sedan tog över fram till dess
verksamheten upphörde 1914.
Under krigsåren 1914 – 1918 användes kvarnhuset
som utkikstorn för bevakningsstyrka. Övergiven fick
kvarnen därefter stå utsatt för vädrets makter till i slutet av 1920-talet. Extra utsatt var kvarnen av en rasande
nattlig storm den 23 oktober 1921. Herbert Peterson har
gett följande målande återberättelse: ”att, trots bromsanordningarna, kvarnverket kommit i gång, de väldiga vingarna svängde med ursinnig fart och varje försök
att närma sig kvarnen var omöjligt. Sedan kvarnstenarna skurit ihop och grova träkuggar krossats, stoppades
emellertid den vilda dansen, men därvid bräcktes vingarna och slungades i berget, vilket allt ger en föreställning
om ovädrets häftighet.”

Breviksnäs Gryt har nämligen haft den stora vänligheten
att skänka en väderkvarn, belägen å Hägerö Gård under
godset. Kvarnen, som återgives här, är från 1850-talet ca
10 meter hög och uppfört av bastant kärntimmer, vilket
ännu är i mycket gott skick och likaså den gammeldags
inredningen av trä. Taket och vingarna äro däremot litet
medfarna av tidens tand, vilket dock lätt kan avhjälpas.
Det är nu meningen att flytta kvarnen upp till Gilleskullen, där den säkerligen kommer att verka dekorativ.
Överenskommelse om flyttning är redan träffad med
byggmästare O. F. Ljung och arbetet med grundgjutningen kommer omedelbart att igångsättas.”
Tilläggas skall att donatorn Linus Axberg var sonson
till ovannämnde Nils Axberg, som 1851 lät bygga kvarnen. Väderkvarnen är den enda i sitt slag i Östergötland.

Ett imponerande projekt
Som teknisk projektledare anlitade Gillet byggmästaren
O. F. Ljung. Grundgrävningen påbörjades den 30 oktober 1929 och grundmuren lades direkt på berggrunden
ett par meter under markytan. Med tegelbruksägaren
Gottfrid Sandewall, Beatelund, överenskoms att på två
pråmar frakta virket till kvarnhuset och verket från Hägerö. Båtarna anlände till kanalkajen den 28 november.
För vidare transport till byggnadsplatsen svarade Carl
Jansson i Skönberga prästgård och Petrus Karlsson i
Hamra.
Själva byggnadsarbetet utfördes av snickarna Elis Ek
och Harry Moberg. Ek hade även svarat för det besvärliga
arbetet med nerrivningen och uppmärkningen på Hägerö. Den 16 januari 1930 restes takstolarna. Inredningsarbetet blev mycket tidsödande men stod klart i maj sedan
kvarnens siste mjölnare Emil Mobäck kontrollerat att
allt utförts i ursprungligt skick. Mjölnarna Axel Ljungkvist i Skäggestad och K. G. Jonsson i Brokvarn gjorde
slutligen en sakkunnig renovering av kvarnverkets siktar.

”Kronan på verket”

Inför invigningen monterades den nya vackra spiran
med vindflöjel i koppar, som tillverkats och skänkts av
fabrikörerna Lindqvist i den närliggande hantverksbyn
Hjälmsätter.

Ett trevligt förvärv för S:t Ragnhilds Gille
Vi har tidigare (Lilla Tidningen 24 november 2018) berättat om hur Korskullen en gång blev Lagbergs Kulle
och sedan Gilleskullen för att sedan åter bli Korskullen.
Influerat av Skansen i Stockholm började man 1925
skapa ett friluftsmuseum och en vacker hembygdspark.
Stadens styrande upplät då utan kostnad kullen till Gillet på 30 år – något som senare förlängdes. Befintliga
kulturhus kompletterades genom förvärv och gåvor. Den
vackra ryggåsstugan, tidigare fiskartorp vid Hällerstasjön, köpte Gillet från Hylinge. Grevinnan Ebba Mörner
skänkte en loftbod från Uggelö i S:t Anna. Så var läget då
man i Söderköpings-Posten den 29 oktober 1929 under
ovanstående rubrik kunde läsa följande:
”I dagarna har S:t Ragnhilds Gille gjort ett nytt förvärv
av det mera värdefulla slaget. Godsägare Linus Axberg,

Redan från början blev det populärt att låta sig fotograferas invid den nytillkomna byggnaden.
Många är väl de söderköpingsungdomar som utnyttjat kullen som
både skid- och kälkbacke. James
Hansson och Lennart Krantz susar nedför i ett vintrigt landskap
ca. 1950.

Från maj 1930 stod väderkvarnen klar som ”kronan på
verket” i toppen av hembygdsparken på den tiden med
öppet landskap i bakgrunden. Den gode iakttagaren ser
att kvarnens vingar från början var vända mot norr. Enligt uppgift vreds de till nuvarande läge inför kungabesök
1951.

Från 1930 kunde ”Svenska flaggans dag” firas i
sluttningen nedanför den ståtliga kvarnen. I Söderköpings-Posten kunde man den 11 juni läsa att dagen ”firades i strålande sol och med de blågula dukarna vajande
från varje flaggstång”. Hembygdsföreningens ordförande doktor A. O. Bergqvist höll tal och det Steningska
kapellet spelade. Bilden är dock tagen vid ett senare
tillfälle. Fortfarande erbjuder sluttningen liksom övriga
parkområdet idealisk plats för musikfester, allsångsaftnar
och andra sommaraktiviteter.
Fram till 1989 var väderkvarnen kvar i Gillets ägo.
Då överläts den jämte övriga byggnader på Korskullen
åt kommunen, men med bibehållen dispositionsrätt. När
nu kvarnen återfått sin charm hoppas vi det även blir
möjligt att ägna Fiskartorpet och Loftboden välbehövlig
renovering …

Lars Sylvan
Lars Hedenström
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"Har du möjlighet att åka på Gerts utställning så gör det.
Fotona är fantastiska! Miljön i Öjelsbo Country House är
också mycket speciell med naturnära och exklusiva material."

Värdparet Ringborg, Öjelsbo Country House.

Gert ställer ut
naturfotografier
Under helgerna mellan den 14-25 maj ställer söderköpingsbon Gert Eliasson ut sina foton i Öjelsbo.
Gården ligger nära Västertryserum, bara 45 minuters
resa med bil från Söderköping.

Du har kanske sett några av Gerts fantastiska foton på
den permanenta utställningen på restaurang Å-Caféet i
Söderköping? Jag passade på att få ett samtal med Gert
under förberedelserna för utställningen.
- Om man tar det från början så köpte jag en begagnad systemkamera från Östtyskland när jag var 15 år, det
är faktiskt 50 år sedan. På den tiden hade man mörkrum
där man framkallade filmen och framställde fotona i olika vätskor. Jag hade en kompis från Finspång som jag
fotade tillsammans med. Ibland fotograferade jag efter
jobbet på eftermiddagen och han jobbade natt och vi
turades om att framkalla bilderna. Med tiden blev det
för intensivt vilket medförde att jag inte tog i en kamera
på tio år.
Jag och min fru Britt-Inger flyttade 1998 till Kina.
Där arbetade jag som produktionschef för Ericsson. Vi
bodde i Wuhan av alla ställen (där Covid 19 långt senare
först upptäcktes). Jag passade på att åka till Hongkong
för att köpa min första digitala kamera, en liten kompakt
modell. Jag slog till med ett extra stort minneskort på
hela 32 Mbyte, säger Gert med ett skratt. 32 Mbyte, det
är ungefär hälften av vad en bild tar i utrymme idag.
Efter några år på Ericsson i Katrineholm fick jag på
nytt en förfrågan att flytta till Kina och Peking som VD
för Flextronics. Där köpte jag min första systemkamera
och sedan dess har det bara rullat på med allt mer avancerade kameror. Den senaste har kamerahus som är
spegellöst. Det har blivit mer och mer fotografering. Nu
när är jag pensionär så har det om möjligt blivit ännu
mer fotografering.
Jag fotograferar ganska mycket vid Mälaren tillsammans med en vän. Både från gömsle och ute på sjön.
Det är mycket rovfåglar som havsörn och fiskgjuse.
Britt-Inger och jag har varit ute på tre safariresor, i Sydafrika, Tanzania och nu senast i Kenya. Dessutom på två
resor till Indien och Sri Lanka.
På den första resan var det ett blandat sällskap, från de

Gert förbereder utställningen.
som hade mobilkamera att fotografera med till jag som
hade en mycket större utrustning, Vi åkte omkring i en
jeep med åtta personer. Det var inte så populärt att jag
tog större plats, så på senare tid har vi valt fotoresor där
vi varit själva med guider.
Det är en fantastisk känsla att sitta i ett gömsle från
morgonen när det är mörkt tills det ljusnar och man ser
fåglarna börja komma och uppleva det vackra landskapet. Risken är att man glömmer bort att fotografera när
ljuset börjar komma. Man måste vänta tills det är bra
ljus för att det ska bli bra foton. Det är en fin känsla
att få djuren på nära håll, jag vill inte ha dem på långa
avstånd. Närbilder ger härliga upplevelser och minnen.
Med jeep kan man komma nära. Djuren har vant sig att
människor i bil inte är något hot, men går man ur så är
man ett byte. I Sydafrika gick lejonen en meter från oss
och då uppmanade guiderna oss att sitta still, då var det
bara min kamera som klickade.
I den svenska naturen sitter man i gömsle. Då måste
man gå ut på morgonen när det är mörkt och går inte
hem förrän på kvällen. Djuren får inte uppfatta att man
sitter där, då kan man förstöra både för sig själv och för
kommande besökare. Kungsörn och havsörn är väldigt
uppmärksamma. Ska man röra objektivet så måste man
göra det mycket långsamt. Allt som fotograferas med
djur är framlockat med åtel (föda). Man går inte ut och
väntar på att en havsörn bara ska dyka upp.
Fiskgjusen är otroligt snabb, den ryttlar i luften och
bara störtdyker så snabbt att man knappt hinner med,
men jag har lyckats med några bilder. I mina samlingar
har jag drygt 350 000 foton och av dessa har det blivit
några hundra som kan ställas ut. Det är kanske ett foto
på 10 000 som jag är riktigt nöjd med.
Jag har haft två utställningar i Söderköping, en på
Storgatan och en vid Hagatorget. På Storgatan hade jag
under tre veckor 1 200 besökare, fantastiskt. Sen hade jag
planerat fler utställningar i Norrköping och Linköping,
men de fick ställas in p.g.a. pandemin.
Jag arbetar själv med mina fotografier. Nu är det ju
inte mörkrum som gäller, utan i program som Lightroom
och Photoshop. Jag gör inget med bilderna som man inte
gjorde förr, det är inga fejkade foton. Jag printar ut mina

bilder på en A1 bläckstråleskrivare som klarar bilder upp
till 60 cm ggr 15 meter. Vi monterar och ramar fotona,
numrerar och signerar i serier om 25.
Det är viktigt att påpeka att fotografierna som skrivs
ut på denna skrivare skrivs ut på professionellt fotopapper och speciellt bläck, vilket innebär att dessa fotografier
har en hållbarhet på mer än 50 år, så de kommer inte att
blekna som färgfotografier gjorde tidigare.

Ni är också medlemmar i fotoföreningen i
Söderköping?
- Ja, jag har varit ordförande i många år och BrittInger sekreterare. Britt-Inger är fortfarande sekreterare
med jag är numera bara medlem, Yvonne Bäckstedt har
tagit över som ordförande.
Jag har varit med på ett antal tävlingar. Givetvis i
fotoföreningen men också arrangerade av ÖstSvenska
fotodistriktet. Östergötland är ett av sju distrikt i landet. Här finns 17 - 18 fotoklubbar. Varje år har jag varit
med och tävlat. Jag har haft ”turen” och vinna fyra gånger
och dessutom några silver- och bronsplaketter. Har även
ställt upp i några internationella tävlingar, inte vunnit
men fått ett tredjepris. Då var det flera tusen fotografer
från 53 länder som tävlade, det blir en sporre att göra
något mer med sina bilder.
Framtiden är att fortsätta att fotografera fåglarna och
djuren på safari och komma nära däggdjuren i Sverige.
Den här utställningen i Öjelsbo Country House kommer fotografierna att vara i format från 50 ggr 50 cm upp
till 60 ggr 120 cm. En blandning av foton med rovfåglar
och safaridjur, fiskgjuse, havsörn, kungsörn, lejon, andra
kattdjur, giraffer m.fl.
Har du möjlighet att åka på Gerts utställning så gör det.
Fotona är fantastiska! Miljön i Öjelsbo Country House
är också mycket speciell med naturnära och exklusiva
material. I vårt nästa nummer av Söderköpings-Posten
med utgivning 28 maj gör vi ett ”hemma hos reportage”
hos värdparet Diana och Nils Ringborg, missa inte det.

Åke Serander
Text och Foto
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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
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Ring 0707-19 19 26 så får du ett pris.
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Pianotransport - Flyttstädning
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Vi öppnar den

Rådhustorget 1, Söderköping, 0708-14 25 42

DinDin
lokala
installatör
sedan 1989
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installatör

www.elcenter.se

Studenten och sommarens
fester närmar sig

- Tvätteriet som erbjuder det
du eller ditt företag önskar!

Gilla oss på:

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

Följ oss på Facebook

Hinner du inte med tvätten?
Anlita TVÄTT-Stället, istället!

För öppettider och prislista m.m.se vår hemsida

i Söderköping AB

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

Hos oss får du som är brottsutsatt, vittne eller
anhörig kostnadsfritt medmänskligt stöd.

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

Beställ
studenttårtor
senast den
28 maj!

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

Fordonsteknik
Söderköping

Du kan
dela upp dina
kostnader med
mekonomenkortet
räntefritt.
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utför service,
reparationer
& hjulinställning
Vi
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011-105080
0121-21760
LOPPMARKNAD
LOPPMARKNAD
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förmån
för
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Gårdsförsäljning av perenner
och bärbuskar m.m.
Se vår hemsida för öppettider. Varmt välkommen!

Telefon: 0709-64 35 36
info@alsatterstradgardar.se
www.alsatterstradgardar.se

VÄRMER DU UPP
DITT HUS EFFEKTIVT?

Vi utför nybyggnation, renovering,
byggnadsvård, timring och tillbyggnad

Välkommen att kontakta vår
energi- och klimatrådgivare
med frågor.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Vi utför alla slags plåtarbeten
till takrenoveringar

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

Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96

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

011-15 16 44

50 kronor per såld annons går till Guldkants viktiga
arbete för ensamma och äldre i Söderköping
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Sankt Anna förskolas pedagogik
och miljö ledde till studiebesök
Förskolan ligger intill skolan i naturskön miljö.

Barnen arbetar med en modell av förskolegården.

Sandra Vulkan arbetar på S:t Anna förskola.
Sandra bor på Norra Finnö sedan 2018 och har
arbetat på Sankt Anna förskola under lite mer än ett
år. Dessförinnan arbetade hon under tio år på
Svanens förskola i Norrköping.
- Det var en stor kontrast att gå från förskolan i
Norrköping som hade åtta avdelningar till Sankt
Anna med en avdelning, som dessutom är uppdelade i
två efter barnens ålder/förmågor. Vi uppskattar att vi
kommer att ha en barngrupp om totalt 23 barn i höst
så det blir allt fler barn.
- Jag brinner för förskolan och barnens rätt till en
respektfull och högkvalitativ undervisning. Vi utvecklas
ständigt och det händer mycket på vår förskola.
För några år sedan var förskolan nedläggningshotad.
Men efter protestlistor och stort engagemang från samhället så blev den kvar.
Läromiljö och barnsyn hör ihop och förutsätter varandra och vi utgår från läroplanen, barnkonventionen
och skollagen i vårt arbete.
Vi vill att barnen ska tillåtas utforska och prova för
att utvecklas och lära. De är väldigt kompetenta om vi
ger dem möjlighet att vara det, vilket förutsätter tillit till
barnen. Vi har ett hälsosamt förhållningssätt med positiv
framtidssyn på barnet. Vi har en tillåtande atmosfär och
vi pratar till barnen på ett respektfullt sätt.

Några punkter vi tycker är viktiga är:
• ”Den tredje pedagogen” = en talande och inbjudande
miljö. Har man exempelvis en långsmal korridor leder
det till att barnen springer där - eftersom den inbjuder
till just det. Vill man ha en lugn miljö så får man göra
den mer inbjudande till lugna aktiviteter så barnen
känner att här ska man vara lugn och så vidare. Barnen är med och bestämmer förhållningsregler kring
miljö och material i samband med skapande av nya
lärmiljöer eller införandet av nytt material. Korkarna
måste sitta på pennorna så de inte torkar, penslarna
ska stå rätt så de inte blir förstörda i borstet, är några
enkla exempel.
• Långsamma processer och projekterande arbetssätt. – Genom vårt projektarbete bjuds barnen in till
ett transdisciplinärt lärande, de får möta flera olika
ämnen som estetiska ämnen, matematik, digitalitet,
språk, rörelse, hållbar utveckling, teknik m.m. kring
ett visst område. Det här läsåret arbetar vi med projektet ”Rörelse och Hälsa” där barnen har orienterat
efter QR-koder som de skapat själva. Det har lett till

•

•

•
•

att vi just nu bygger upp förskolans gård i miniatyr där
olika former av skapande och matematik ingår. Vi har
även byggmöten en eller ett par gånger i veckan där
demokratiska beslut fattas av barnen. Det är viktigt
att arbetet får ta tid, att det finns möjlighet till att få
prova många gånger.
Delaktighet, demokrati och reellt inflytande. – Att
undervisa är att fånga barnens intressen och bygga
vidare på dessa. Genom projektet och skapandet av
våra miljöer får barnen vara delaktiga och ha inflytande över de beslut som fattas. Barnen är även med
förbereder aktiviteter vilket underlättar för att barnen
ska förstå vad de ska göra. De tar också ansvar över att
plocka undan efter sig när de är färdiga.
Lustfylld undervisning genom lek och utmaningar. –
Det är viktigt att barnen känner engagemang och lust
över aktiviteterna som erbjuds, därför försöker vi alltid
anpassa vår undervisning så at den blir lagom svår för
varje barn, ibland krävs samarbete mellan barnen för
att utföra en utmaning. Barn lär sig när något känns
meningsfullt.
Barn lär sig i relationella möten, i dialoger med andra
och i möten med ting. – Miljön och materialet är viktigt likväl som det sociala samspelet.
Barn utvecklas genom att de lär sig och har möjlighet att lära sig genom att de utvecklas. (Doverborg &
Pramling Samulesson, 2019).

- Ett exempel på arbetssättet får vi presenterat då
de gjorde om barnens läsrum. Arbetet pågick under
april-september.
Barnen i åldern 3–5 år uttrycker tydligt att ”rummet”
som är tänkt för läsning inte är ändamålsenligt för dem.
”Rummet” består av en hylla med böcker och en traditionell soffa anpassad efter vuxnas behov, med kuddar som
inte ligger still vilket skapar okoncentration vid läsning.
Ett gemensamt beslut tas om att göra oss av med soffan. Soffan kastas med barnens hjälp upp på vaktmästarens släpkärra och körs i väg. Soffan ersätts tillfälligt av
en matta. Barnen får frågan vad de önskar i detta relativt
tomma läsrum. När ett av barnen kommer med förslag
om en läskoja uppstår ett jubel bland de övriga barnen.
Barnen får i utmaning att teckna sitt förslag på hur en
läskoja skulle kunna se ut, alltså göra en ritning med diverse detaljer efter eget önskemål.
Hela processen dokumenteras av mig som skriver ner
vad barnen säger, uttrycker och gör samt fotograferar och
filmar arbetet.

Vid ateljébordet råder full aktivitet, barnen utbyter
idéer med varandra och diskuterar vad som skulle kunna
fungera och inte. Ett av barnen har svårt att göra sin röst
hörd. Jag uppmärksammar de andra barnen på att detta
barn har några idéer som hen vill dela med sig av. Barnen
lyssnar intresserat på idéerna och får med något av detta i sina egna ritningar. Alla ritningarna består av tyger
(mest tygremsor) runt om någon slags stomme, matta på
golvet, ljusslingor som belysning och kuddar inuti, vilket
visar på en gemensam syn på vad en koja kan vara. Ett av
barnen har även ritat en rund ingång. Ritningarna sätts
upp på en vägg där barnen samlas och reflekterar kring
ritningarna och hur kojan kan konstrueras.
Efter flera möten fattas ett gemensamt enhälligt beslut där barnen förhandlat om färgval, storlek på kuddar
och stommens form. Tillsammans med vaktmästaren
byggs en kubformad stomme i trä ovanpå den befintliga
mattan, stommen kläs in i tyger och tygremsor av barn
och pedagoger. Ett ljusnät sätts upp i kojans tak och kuddar placeras ut inne i kojan. Jag klurar på hur önskemålet
med den runda ingången ska kunna förverkligas. En stor
rockring kläs in i tygremsor och fästes upp som ingång,
till barnens glädjefyllda rop.
”Jag ville ju ha en rund ingång och nu har vi det!” säger
barnet som önskat detta.
Barnen visar även stor glädje över att i stort sett allt
som de önskat i sina ritningar, nu finns i verkligheten.
Efter en invigning av läskojan, där även förskolans yngsta barn bjuds in, används läskojan dagligen som en plats
att landa på, tanka energi, vila och läsa/lyssna på böcker.
Vilka regler som gäller i kojan för att den ska fylla sitt
syfte har beslutats av barnen vilket har lett till att de på
ett trevligt sätt, oftast utan pekpinnar, kan påminna varandra om dessa om någon skulle glömma bort sig. Barnens reella delaktighet och inflytande över sin lärmiljö
blev här möjlig på grund av vår barnsyn, barnen ses som
kompetenta demokratiska aktörer.
Både i Läroplan för förskolan och FN:s konvention
om barnets rättigheter beskrivs barnets rätt till delaktighet och inflytande över sin miljö (Skolverket, 2018;
UNICEF Sverige, 2018).
De lugna platserna finns med i Läroplanen, man ska
få vila även om man inte sover på förskolan. Kojan är en
bra plats att mötas och vi brukar projicera ljus där vilket
är spännande för barnen.
Barnen trivs i skogen – hur kan vi förlänga utforskandet i skogen när man kommer in? Vi gjorde om ett
rum som tidigare använts som matsal till en ”skog”. Vi
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utgick från bilder vi tagit i skogen.
Det står i läroplanen att vi ska utgå från barnens nyfikenhet och intresse i vår undervisning – det är då den
blir lustfylld.

När började ni med de kreativa miljöerna?
- När jag började på förskolan hade de övriga pedagogerna arbetat här under en lång tid. Om man går i samma
lokaler och inte får inspiration så är det svårt att se vad
man kan göra.
Där jag arbetade tidigare var jag med och öppnade tre
nya avdelningar. Vi hade som sagt totalt åtta avdelningar,
där i princip alla pedagogerna arbetade med miljön och
det var lätt att hämta inspiration från varandra.
I december besökte jag tillsammans med arbetslaget
och min chef, min förra arbetsplats för att inhämta inspiration. Det var precis i samband med att Sofie på Tryserums förskola hörde av sig och ville besöka oss.
Föräldraföreningen hjälper oss ekonomiskt och har
även sponsrat med en del material. Vi är mycket tacksamma för det då vår budget är lite knaper.
Föräldrar får inte ge bidrag privat, men som föräldraförening är det fritt fram att ge bidrag. Alla i S:t Anna
kan gå med i föreningen. Föreningen har även hand om
nationaldagsfirandet den 6 juni på skolgården. Intäkterna därifrån går bland annat till material till förskolan.
Vi har öppet hus här i förskolan under dagen. Det var
under en sådan jag besökte förskolan för första gången.
Nu blir jag kvar här.
Jag har fördelen att kunna cykla hit, så det händer då
och då att jag får en idé och åker hit med någon arbetskamrat och fixar under helgen. Det är så inspirerande att
se barnens glädje över vårt engagemang över förskolans
lärmiljöer och verksamhet, avslutar Sandra.

"- Jag brinner för förskolan och barnens rätt till en
respektfull och högkvalitativ undervisning. Vi utvecklas ständigt
och det händer mycket på vår förskola.
För några år sedan var förskolan nedläggningshotad. Men
efter protestlistor och stort engagemang från samhället så
blev den kvar."

Sandra visar pedagogerna från Tryserum runt i förskolan.

Två av pedagogerna från Tryserums förskola som närvarade vid studiebesöket var Sofie Palmér och Henrik
Andersson.

Hur kommer det sig att ni är här idag?
- Jag började på Tryserums förskola utanför Valdemarsvik i augusti 2022 efter att ha arbetat i Finspångs
kommun. Vi har stora möjligheter i lokalerna på vår
förskola och vi kände att vi behövde en boost och inspiration. Jag såg inläggen som Sandra publicerade på
Instagram från förskolan vilket väckte mitt intresse så
då kontaktade jag henne. Det är fint att kunna se allt
på plats tillsammans, det väcker nya idéer och tankar,
svarar Sofie.
- Vi har inte jobbat så mycket kring vår miljö innan
Sofie kom. Det är roligt att se hur andra förskolor gör i
sitt arbete, då det är lätt att arbeta vidare i "samma spår".
Det har varit ett inspirerande besök! Att man exempelvis genom mörker och ljus kan få till den här specifika
miljön tillsammans med ljusslingor och behagligt ljus.
Beroende på vad man gör i verksamheten så passar det
bra.
Vi har inte arbetat på samma sätt på Tryserums
friskola men vi har nära till naturen precis som de har
här på förskolan. Vi har många fina platser i naturen där
vi får mycket inspiration

”

Man har bland annat arbetat mycket med färger, ljus och olika material.

Ritningarna sätts upp på en
vägg där barnen samlas och
reflekterar kring ritningarna
och hur kojan kan konstrueras.
Efter flera möten fattas ett
gemensamt enhälligt beslut
där barnen förhandlat om
färgval, storlek på kuddar och
stommens form.

Kommer ni ta med er några idéer till er
verksamhet?
- Att använda projektor som man gör här var en bra
idé – att visa film projicerat på tyg. Ställer man sig framför så blir man en del av "showen", en enkel men smart
lösning. Att använda trädstubbar som pallar inomhus är
en annan rolig idé, säger Henrik.
- Det är många små, smarta lösningar man kan ta med
sig. Att man sänker taket med tyger och det blir också
mer levande genom att man tar in naturen i miljön.
De har lyckats fint med presentationen och använt
mycket återbruksmaterial, man har blandat materialen
friskt, avslutar Sofie.

Daniel Serander
Text och Foto

Den nya mysiga läskojan som gjorts efter
barnens önskemål.
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Dagbio – en god social gemenskap under bions tak
Söderköpings Bio har visningar normalt onsdagkvällar
klockan sju och söndagar med matiné klockan tre och
kvällsföreställning klockan sju.

Ensam är inte stark. Detta har gjort att vi satsat på dagbio två dagar i månaden. Jämna måndagar klockan två
visas filmer för alla personer som är daglediga. Tidigare
har det kallats pensionärsbio, men det tycker vi snävar in
publiken allt för mycket, alla är välkomna. Detta har visat sig vara ett väldigt lyckat koncept. Alla som kommer
erbjuds gott, nybryggt kravmärkt kaffe, utsökt hembakad
kaka från lokala Café Jägmästargården, trevligt umgänge
samt självfallet en väl vald film.

"Jämna måndagar klockan två visas filmer för alla personer
som är daglediga. Tidigare har det kallats pensionärsbio,
men det tycker vi snävar in publiken allt för mycket, utan alla
är välkomna."

Den period av social avhållsamhet och distans som varit aktuell de senaste två åren tror vi har skapat ett sug
efter att umgås under trevliga former. Detta har visat sig
i att besöken på restauranger och caféer har ökat kraftigt,
många är ute och promenerar, människor vill under olika
former träffas och utbyta erfarenheter. Där har det under
våren visat sig att vår satsning på dagbio har varit en
välvald satsning. Från den första visningen av The Father
i januari till Tisdagsklubben i slutet av mars har publiksiffran långt mer än fördubblats.
Tisdagsklubben har man dessutom chansen att ånyo se
måndagen den andra maj klockan två. Måndag 25 april
visas det brittiska dramat Mothering Sunday. Sista chansen att se dagbio med filmen Diorama på Söderköpings
Bio är måndagen den 16 maj innan sommaruppehållet.
Efter sommaren räknar vi med att visa film igen
i september. Har du tankar om hur vi tillsammans
kan utveckla Söderköpings Bio, hör av dig til mig, CG,
soderkopingsbio@gmail.com, 0121-141 51. Välkomna!

Carl Gustav Pettersson

Söderköpings Bio

CG är värd för Söderköpings Bio.

Foto: Daniel Serander

UPPLEVELSER
I VÄRLDSKLASS!
Redo för äventyr? Söderköpings skojigaste granne
Mirum Galleria med Event Center. Välkommen!

Shopping och upplevelser i en unik kombination. 50 butiker.

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

Mirum_SP_248x175_Eventcenter_April..indd 1

2022-04-19 14:48
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DROP IN-DOP
Lördagen 7 maj 11-14 i Västra Husby kyrka
Under denna tid finns möjligheten att komma till kyrkan
och låta döpa sig själv eller sitt barn. När man kommer till
kyrkan får man träffa en av våra präster och ha ett kort
dopsamtal där man pratar om dopet och planerar genomförandet. Sen döper vi direkt– allt blir klart med en gång!
I kyrkan kommer vi också att bjuda på dopfika för den som
vill fira dopfesten efteråt.
Ingen föranmälan krävs!
Se mer info på: www.svenskakyrkan.se/ostraryd

ÖSTGÖTA

Begravningsbyrå
Den Nära begravningsbyrån

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70
Skönbergagatan 8, Söderköping 0121-144 70
Trädgårdsgatan 27, Norrköping 011-28 72 50
De Wijks väg 13, Finspång 0122-211 11
www.ostgotabegravning.se

Moderaterna i Söderköping inbjuder
Tisdag 26 april klockan 18:00, Söderköpings Brunn. Framtidens sjukvård.
Föredragshållare Marie Morell, Oppositionsråd Region Östergötland. Moderata
medlemmar och övriga intresserade är varmt välkomna.
Moderaterna i Söderköping bjuder på förtäring.
Onsdag 5 maj klockan 13:00, Nyströmska skolan. Förbundsordförande MUF
Mathilda Ekeblad håller föredrag på Nyströmska skolan för skolans elever.
Måndag 16 maj klockan 18:00, Rasta Ringarum. Moderaterna i Söderköping och
Valdemarsvik bjuder in till öppen föreläsning med riksdagsledamot John Widegren.
”Landsbygden i fokus”. Moderaterna i Söderköping och Valdemarsvik bjuder på förtäring.
Måndag 13 juni klockan 18:00, Kanalkrogen Söderköping. Sommar-After Work.
Riksdagsledamot John Weinerhall. Aktuellt i Riksdagen och
Valrörelsen. Moderaterna i Söderköping bjuder på förtäring.
Styrelsen hälsar er varmt välkomna!

Bli medlem, swisha 100 kr till 123-336 00 70 och
uppge namn och personnummer eller besök
www.moderat.se/medlem

Boka ett
kostnadsfritt
hembesök!

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

Återförsäljare

hög skyddsnivå och fungerar lika bra för villan som
för fritidshuset. Vår avloppsrening är pålitlig och enkel
att underhålla. Komplettera gärna med vår regnvattentank.
Kontakta oss så hjälper vi er vidare.

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

Pelle Frisk
070 685 89 06
info@friskentreprenad.se

0927- 775 75 ecot.se
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Föreningen Pilsner-filmens vänner i Söderköping?
Har du hört talas om ”Föreningen Pilsner-filmens
vänner”? Nej, jag tänkte väl det. Det hade inte heller
jag gjort innan söderköpingsbon Lars Nilsson
berättade för mig om föreningen som funnits i
Linköping sedan år 1999.

Du kanske tänker svartvita filmer som visas på SVT dagtid? Inspelade på 30-talet och stöpta i samma förutsägbara form. Stopp där, så enkelt är det inte. Filmerna är
intressanta ur ett filmvetenskapligt perspektiv och skildrar en svunnen tid av Sverige med större sociala klyftor
och där mycket av dagens teknik saknas.

"- Jag gillar gamla svenska filmer, det är nostalgi, man är
liksom uppvuxen med dem. De gamla skådespelarna, man
tittar på kläderna, de gamla bilarna och miljöerna är de gamla.
Sedan är det själva programmet för kvällen som är trivsamt,
man känner värmen, ser filmen, och går hem med ett leende."

Jag åkte till Bestorp några mil söder om Linköping till
Eklunda bio och besökte föreningen ”Pilsner-filmens
vänner”. Denna kväll visades filmen Lille Napoleon från
1943. I komedin har Åke Söderblom och Annalisa Ericson ledande roller. Som utsänd reporter från Söderköpings-Posten fick jag ett mycket vänligt bemötande.
Detta var den första sammankomsten på två år då
verksamheten mer eller mindre har legat nere av förklarliga skäl. Ungefär 80 av föreningens drygt 180 medlemmar hade slutit upp denna kväll. Jag noterade att publiken har nått en mogen ålder.

I stora drag kan en kväll med föreningen
beskrivas på följande sätt:
• Kl. 18:00 Samling med förtäring av ”Bullens korv,
pilsner (eller vatten, då många kommer med bil) samt
smörgås. Korven ska vara av den äkta typ av Bullens
korv med högre köttinnehåll.
• Kl. 19:00 Ordföranden Göran Winström presenterar
filmen under cirka en kvart: Skådespelare, vilka som
var med och skapade filmen, handlingen i stort, tidsmiljön och vad tyckte kritikerna? På så vis sätts filmen
in i ett filmvetenskapligt sammanhang, därefter visas
filmen.
• Kl. 21:00 Samkväm efter filmen med kaffe och kaka.

Lilla Napoleon från 1943.

Förtäringen i samband med filmen kostar 100 kr per
person. Årsavgiften är blygsamma 120 kr för par och 80
kr för enskild medlem.
Vid måltiden innan filmen kom jag att sitta bredvid
Mats Melinder, nybliven pensionär som under många år
varit chaufför åt landshövdingen. Inte bara nuvarande,
Carl Fredrik Graf, utan även till tidigare. Han har varit
med i föreningen under fem år. Mats fick kännedom om
föreningen genom att landshövdingen besökte ett årsmöte och tjänstgjorde som ordförande. Mats tyckte att
det verkade vara trevligt.
- Jag gillar gamla svenska filmer, det är nostalgi, man
är liksom uppvuxen med dem. De gamla skådespelarna,
man tittar på kläderna, de gamla bilarna och miljöerna
är de gamla. Sedan är det själva programmet för kvällen
som är trivsamt, man känner värmen, ser filmen, och går
hem med ett leende, berättar Mats.
Föreningen har ett medlemsblad ”Scenkommet”, för
föreningsinformation och där kommande program med
filmer presenteras.

Ordföranden Göran Winström och kassören Sven-Åke Brofors.

Är du intresserad att vara med i motsvarande förening
i Söderköping? Kontakta Carl-Gustav ”CG” Pettersson.
Du når CG via mail: soderkopingsbio@gmail.com
CG är föreståndare för Söderköpings Bio. För dig
som inte känner till Söderköpings Bio så finns den i
”Salong Ramunder” vid Ramunderskolan på Ringvägen.
Vill du veta mer om föreningen i Bestorp så läs på föreningens webbplats: www.pilsnerfilm.se Kanske passar
det bättre för dig som läser tidningen och är Linköpingsbo att vara medlem i Bestorp? Då är nästa filmkväll tisdag den 26 april kl 17:30. Jag tycker att du ska vara med
om du har möjlighet, det är en upplevelse!

Åke Serander
Text och Foto

Mats Melinder, tidigare chaufför åt landshövdingen.

Bullens korv serveras.
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Vi samlas på Rådhustorget kl. 10:45 och går

9L VDPODV Sn5nGKXVWRUJHW NO RFK JnU HIWHU IDQRU RFKPXVLNNnU WLOO 6|GHUN|S
efter fanor och musikkår till Söderköpings Brunn.
EUXQQ
+XYXGWDODUH /DUVHuvudtalare:
6WMHUQNYLVW Lars Stjernkvist

Kaffeservering, lotterier och musikunderhållning.

Kaffeservering, lotterier
och musikunderhållning.
Ansiktsmålning
och fiskdamm för barnen.
Ansiktsmålning och fiskdamm för barn.

Tillsammans för alla folks frihet, hela världens fred!

7LOOVDPPDQVI|U DOODIRONVIULKHWKHOD YlUOGHQVIUHG

I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

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

”Företagare se hit!

SKlappat
om ny företagare
i
& klart!
Vill du: - den
Söderköping
harperfekta
mittjulklappen!
Söderköpingsmyntet
Ettmedlemskap
unikt presentkort som
kan
användas till
i Stadskärnan
- att er marknadsföring
når fler kunder?
shopping, restaurangbesök och friskvård mm.
genom sina nätverk verkligen
- vara
med i ett nätverk som ger nya
Vi önskar
Dig
migtrevlig
nå ut och växa och
Varmt välkommen att handelhjälpt
kontakter
för
i Söderköping
och ert företag?
fått
mig
att
känna
mig
kontakta oss för en
en riktigt God Jul!
- lättare kunna hitta resurser och inspiration
kostnadsfri offert.
välkommen.

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

för att ditt företag ska växa i Söderköping?

Myntet finns i valörerna;
100, 250 samt 500 kronor
Köp dem hos; Turistbyrån
Det
BSöderköpings
esök vill
hemsivi
danockså!
för mer information.
Brunn
Bli
medlem
nu - Samverkan
eller
Guldmakeriet

www.isoderkoping.se

ger resultat!
Kontakta oss för merMalin
info: Lundqvist
info@isoderkoping.se
Majena AB - Visions and Numbers

Precis så här bra,
har vi det alltid i
Norrköping City.

Det är helt sant, bilden är nämligen
från Studio 23. Ett gratis selfierum
inne på Linden där du får va och tro
att du är precis vem du vill. Precis som
i resten i av Linden och Spiralen
egentligen men med lite mer
extravagans. Här finns fler än 100
butiker, restauranger och caféer
mitt i hjärtat av Norrköpings City.
Varmt välkommen!

LINDENSPIRALEN.SE
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Ännu ett år med positivt resultat i kommunen
"Kommunens överskott kan till
stor del förklaras av en snabbare
ekonomisk återhämtning än
förväntat av den svenska ekonomin
vilket genererat mer skatteintäkter."
Söderköpings kommun uppvisar ännu ett år
med positivt resultat. Så här skriver de i ett
pressmeddelande:
”Söderköpings kommuns resultat för 2021 är nu klart –
det landar i ett positivt resultat på +8,5 miljoner kronor.
- Jag är väldigt nöjd med att ekonomin har fortsatt
att utvecklas positivt under 2021, säger Martin Sjölander
(M), kommunstyrelsens ordförande. Det positiva resultatet har stor betydelse för att vi ska klara de investeringar som vi har framför oss, som till exempel nytt äldreboende, LSS-boende samt förskole- och skollokaler.
Kommunens överskott kan till stor del förklaras av en
snabbare ekonomisk återhämtning än förväntat av den
svenska ekonomin vilket genererat mer skatteintäkter.
Vi ser också en försiktig men positiv ökning av antalet
invånare, vid årets slut hade vi ökat med 57 personer i
kommunen och landade på 14 673 personer.
Under 2021 investerade kommunen 104 miljoner kronor, den största delen gällde fastigheter och till exempel
pågår till- och ombyggnation av Västra husby skola, taket
på Bergaskolan är utbytt och även sportgolv i Sporthallen Vikingen har bytts ut. Under året investerades också
i sanering av ledningar, belysning, lekplatser och parker.
Coronapandemin fortsatte att påverka kommunens
verksamheter även under 2021, främst har barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden fått jobba hårt
för att möta pandemins svängningar. Det har varit en
hård belastning, men medarbetarna har gång på gång
visat på kreativitet och skapat tillfälliga lösningar för att
kunna upprätthålla alla våra samhällsviktiga funktioner.
- Vi har under året haft fokus på näringslivet, berättar Martin Sjölander (M). I början av året genomfördes
”Walk and talk” där näringsidkare kunde välja att prata
med en politiker eller tjänsteman. Det var en trevlig mötesform som uppskattades av många, det tar vi med oss
in i framtiden när vi fortsätter att utveckla vårt samarbete
med näringslivet, avslutar Martin.

Några positiva resultat inom Söderköpings
kommuns verksamheter som är värda att
lyftas fram:
• Söderköpings förskolor och skolor lyckades, trots stor
frånvaro, ha alla verksamheter öppna alla skoldagar,
med undantag för grundsärskolan som tvingades
stänga 1,5 dag.
– Försäljning av båtar, motorer,
vattenskoter och trailer
– Förmedlingsuppdrag
– Auktoriserad serviceverkstad
– Tillbehörsbutik
– Vinterförvaringar

Söderköpings kommun visar upp ett positivt ekonomsikt resultat för 2021.
• Söderköping placerade sig som fjärde bästa boendekommun i Östergötland.
• 98 nya företag registrerades i kommunen, en ökning
med nästan 20 procent från 2020.
• Söderköping klättrade 92 platser på näringslivrankingen, och ligger nu på plats 159.
• Under året visade kommunen 95 procents följsamhet
i vissa mätningar av följsamhet för hygienrutiner och
klädregler. Snittresultatet i Sveriges kommuner och
Regioners mätning låg då på 68 procent.

Vi bad också oppositionsrådet Tuula Ravander
(S) om en kommentar till verksamheten för
det gångna året:
”Det är bra att Söderköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 2021. Resultatet blev positivt enbart på
grund av finanserna som räddade det negativa resultatet
i nämnderna.
De stora nämnderna, barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden hade stora underskott under hela

året. De saknar fortfarande nödvändiga förutsättningar
för att bedriva en verksamhet som möter de faktiska behoven och kommer att tvingas till tuffa prioriteringar.
Resultatet och effektiviseringar har en baksida också.
Resultaten i skolan har sjunkit, fler går ut grundskolan
utan godkända betyg. Bemanningen inom omsorgerna
är för låg och påverkar både kvalitet och arbetsmiljö.
Beslut om att lägga ner BOA (barnomsorg på obekväm
arbetstid) har tagits och verkställts i början av detta år.
Nya riktlinjer och åtstramningar inom LSS.
Det är glädjande att den borgerliga majoritetens
satsning på näringslivet har gett resultat. Däremot är
vi oroade över de förutsättningar som verksamheterna
får. Den ständigt pågående "effektiviseringen" urholkar
vår välfärd”.
Två olika skildringar av året som gått. Nu ser vi fram mot
valet i höst och fortsatt politisk debatt.

Åke Serander

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

Herstabergs Marina, Norrköping
011- 31 12 60 • info@alvarbatar.se

Foto: Mikael Karlsson

Besöksadress
Ringvägen 40
614 31 Söderköping

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

Tänk på miljön, panta snabbt & enkelt hos oss!
Ågatan 2, 614 34 Söderköping - Följ oss gärna på Facebook

Söderköpings-Posten är stolt mediapartner till
Vikbovändan som genomförs den 6 augusti
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Vad händer med Berga- och Brobyskolan?
"En nyligen genomförd förstudie beskriver möjligheten att bedriva en
permanent verksamhet vid Bergaskolan. I dagsläget är skolan en tillfällig
evakueringslösning som bland annat saknar idrottshall och specialsalar."

Roland Nilsson är ordförande i Barn och
utbildningsnämnden. Foto: Söderköpings kommun

Förslag på möjlig nybyggnad vid Bergaskolan.

Berga och Broby ska fortsatt fungera som
skolområden, men utredningar krävs. Det säger
Roland Nilsson ordförande (C) i Barn och
utbildningsnämnden.
- Vid nästa möte i kommunstyrelsen den 12/4
väntas styrelsen besluta uppdrag åt fastighets
kontoret att planera för en permanent f-6 skola på
Bergaområdet.

efråga som berör många Söderköpingsbor, som inkommit med olika förslag för fortsatt nyttjande av den gamla
kulturbyggnaden.
- Bergaskolan har en trivsam placering med en tämligen unik skolmiljö. Ramunderberget, kyrkparken, kanalen och ån erbjuder mervärden för verksamheten. Som
exempel kan nämnas naturstudier och excursioner på
Ramunderberget, idrottslektioner vintertid med skridskoåkning på kanalen och vid vissa tillfällen till och med
kanotpaddling längs Storån. Detta är svårslaget!

En nyligen genomförd förstudie beskriver möjligheten
att bedriva en permanent verksamhet vid Bergaskolan. I
dagsläget är skolan en tillfällig evakueringslösning som
bland annat saknar idrottshall och specialsalar. I stället
får eleverna ta sig till Ramunderskolan för lektioner i
dessa ämnen. Dessutom är matsalen för liten.
En skiss finns framtagen på tänkbar byggnation i tre
våningar som ska komplettera den gamla byggnaden och
som ska lösa dessa problem. Byggnationen är tänkt att
placeras där nuvarande paviljonger finns uppställda.
Förstudien tar även upp möjligheten att inkludera
Brunnslasarettet i verksamheten. Byggnaden är en hjärt-

Även Brobyskolans framtid kommer att hanteras i
kommunstyrelsen under våren då beslut väntas fattas om
en utredning om möjliga användningsområden.
- Det krävs en förstudie för att se vad Brobyområdet
kan användas till. Skolan där har tidigare nyttjats för f-6
– ändamål. Verksamheten flyttade till Bergaområdet på
grund av problem med bland annat inomhusmiljö, utrymmesbrist och trafiksituation. Brobyområdet erbjuder
i likhet med Berga många unika egenskaper vad beträffar
utemiljö och närhet till bostadsområden. Nu kommer så-

Fotomontage: Söderköpings kommun
ledes en förstudie visa hur området kan användas för att
tillgodose framtida behov inom skolområdet.
- Oppositionen har talat om möjligheterna att i stället
för Bergaprojektet uppföra en helt ny skola. I majoriteten
anser vi att en f-6 – skola ska finnas i närheten av upptagningsområdet som är Broby, Dockgärdet och innerstaden. En ny skola skulle med största sannolikhet hamna
långt utanför stadskärnan då det saknas byggbar mark
centralt. Det skulle innebära att i princip alla föräldrar
skulle behöva skjutsa och hämta sina barn varje dag.
Vidare är det angeläget att vi i Söderköpings kommun
förvaltar våra kulturbyggnader och använder dem på ett
bra sätt. Ett utmärkt exempel på detta är hur det gamla
lasarettet från 1882 blev en modern gymnasieskola. Så
vi anser att fördelarna att nyttja befintliga skolbyggnader
överträffar en nybyggnation i många avseenden även om
vissa utmaningar behöver hanteras.
Vi vet att pedagoger, personal och ledning på Berga
är tacksamma för att skolfrågan nu äntligen är i rullning
på allvar, avslutar Roland.

Daniel Serander

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

Malmqvists Plåtslageri AB

Tänker du byta tak?
Plåt, tegel eller papptak
Kontakta oss för en
kostnadsfri prisuppgift
Telefon: 0709-56 77 23
info@malmqvistsplatslageri.se
Berga 1 Söderköping
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Din lokala inredningsbutik!
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Med vår båt tar vi
oss enkelt ut till
dig som bor på
öarna i skärgården
Välkommen att kontakta
oss redan idag!
070-834 65 57
jonas@hardhsmaleri.se

Öppettider
tors 10-18 fre, lör, sön 11-15
Finns på gården
Sörby 2, Ringarum
073-063 04 93

s!

till os
Varmt välkommen

Håll dig uppdaterad
Hemma hos Elsa i Ringarum
hemmahoselsa
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Ny lista med partipolitiskt obundna, ”Söderköpingsinitiativet” skakar om politiken i Söderköping

Anne-Louise, Patrik, Ellen och Elias från Söderköpingsinitiativet.
I början av april slog en politisk bomb ned i
Söderköping, en ny lista med partipolitiskt
obundna ställer upp i kommunfullmäktigevalet i
höst. Sprängkraften ligger i att nya politiker med nya
idéer kommer med i debatten.
Med den relativt jämna mandatfördelningen som
råder mellan de politiska blocken kan grupperingen
komma att få ett större inflytande än vad vunna
mandat kan ge intryck av.
Jag träffade fyra representanter för den nya grupperingen
på en presskonferens en dag i april i Rådhussalen. En
miljö där många viktiga beslut fattats genom åren. De
jag träffar är Anne-Louise Kroon, Ellen Friberg, Elias
Ljungkvist samt Patrik ”Putte” Andersson.

Varför har ni bildat Söderköpingsinitiativet?
och hur bildades grupperingen?
- Det är ett helt lokalt initiativ för att vara med och
utveckla Söderköping för framtiden. Genom en lagändring 2018 tillkom möjligheten att ställa upp med en lista
med personer som saknar partipolitisk tillhörighet. Man
kan ställa upp som individ eller sammanhållen grupp. En
partipolitiskt obunden personvalslista. Tanken är att det
viktigaste inte är vad man röstar på, utan på vem. Detta
för att få den politiska kopplingen till dem som fattar
beslut kring viktiga frågor för oss alla. Vi är flera i gruppen som har erfarenhet av politiskt arbete, men kände
att det skulle behövas ett politiskt komplement till den
traditionella partipolitiken, för att bredda den politiska
processen. Det är kanske många som inte vill gå in i ett
politiskt parti, men just när det är obundet på det här
sättet är det mycket enklare att samla människor kring
olika frågor, inleder Ellen.
Vi började diskussionerna i höstas, och har på den
korta tiden fått mycket positivt gensvar. Vi var en liten
grupp initialt som hade de här tankarna och har sedan utifrån de nätverk som vi befinner oss i pratat med
människor som har kompetens och engagemang i olika
frågor. Det är egentligen ”ringar på vattnet”, alla känner
någon som står på listan.

Hur många är det som står på listan för att
vara valbara till kommunfullmäktige?
- Det är f. n. 37, men antalet stiger hela tiden. Listan
måste vara fastställd och inlämnad senast den 22 april
om material ska hinna tryckas innan valet.

Är listan uppbyggd i alfabetisk ordning?
- Nej säger Ellen, i den ordning man kan tänka sig
att medverka, i fallande ordning från fullmäktige, nämnder, till andra grupper. Det är en kärngrupp som bestämt
listans utformning. Vi är en grupp som har hållit ihop
det allmänpolitiska arbetet. Sedan har man fått anmäla
sitt intresse för arbete på olika nivåer. Det har varit ett
prestigelöst arbete till skillnad från partier, där det många
gånger är strid om den politiska ledningen.
Förutom Ellen och Anne-Louise som tidigare varit
partipolitiskt aktiva inom (L) respektive (S) så träffar
jag Patrik som är egenföretagare inom elbranschen. Han
har varit politiskt intresserad länge, men har inte tidigare
funnit ”rätt parti”. Patrik tyckte att den obundna listan
”var klockren” när han hörde talas om den.
- Skönt att slippa politisk ideologi, utan ta ställning
utifrån vårt egna rediga engagemang.
Elias har haft ett långt och brett politiskt intresse och
har egentligen varit medlem i alla partier som sitter i
riksdagen.
- Jag har känt att jag vill engagera mig men har inte
hittat rätt. Jag har känt att det här partiet verkar vara bra,
men har sen blivit missnöjd. På senare år har jag suttit
och varit en politisk tänkare. Det känns bra med Söderköpings initiativet, att det inte finns en politiskt utstakad
väg att förhålla sig till, utan man får tänka fritt. Jag arbetar som konstruktör hos en verktygsmakare i Kisa, men
arbetar mycket hemifrån i Söderköping.

Hur ser fördelningen ut på var ni bor, i
staden eller på landet?
- Jag bor i Nybble, övriga tre i stan, men på listan är
det väldigt spritt, säger Ellen.

- Det behövs många röster som ska komma utifrån
hela kommunen, säger Anne-Louise och fortsätter, det
är många som känner att de står utanför. Vi vill vara en
gräsrotsrörelse för diskussioner och sedan kunna få upp
förslag till de beslutande organen. Nummer ett för oss
är att öka den lokala demokratin. Vi är inte riktigt nöjda
med hur beslut fattas. Det är för svårt som enskild medborgare att komma fram med sina förslag, det är nästan
omöjligt.

Tre av er är egna företagare, är det en
tillfällighet? Är det ett företagarparti?
- Det kan nog ha blivit så eftersom våra nätverk ser
ut så, säger Ellen. Många egna företagare är engagerade
personer, men vi vill vara ett alternativ för alla.

Är ni ett vänster eller ett högeralternativ?
- Vi är inget parti och vi vill inte inordna oss på den
skalan, vi är ett sakfrågeinitiativ, säger Anne-Louise. Vi
behandlar varje sakfråga utifrån dess förutsättningar. Vad
vi exakt tänker, det vet vi inte förrän vi har alla fakta på
bordet och kan ta ställning. Vad är bäst för Söderköping?

Kan ni tänka er att samarbeta med båda
blocken och med alla partier?
- Ja, en ståndpunkt från oss är att vi inte kommer ingå
i några allianser, men vi vill samarbeta med alla som har
bra förslag.

Kommer ni inför fullmäktigesammanträden
ha förberedande möten där ni pratar er
samman om en ståndpunkt?
- Ja, vi har redan bildat grupper utifrån engagemang,
intresse och kompetens, säger Anne-Louise. Frågor
kommer att hänskjutas till arbetsgrupperna som kommer att bereda ärendena inför beslut. Vi har noder i olika
kommundelar som diskuterar och därefter kan vi träffas
digitalt med modern teknik i större grupper för avgörande ställningstaganden. Utöver de som står på den valbara
listan har vi en mejllista som omfattar fler namn som kan
medverka med sina synpunkter.

”

"- Det är ett helt lokalt
initiativ för att vara med och
utveckla Söderköping för
framtiden. Genom en
lagändring 2018 tillkom
möjligheten att ställa upp med
en lista med personer som
saknar partipolitisk
tillhörighet. Man kan ställa
upp som individ eller
sammanhållen grupp. En
partipolitiskt obunden
personvalslista."
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Jag har alltid varit något av
en enstöring och trivs bäst i
naturen med enstaka besök i
staden.
Men denna vackra, lugna
stad passar mig perfekt!

Kanske känner du igen Björn med cowboyhatt från
Expedition Robinson?
Foto: Privat

Därför flyttade jag till Söderköping
Hur ser ni på kommunens ekonomi, kan ni
tänka er skattehöjningar om det behövs?
- Vi har satt oss in i kommunens ekonomi men aldrig
utifrån att skatten skulle behöva höjas. Ellen fortsätter,
man kan säga att idag har kommunen en ekonomi i balans. Den majoritet som tar över styret efter nästa val
behöver inte ta över ett tidigare underskott.

Har ni några sakpolitiska ställningstaganden
inom t.ex. skola eller social omvårdnad?
- Vi arbetar med de frågarna i våra utskott, säger Patrik. Men vi har inte fastställt något till hundra procent
än. Ellen fortsätter, vi har en arbetsgrupp inom LSS, så
där har vi kommit ganska så långt med ett antal initiativ
för att utveckla omsorgen.

Kommer ni innan valet ha fått fram
sakpolitiska ställningstaganden inom olika
områden?
- Ja, det kommer vi och de kommer vi meddela i form
av pressmeddelanden och inlägg på sociala media. När
det här initiativet blir mer känt så kommer det komma
många förslag att diskutera, det är det vi vill. Många röster
ska kunna höras. Vi öppnar nu en publik Facebooksida
där man kommer kunna lämna förslag och synpunkter.

Varför ska jag rösta på en viss person?
Kommer ni själva gå ut i personvalskampanjer?
- Olika personer kommer att ha sina hjärtefrågor, som
de driver på olika sätt. Det viktigaste är inte vad du röstar på, utan på vem. De som kryssar mig på listan, vet
ju var jag har mitt engagemang, säger Ellen. Det mesta
kampanjandet kommer att ske i våra olika nätverk, det
kommer att räcka rätt långt.
Jag lämnar Rådhussalen. Vad vill Söderköpingsinitiativet? Jag läser sammanfattningen i pressmeddelandet:
• Bidra till ökad öppenhet, ökat samarbete över partigränser och bra beslutsunderlag.
• Bidra till ökad dialog med kommunens intressenter;
invånare, företagare, föreningar med flera.
• Skapa möjlighet för personvalda att driva hjärtefrågor
med sina väljare som stöd.
• Skapa möjlighet att driva gemensamma frågor som
utvecklar kommunen till nytta för dess invånare.

Åke Serander
Text och Foto

Du har säkert märkt att många flyttar till
Söderköping från Stockholm och Norrköping men
också från övriga landet. Något som Janne ”bagarn”
Andersson noterat och som vi skriver om i ett
reportage i detta nummer. Vi fick ett mail till
redaktionen som beskriver just detta. Läs Björn
Hernefeldts berättelse här nedan.

"Jag har alltid varit något av en enstöring och trivs bäst i
naturen med enstaka besök i staden.
Men denna vackra, lugna stad passar mig perfekt!
Jag har varit till sjöss som jungman och lättmatros
i alla världsdelar men efter sista resan på Sydamerika
hittade Värnpliktsverket mig och jag hamnade i flottan
som Signalmatros. Jag trivdes bra, stannade kvar efter
värnplikten och blev befäl och sedan kapten. Så småningom hamnade jag i min födelsestad Boden som arméofficer (kapten) på Norrbottens Signalbataljon S 3 i
sju år. Därifrån tillbaka till flottan som stf C Bolu i Luleå
(en marin lägre regional stab) där jag blev fartygschef
på minsveparen M22. Fram till pensionen var jag först
stf. C Sjöop på milostab ÖN och sedan C Info fram till
pensionen 1996. Min fru trivs också bra här ute i skogen
med havsstränder, lingon och åkerbär. Hon har dessutom
en del vänner här.
Jag har haft dansorkester och sjunger nu ensam till
gitarr på äldreboenden och berättar om ett mycket händelserikt liv för min egen generation. Jag har varit generalagent för australiensiska handgjorda läderhattar och
har sålt dem på mässor och marknader i hela landet. Jag
har sjungit och spelat i alla svenska landskap samt i St

Petersburg och Sidney. Ett minst sagt brokigt liv!
Sista sex åren har vi bott på Sveriges östligaste ö med
fast befolkning - Seskarö. Det ligger i Norbotten, nära
finska gränsen. Här trivdes jag bra med min fru och min
Labrador Zulu – svart och döpt efter Zulufolket i Sydafrika. Min vän blev tolv och ett halvt år gammal! Sista året
hade han det svårt med lederna, sår och andningen. Jag
orkade inte se honom lida och han dog med sitt vackra
huvud i mina händer öga mot öga – mina svämmade
över! Han är begravd av mig och graven smyckad av min
fru. Efter Zulus död tappade jag all känsla för ön. Han
var så stor del av mitt liv här. Nu kunde jag flytta söderut.
I höstas ville vi träffa våra barn och barnbarn i södra
Sverige och planerade en turné. Vi besökte också min
blinda syster på Skönbergagatan och vi trivdes jättebra
med det småskaliga i staden. Jag lufsade runt i skogarna
och rundade Ramunderberget. Jag trivdes. Vi kom överens om att här vill vi njuta av våra sista år i hyfsad närhet
till släkten.
Fastigheten på Skönbergagatan är en av stadens äldsta
(kulturhus) och i vår lägenhet på 95 kvaderatmeter har
vi bland annat två kakelugnar. Det gör att vi kan ta emot
våra familjer i omgångar.
Jag tycker om att fiska och plocka svamp. I somras var
jag svampexpert åt produktionen av 2021 års Expedition
Robinson som jag själv deltog i 2001 och 2003. 2004
valdes jag till ”Bäste Robinson genom tiderna”!
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Partierna svarar på frågor
inför valet den 11 september
Söndag den 11 september i år är det valdag för valet
till riksdag, region- och kommunfullmäktige.
I Söderköpings-Posten låter vi partierna besvara
frågor inom olika områden i varje nummer som ges ut
fram till valdagen. Den 27 augusti ger vi ut ett temanummer med extra fokus på valet.
I detta nummer ställer vi tre frågor som berör vår
vackra skärgård och dess utveckling.

Fråga 1
Vad är de viktigaste frågorna för att Söderköping ska
ha en levande skärgård där befolkning kan leva och bo
året runt?
Fråga 2
Vad kan kommunen göra för att stimulera besöksnäringen i skärgården?
Fråga 3
Kan ditt parti garantera att S:t Anna skola kommer att
finnas kvar under hela nästa mandatperiod?

Vad vill partierna göra för skärgården?

Ulric Nilsson, Centerpartiet

Anders Eksmo, Kristdemokraterna

Tommy Rödin, Liberalerna

Fråga 1
Grunden för en levande skärgård är att befintliga arbetstillfällen behålls samtidigt som nya skapas. För denna
utveckling krävs bra infrastruktur både i form av vägar
och fiberbredband. Tillgång till kommunal service i form
av förskola och skola underlättar för barnfamiljer att bo
i skärgården. För att möjliggöra för flera att bo i skärgården behöver kollektivtrafiken förbättras och driftsbidrag
till vägsamfälligheter behållas. Strandskyddet behöver
reformeras så att det samtidigt både skyddar oexploaterade stränder och tillåter att byggnation kan ske i strandnära lägen.

Fråga 1
Det är viktigt att barnomsorg, skolor, hemtjänst och äldrevård ska fungera i alla delar av kommunen, tätort såväl
som landsbygd.
Kristdemokraterna vill att det lokala inflytandet över
strandskyddsbesluten ska stärkas. Ge tillbaka rätten att
bygga och bosätta sig var man vill i kommunen, även
strandnära. Vi vill verka för att väsentligt underlätta
bygglovsprocessen för villor och mindre näringslokaler i
anslutning till befintlig bebyggelse utanför detaljplanerat
område.

Fråga 1
En positiv utveckling av utbud och service i skärgården
är av stor vikt.
För att besökare överhuvudtaget ska kunna ta del av
det fina utbudet i skärgården behöver transporter och
tillgänglighet utvecklas.
Genom planbestämmelser underlätta för bygglov för
såväl ombyggnation som nybyggnation.

Fråga 2
Entreprenörer och innovatörer driver och skapar besöksnäringen. Söderköpings kommun ska underlätta för besöksnäringen genom att minimera handläggningstider,
stötta företagarna att våga utveckla besöksnäringen och
stödja besöksnäringen genom gemensamma projekt. En
utbyggd kollektivtrafiken på land och till havs för både
boende och besökare kommer att gynna alla i skärgården.
Fråga 3
JA! Centerpartiet i Söderköping har alltid och kommer
alltid att kämpa för att bevara och utveckla skolor och
förskolor. Landsbygdens skolor och förskolor är nödvändiga för att barnens restid till skolan och förskolan ska
vara rimlig. Alla skolor i kommunen ska dessutom ges
förutsättningar för att möjliggöra goda studieresultat för
alla barn.

Fråga 2
I en skärgårdskommun får jordbruk, skogsbruk, fiske och
besöksnäring lätt problem med strandskyddslagen, detta
måste kommunen visa större förståelse för och hantera på ett klokt sätt, näringsidkare och boende måste ha
förutsättningar att få sin verksamhet och sin vardag att
fungera. Om Kristdemokraterna får bestämma får du bestämma mer kring hur du vill att din vardag ska fungera.
Fråga 3
Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att familjer ska få möjlighet att utforma livet så att vardagen
fungerar. Förskola och skola ska hålla en hög pedagogisk
kvalitet. Vi kristdemokrater ser Sankt Anna skola med
sin näridrottsplats och verksamhet som mycket viktig för
hela Sankt Anna bygdens fortsatta utveckling, så länge
det ur pedagogisk synvinkel är möjligt att bedriva en kvalitativ god undervisning ska den vara kvar.

Foto: Mattias Brauns / Östergötland i bilder

Fråga 2
Ta fram handlingsplaner för utveckling av service, information och utbud för besökare som på olika sätt vill
uppleva skärgården vare sig de kommer från land eller
vatten.
Ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser i skärgården som kommer såväl besökare som invånare och
näringsidkare till gagn.
Fråga 3
Då skolan är en prioriterad del av samhället så är det
Liberal politik att bevara och utveckla skolan även utanför stadens centrum.
Skolor i glesbygd ska därför fortleva så länge elevunderlaget är tillräckligt.
Då vi arbetar aktivt för skärgårdens utveckling av
såväl boende som näringsliv så är det vår uppfattning
att S:t Anna skola är av yttersta vikt för att kommunens
glesbygd ska ha en positiv utveckling.

Välkommen att annonsera i Söderköpings-Postens populära sommartidning
- Utgivning 28 maj i extra stor upplaga om 54 000 ex
- Delas även till många villor i Norrköping och Linköping
- Finns på tidningställ i utgivningsområdet hela sommaren
Välkommen att boka annonsplats på tel. 0121-421 35
eller skicka e-post till annons@soderkopingsposten.se
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Lilla-Marie Jonsson, Miljöpartiet

Tuula Ravander, Socialdemokraterna

Malin Östh, Vänsterpartiet

Fråga 1
Att vi arbetar med och för en frisk Östersjö, vi som
kommun får börja med Slätbaken och Söderköpings
kustområden.
Att vi finner ett samarbete med övriga skärgårdskommuner för ett gemensamt kvalitativt arbete. Globala målen 6, 13, 14, 15.

Fråga 1
Det är viktigt med en bra samverkan mellan kommunen,
det lokala föreningslivet och näringslivet i skärgården.
För att antalet åretruntboende och antalet aktiva företag
ska öka behöver kommunen säkerställa den kommunala
servicen för de som bor i skärgården. Viktigt är också att
fortsätta bredbandsutbyggnaden och satsningar på övrig
infrastruktur.

Fråga 1
I Söderköping, precis som i många andra kommuner,
finns tyvärr ett ensidigt fokus på tätorten. Det måste
ändras, halva Söderköpings befolkning bor på landsbygden. Vi vill se byggnation av flerbostadshus också utanför
tätorten, att möjliggöra för fler att flytta ut är viktigt.
En levande skärgård kräver också tillgång till service, en
fungerande kollektivtrafik, välfärd och arbetstillfällen.
De senaste åren har de styrande partierna i kommun och
region gjort tvärtom, lagt ner busslinjer, bommat igen
Stenbrinken och centraliserat hemtjänsten. Det är fel.

Fråga 2
Se till att tillgängligheten att komma åt vatten för både
bad fiske och olika sporter mm är stor.
Värna om allemansrätten och se till att det finns
möjlighet att hitta platser att ställa bilen för att komma
ut i naturen.
Att det går fler bussar med dagsturer. Globala målen
3, 5, 11.
Fråga 3
Skolan ha en central betydelse för landsbygden, det är
där man träffas och lär känna sina grannar och barnen
får lekkamrater i närområdet.
Skolan som skola har en större betydelse en bara
skolan, det är förebyggande och främjande för alla parter. Globala målen 3, 4, 5, 11, 16.

Martin Sjölander, Moderaterna
Fråga 1
En levande skärgård och även en levande landsbygd är
väldigt viktigt för oss moderater. För att det ska vara levande måste det finnas förutsättningar att kunna försörja
sig där man vill bo, inte minst under pandemin har vi sett
att möjligheterna till distansarbete gjort att man kan bo
i vår skärgård även om arbetar betydligt längre bort. För
att det ska vara möjligt måste infrastrukturen fungera
bra, inte minst bredband. Ju fler som väljer att bosätta sig
i vår skärgård desto bättre underlag finns det för ett rikt
och levande närings- och föreningsliv.
Vart man väljer att bosätta sig avgörs också av vilken
samhällsservice som finns, i vår skärgård har vi en väldigt
bra skola och förskola, ett rikt näringsliv med allt de kan
erbjuda, samt ett föreningsliv som håller ihop samhället.
Fråga 2
Kommunen kan bidra med att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen. Då det inte finns några tydliga
gränser i skärgården så är samverkan och samarbete med
närliggande kommuner och regioner viktigt för att det
ska vara enkelt för besökare att vara i vår vackra skärgård.
Ett mer differentierat strandskydd är något vi kommer
verka för, så som det ser ut nu kommer det bli mycket svårt för våra besöksnäringsföretag att utveckla deras
verksamheter i strandnära lägen.
Fråga 3
Elevunderlaget för S:t Anna skola har den senaste tiden
utvecklats positivt, det sker en generationsväxling i området. Vi kan lova att S:t Anna skola kommer finnas kvar
hela kommande mandatperiod.

Ditt företags

Kommunikationskonsult

Fråga 2
Nyligen tog kommunen beslut om den uppdaterade
besöksnäringsstrategin. Nu börjar det viktigaste i processen, att den omsätts till handling. Den gemensamma
handlingsplanen kommer att arbetas fram i samverkan
med branschföreträdare under 2022.
Fråga 3
Sankt Anna skola ska finnas kvar så länge det år pedagogiskt motiverat och elevantalet är stabilt.

Annelie Sjöberg, Sverigedemokraterna
Fråga 1
Vi vill verka för att öka utbudet av offentlig service i
form av skola, omsorg och möjlighet till meningsfull fritid för olika åldersgrupper. Vi vill arbeta för goda villkor
för både yngre och äldre att bo, leva och verka i skärgården, inte minst genom att möjliggöra tillgång till olika
boendeformer. En förutsättning för att bo och verka i
skärgården är goda kommunikationsmöjligheter både i
form av kollektivtrafik och fungerande vägunderhåll etc.
Fråga 2
Vi vill arbeta för rimliga villkor för affärsidkare att bedriva handel och erbjuda ett ökat serviceutbud. Vi ser
gärna en översyn av taxor och regelverk för att avskaffa
onödig byråkrati och orimliga avgifter för att stimulera
och möjliggöra näringslivsutveckling i skärgården. Ett
av våra förslag är att tillsätta en utåtriktad och mobil
näringslivsutvecklare som är ute på fältet och lyhörd mot
småföretagarnas behov. Vi vill slå vakt om skärgårdens
unika natur- och kulturvärden. Kommunen har också
en roll i att vara en vakthund mot överexploatering och
att värna småskalighet och tradition i bebyggelse och
omgivningar i skärgården.
Fråga 3
Ja, Sverigedemokraternas utgångspunkt är att skolan ska
vara kvar och ges goda förutsättningar att verka för lång
tid och många generationer framåt. För oss är bevarandet av Sankt Anna skola en prioriterad fråga i händelse
av att en nedläggning skulle bli föremål för förhandling.
Skolan och Sankt Anna by med tillhörande omgivningar är en viktig del av skärgården och en förutsättning för
bygden. Vi vill verka för att skolan och Sankt Anna by
både förvaltas och utvecklas i framtiden.

Söderköpings-Posten
hundra år tidigare...

Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t
Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen
24 april 1922.

Fråga 2
Vi har länge drivit kravet att kommunen tillsammans med angränsande småkommuner ska dela på en
EU-samordnare/landsbygdsutvecklare. Det skulle göra
det möjligt för kommunen att strukturerat söka och ta
del av de EU-medel som finns för landsbygdsutveckling,
här finns mycket resurser som skulle kunna göra nytta i bl
a besöksnäringen. Bredbandsutbyggnad på landsbygden
är en annan viktig del som idag är eftersatt men som
måste prioriteras framåt. I övrigt krävs som alltid en lyhördhet och en god dialog. Att prata med dem det berör
och att förankra det som planeras är a och o.
Fråga 3
S:t Anna skola är jätteviktig, inte bara för orten och
kommundelen, det är också en välfungerande verksamhet med goda resultat som kommunen ska vara stolt
över och värna. Skolans långsiktiga förutsättningar måste dock bli bättre, här måste kommunen tänka till och
anstränga sig mer. Att möjliggöra för fler att flytta ut genom nybyggnation av flerbostadshus är en sak som omgående behöver tas upp till seriös diskussion, det skulle
stärka elevunderlaget.

Min Vår

När våren i vårt hjärta träder
och naturen har bytt till vackrare kläder
då borde vi stanna upp en minut
för inom kort tar det vackra slut
Vi ska njuta av gullviva av mandelblom
och tänka på det när själen känns tom
höra rödhake, bofink och koltrastens sång
och tänka på dem vi höll kärast en gång
Vad är vårt liv, kanske några få år
som ger oss glädje och märkta sår
låt oss ta vår dag som en sällsam gåva
och att vänskap förblir, det måste vi lova
För vänskap är kärlekens lillasyster
även om dagen ibland känns dyster
så lev i nuet och njut denna vår
för tyvärr är ett liv det enda vi får
Eva Hjärtsjö

med marknadsjuridisk kompetens
Jag hjälper er med:

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

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

Rådhustorget 3, Söderköping

116 006
boj.se

Utsatt för brott?
Hos oss får du som är brottsutsatt, vittne eller
anhörig kostnadsfritt medmänskligt stöd.
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Torbjörn lämnar arbetet som präst
efter 40 år i Östra Vikbolandets pastorat

Fredrik Hollertz tar över efter Torbjörn Sjöberg och flyttar in i den vackra prästgården.
Det är inte många som har varit på samma arbete
under 40 år, men det har Torbjörn Sjöberg, präst
i Östra Vikbolandets pastorat. Jag åkte till Östra
Husby för att träffa Torbjörn och hans efterträdare
Fredrik Hollertz för att få en pratstund.

Torbjörn, när tillträdde du din prästtjänst i
pastoratet?
- Jag blev kyrkoherde den 16 augusti 1982. Mellan
1990 - 1995 var jag dessutom kontraktsprost. Jag fick
titeln prost 1995, så att säga som tack för hjälpen för att
jag varit kontraktsprost, biskopens förlängda arm ute i
stiftet.

Vad är det viktigaste som hänt i pastoratet
under tiden som du har tjänstgjort här?
- Under mina första år som kyrkoherde var det inte
så mycket administration och inte heller så många personalfrågor. Istället hade de lokala kyrkoråden ett visst
personalansvar, i alla fall angående anställningar. Nu är
kyrkoherden chef och arbetsledare. Idag går 50 procent
av min tid till planering, administration och personal.
Administrationen har ökat genom alla policydokument,
löneförhandlingar, ja allt ska skötas efter samhällets normer. Arbetsmarknadens regler är de samma för kyrkan
som för alla andra arbetsgivare. Samma regler för stora
pastorat som för vårt lilla pastorat. Fördelen för oss är att
det är korta beslutsvägar. Vi behöver ingen digital uppkoppling utan vi kan ses på jobbet varje dag. Alla pratar
med alla. Till vår hjälp har vi Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, men de gör inget om vi inte ber om hjälp.

Det innebär att det blir mindre tid för
kontakt med medlemmarna i pastoratet?
- Ja, det gör det förstås. Vi har en policy, jag och de
förtroendevalda om att vi i pastoratet ska ha så många
gudstjänster som möjligt, så det har vi varje helg. Det
innebär för min del att det blir mer än 40 timmars arbetsvecka. Själv har jag mellan en till tre gudstjänster varje
söndag, utom en gång i månaden då jag har ledig helg.
Till det kommer dop och begravningar.

Vad kan du berätta mer om de här åren?
- Vårt fastighetsbestånd är ganska stort, i princip så
är alla kyrkor renoverade. Vi har haft flera kyrkorådsordföranden som varit mycket engagerade. Kompentent

folk med brinnande intresse. Det har i sin tur lett till
en mycket god kontakt med stiftet, stiftsantikvarien och
Länsstyrelsen. Gott samarbete som lett till maximal utdelning vad det gäller bidrag för renovering. Fredriksons
arkitektbyrå i Norrköping har på ett föredömligt sätt
gjort planer på vad som ska göras eller uppföljning på vad
som gjorts, det har underlättat bidragsansökningarna.

Annars är ni också drabbade av minskat
medlemsantal och därmed minskade intäkter?
- Ja, det är vi absolut, med undantag för förra året då
vi ökade med 22 personer. Det är ett generationsskifte,
äldre par flyttar ut och in flyttar familjer med barn.
Vi har 72,6 % av befolkningen som medlemmar vilket
är högt, men vi tappar en procent om året. Ungefär 30
% av ungdomarna konfirmerar sig, även om det svänger
mycket mellan åren.
När det gäller fastighetsfrågor så byggdes vårt församlingshem 1985. Vi köpte den gamla kyrkskolan i
Jonsberg, som nu är vårt församlingshem. Vi har också drivit kyrkskolan i Häradshammar. Vi har byggt nya
personalutrymmen för all personal inom vaktmästeriet.
Prästgårdar har sålts, den i Jonsberg, Östra Ny samt i
Rönö.

Vilka är de viktigaste frågorna för de
kommande åren?
- Vi har precis vid årsskiftet fått färdigt det som kallas
vår församlingsinstruktion. Av den framgår att det är två
frågor som vi ska satsa på. Den ena är barn- och ungdomsverksamheten, för det har vi en barnskötare som
fått uppdraget att vidareutveckla ungdomsverksamheten,
gärna mot fritidsgården här i Östra Husby. Det andra
prioriterade området är att satsa mer på den diakonala
verksamheten, för det har vi tillsatt en diakontjänst, som
kommer att tillträda nästa år.

Fredrik vad är din bakgrund?
- När Torbjörn tillträde sin tjänst 1982, så låg jag fortfarande i mammas mage eftersom jag är född i december
1982, säger Fredrik och ler. Jag är uppväxt på en gård i
Ringarum. Mina föräldrar finns fortfarande kvar på gården, men har det mesta utarrenderat. Jag gick högstadiet
i Valdemarsvik, senare på Nyströmska gymnasiet i Söderköping. Så de här trakterna har hela tiden varit min
hembygd. Genom min nya tjänst kommer jag närmare

mina föräldrar och sommarstället som vi har vid sjön
Ken i Ringarum.
Jag upplevde i ganska tidig ålder en kallelse till att bli
präst. Jag minns när vi spelade brännboll vid skolan och
sköt bollen genom fönstret på församlingshemmet. Skolan och församlingshemmet i Ringarum ligger väldigt
nära varandra. Jag vet inte varför vi inte flydde? Vi sprang
istället in för att hämta bollen och av någon anledning blev
vi inte utskällda, utan istället kom jag och min kompis att
bli medlemmar i barnkören. På den vägen var det och jag
blev mer och mer intresserad av kyrkans verksamhet.

Du kommer inte från ett religiöst hem?
- Nej, inte ett aktivt kristet hem även om min mamma
gick i söndagsskolan i EFS Klippan i Gusum och farmor
var länge syföreningens ordförande i Ringarum.
Jag gjorde mina präststudier i Lund, prästvigdes i
Linköping och därefter hamnade jag i Vimmerby som
pastorsadjunkt. Jag var kvar där några år innan jag under
ett och ett halvt år hamnade i Skäggetorp, Linköping
som komminister. Sedan blev det personalneddragningar i pastoratet med färre präster. I samma veva ringde
kyrkoherden i Jönköping, Sofia församling, och bjöd in
mig till att söka en tjänst i Gräshagskyrkan. Där stannade jag i fem år. Men jag hade blivit lite fångad av den
mångkulturella miljön i Skäggetorp, så jag bytte tjänst till
kyrkan i miljonprogramområdet Råslätt, där jag nu varit
de senaste sex åren. Nu tänker jag återvända till det som
jag känner att jag är landsbygdspräst. Ett återvändande
till mina rötter på flera sätt. Det känns väldigt bra för mig
med de prioriteringar som gjorts här i pastoratet med
diakoni- och barn och ungdomsverksamhet. Frågor som
jag arbetat ganska mycket med.

Det är för att bli landsbygdspräst som du
söker dig hit?
- Ja, men det är också så att jag för många år sedan
gick en förberedande fortbildning för att kunna bli kyrkoherde (ledarskaps- chefsutbildning), men först nu
kände jag mig redo att söka en sådan tjänst.
Var det någon kyrkoherdetjänst som jag skulle söka
så var det på Östra Vikbolandet, men när jag har hört
mig för så har ju Torbjörn varit kvar i sitt ämbete. ”Ska
han aldrig sluta?”, skrockar Torbjörn. Det känns väldigt
trevligt att veta att Fredrik varit intresserad av den här
tjänsten under en längre period. Att han sökt sig hit är
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"- Det är ingen hemlighet, jag
har inte velat sluta och har gått
på övertid med kyrkorådets
goda minne. Någon gång måste
jag sluta och helst innan
förståndet helt har övergivet
mig. Tiden gick och jag
tänkte att jag arbetar tills jag
fyller 70 år. Men så kom det
här med pandemin och så
började jag räkna och kom
fram till att 2022 skulle jag
uppnå 40 år i pastoratet,
det blev ett nytt mål."
inte bara ett hugskott, utan att han ser det som en intressant väg framåt, det är väldigt bra.
Jag är nu arbetsledande kommunister och ansvarar för
tre kyrkor, så mycket av det personaladministrativa arbetet är inte nytt för mig, säger Fredrik. Det jag inte har
samma erfarenhet av är fastighets- och kyrkogårdsfrågor,
som i en större organisation är separata avdelningar.

Hur ser du Torbjörn på att gå i pension och få
mer fritid?
- Det är ingen hemlighet, jag har inte velat sluta och
har gått på övertid med kyrkorådets goda minne. Någon
gång måste jag sluta och helst innan förståndet helt har
övergivet mig. Tiden gick och jag tänkte att jag arbetar
tills jag fyller 70 år. Men så kom det här med pandemin
och så började jag räkna och kom fram till att 2022 skulle
jag uppnå 40 år i pastoratet, det blev ett nytt mål. Kanske
lite fåfängt, men nu har jag vant mig vid tanken. Jag var
lite bekymrad över att vi inte skulle få någon bra och
behörig ersättare, för då hade det känts tufft.
Jag har inte odlat några intressen genom åren så en
viss ängslan finns det väl. Men jag tänker med många
kollegor, någon vill väl vara ledig någon gång och då kan
jag väl få hoppa in och ha en gudstjänst, dop eller begravning?

Kommer du att bo kvar i prästgården?
- Nej, där ska Fredrik bo, vi flyttar till Norrköping.
Det blir bra, inte ska jag bo kvar i samma församling
där jag arbetat i så många år, då skulle det inte bli lätt
för Fredrik att komma in. Då hade folk inte fattat att
jag har slutat. Jag gratulerar Fredrik, det här kommer att
bli riktigt bra. Han kommer på intet sätt att bli arbetslös, och jag gratulerar pastoratet. Han välkomnas under
biskopens ledning den 4 september.

Har ni några ord till tidningens läsare?
- Mitt budskap är att jag är tacksam för att fått ha den
här tiden som präst i vår kyrka, säger Torbjörn. Det har
väl inte varit solsken varje dag, det har varit lite berg och
dalbana och så är det i alla yrken. Men det har varit en
stor förmån med den goda anda som har rått i pastoratet
under alla år. Det har varit en stor glädje och källa till
tacksamhet. Om det är någon som undrar om det är värt
besväret att bli präst, så är svaret ja. Sammanhållningen i
kyrkan och stiftet är bättre nu än för 15 - 20 år sen.
- När man står inför kyrkans arbete så är det ju en viss
spänning och balans mellan tradition och förnyelse, säger Fredrik. Jag kommer inte att vara någon revolutionär,
men det är klart att det kommer bli en del nya rutiner.
Det som jag tycker är viktigast är att jag inte kommer
att förkunna något annat evangelium. Evangeliet består
genom alla tider men det kan gestaltas och uttryckas på
olika sätt, Torbjörn nickar och instämmer.

Åke Serander
Text och Foto

John Furenbäck och Martin Johansson.

Snart kan man köpa närproducerat
kött i Skönero gårds köttbutik
I maj slås portarna upp till Skönero gårds köttbutik.
Bakom butiken står familjen Furenbäck, ägare till
Skönero gård och Martin Johansson, ägare till
Bjursunds slakteri.

- Vi förvärvade Skönero gård för tre år sedan. Här
hanterar vi 230 djur samt bedriver mjölkproduktion.
Martin driver slakteriet sedan ca åtta år tillbaka. För två
år sedan kom vi till Martin med förslaget att vi skulle
öppna en köttbutik. Då var inte tiden mogen för Martin
men i höstas återkom vi och denna gång om att starta en
obemannad butik och den idén föll Martin för, berättar
John Furenbäck.
I februari kom kollegorna i gång med renoveringen av
den tidigare köttbutiken som ligger precis i anslutning
till gården.

Martin, berätta om slakteriet?
- Vi driver ett mindre slakteri. Förra året hanterade
vi ca 2000 djur. Vi fokuserar på bra djurhantering med
stressfria djur, korta transporter och att ta hand om
köttet på bästa möjliga sätt.
Allt som slaktas gårdsmärks så det är lätt att veta var
köttet kommer ifrån. Om vi hämtar djur i Västervik så ser
vi till att köttet i första hand går tillbaka dit.
Våra kunder är restauranger och utvalda butiker i
Norrköping, Linköping, Västervik och Stockholm.

Varför ändrade du dig om butiksidén?
- Jag lockades av tanken och lättheten med en obemannad butik som möjliggör längre öppettider och bättre tillgänglighet för kunderna. Bjursunds Slakteri har
ingen fast livsmedelsbutik som kund i Valdemarsviksområdet så jag tyckte det var dags. Genom butiken får vi
ett fint samarbete där vi på slakteriet ansvarar för slakt
och styckning och John levererar djuren.
I butiken saluförs i första hand kött men vi kommer
även erbjuda andra produkter i anslutning såsom såser,
kryddor, förkläden och kylväskor.
Butiken öppnar också en möjlighet till att sälja andra

lokala varor. Det finns mycket matkunskap lokalt och det
är svårt att ha koll på alla aktörer. Är man matproducent
så är man välkommen att kontakta oss så kanske vi även
kan saluföra deras produkter. Vi får se vad kunderna efterfrågar, förklarar Martin.

Vilken typ av kött kan kunderna förvänta sig?
- Vi kommer erbjuda ett kvalitativt kött med lokal
förankring med miljö och hållbarhet i fokus.
Köttet fraktas max åtta kilometer så vi vågar påstå att
det blir tämligen unikt. Det är viktigt att vi kan stå för
produkterna och kan informera om dess bakgrund till
konsumenterna, säger Martin.
På slakteriet hanterar vi i första hand nötkreatur, men
vi planerar även för att saluföra exklusivt Wagyukött och
att ta in korv från lokala tillverkare.
Utbudet kommer ändras beroende av säsong.
- Det blir väldigt levande, det kommer att gå kor utanför butiken i hagen och läget nära E22 är oslagbart,
konstaterar John.

Berätta mer om butiken
- Det blir en automathandel där man skannar en
QR-kod och loggar in med Bank-ID för att komma in
i butiken. Sedan skannar man in sina varor och betalar
via Swish.

Hur ser ni på säkerheten?
- Obemannade butiker har ett svinn på under en procent, medan bemannade har runt tre procent. Butiken
kommer kameraövervakas och det finns en TV som visar
att så sker, så vi känner oss trygga.
Första året blir en läroperiod. Det ska bli jätteroligt
med butiken, framförallt för att vi kommer slutkunden
närmare, avslutar Martin.

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

Läsarfråga:

Dagens Ros

I samarbete med Ängens Blommor

Kan mor- och farföräldrar få vårdnaden om
barnbarnen om båda deras föräldrar skulle
gå bort eller på annat sätt inte klara att ha
vårdnaden?

Vill ge ett stort tack och många rosor till Iris Hägg som
hjälpt mig så mycket efter att jag ramlat.

- Det är inte givet enligt svensk lag vem som får vårdnaden om ett barn om båda dess föräldrar dör, utan det
är ett beslut som alltid tas av tingsrätten utifrån vad man
anser är det bästa för barnet.
Man kan alltså inte som mor- eller farföräldrar räkna
med att automatiskt få vårdnaden om sina barnbarn om
deras föräldrar dör.
Men det kan ändå finns en god chans att få vårdnaden
om sina barnbarn om deras ordinarie vårdnadshavare,
det vill säga föräldrarna, skulle omkomma eller på något
sätt bli oförmögna att ha kvar vårdnaden om sina barn.
Det gäller då att i tingsrätten kunna argumentera för
varför man är lämplig att ta över vårdnaden om barnen.
Det är bara ett barns föräldrar som kan vara dess vårdnadshavare. I de fall de ordinarie vårdnadshavarna inte
längre lever, eller blivit oförmögna att ha vårdnaden om
barnen på grund av till exempel sjukdom eller missbruk,
måste dock en så kallad tillförordnad vårdnadshavare
utses. Denna process inleds med att socialtjänsten genomför en utredning om lämplig tillförordnad vårdnadshavare.
En tillförordnad vårdnadshavare utses alltid av tingsrätten och det finns alltså ingen speciell ordningsföljd
enligt vilken en tillfällig vårdnadshavare utses. Det är
dock vanligt att det blir någon närstående, till exempel
ett syskon till någon av föräldrarna eller just en mor- eller farförälder. Förutsättningarna är så klart att personen
som tilldelas vårdnaden är lämplig och dessutom vill ta
på sig vårdnaden.
Det är relativt vanligt att mor- och farföräldrar blir
tillförordnade vårdnadshavare. Ofta har man haft barnbarnen boende hos sig en tid när vårdnadsfrågan beslutas, och barnets önskan är att få bo hos mor- eller
farföräldrarna. Dock vägs även åldersaspekten in. Som
vårdnadshavare måste man ju på ett fullgott sätt kunna
ansvara för vårdnaden om ett barn minst till dess artonårsdag. En lösning kan då vara att barnbarnet bor hos
sina mor- eller farföräldrar medan vårdnaden om barnet
tilldelas en yngre släkting, som en morbror eller faster.

Jag vill ge ett fång rosor till min dotter Jasmina, som alltid finns där för mig. Hon ställer upp i "alla väder". Ditt
hjärta rymmer hela världen.

Terese
Landin

Jurist

Ladda hem vår
app kostnadsfritt
och ta del av lokala
nyheter varje dag!

Vill du också
ge bort en
Dagens ros?

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

Dagens ros till Åke Karlsson 99 år, som i ur och skur,
halka och snö med sin rullator går från Blå Porten 2-3
ggr i veckan och lämnar mig en gemensam tidning.

Stor kram från Susanne

Anders på Smedgränd

Rosen i dag får tjejerna i butiken Anders Blommor, för
den otroligt vackra pelargonen. Den är så fin och gjorde
mig glad. Tack och en skön vår till er båda.

Mamma

N
TE

R

R

A

IE

D

R

O

R
LO
K

SE
R
A

E-

C

O

LI

N

B

A

IK

K

A

LU

M

IN

IU

ID

M

Carina Jonasson

Branschledande sedan 1994

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

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

www.jms-vattenrening.se

"Valberedningen har förslag på sex styrelse
medlemmar inklusive ordförande och två
revisorer. Samtliga är tillfrågade och har tackat ja."

Söderköpings-Posten

Naturskyddsföreningen i
Valdemarsvik återuppstår

Positiv, personlig och
lokal läsning som värmer
när kalla vindar blåser.

Föreningen har 76 medlemmar men saknar styrelse sedan många år. Detta kommer det att bli ändring på då
föreningen har årsmöte onsdagen 11 maj kl 18 i Valdemarsviks bibliotek. En ny styrelse kommer att väljas på
mötet. Valberedningen har förslag på sex styrelsemedlemmar inklusive ordförande och två revisorer. Samtliga
är tillfrågade och har tackat ja.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Eric Hammarström att berätta om, och visa bilder på våra samhällslevande getingarter - Sociala getingar - besvärliga,
nyttiga och fascinerande.
Knappast någon människa kan förbli likgiltig inför
dessa både vackra och för många skrämmande insekter.
Vi får bl.a. lära oss skillnaden mellan jordgetingar, fribyggare och pappersgetingar men också om sociala parasiter och getingarnas roll i ekosystemen.
Även icke medlemmar är välkomna!

Björn Esping

Naturskyddsföreningen

Värmande läsning.
Värmande läsning.
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”

Så här sa Einstein:
Fantasi är viktigare än
kunskap, för kunskapen är
begränsad men fantasin
omgärdar hela världen,
stimulerar framsteg och föder
utveckling. Det sa han 1929.
Nog stämmer det fortfarande.

Foto: www.pixabay.com

Barndomens stig
Du går där på barndomens stig och drömmer
Och väver av minnen som hjärtat gömmer
En väv så fin som den skönaste siden
Dröm-väv som aldrig förstörs utav tiden

Fantasi

J

ag skulle vilja påstå att det var en ”håpträff ”. På
östgötska betyder ”håpe sa´” slumpa sig. Jag höll på
med en utgrävning i min bokhylla för att hitta en
bok, som handlar om hur man ska komma igång
med motion. Ja, motion fick jag, när jag letade i högarna, men hittade inte den bok jag letade efter. För att
ni ska förstå resten av det jag skriver, måste jag berätta
att jag en tid funderat på fantasins betydelse. Så hände
det! Ett brunt, ganska tjockt exemplar dök upp. Och vad
var titeln? Jo, Fantasin – tankar och forskning. Visste inte
om att jag ägde den. Har nog aldrig öppnat den, men det
gjorde jag nu. I inledningen läste jag:
”Av vad art är den tankeakt som försiggår i ett snillrikt ögonblick då uppmärksamheten plötsligt ändrar
riktning, nya dimensioner öppnar sig och en ny idé föds.
Någon sorts spontant dansande process sveper liksom en
magnet över det omedvetna tillståndets kaotiska element,
hämtar upp de tillämpliga bitarna och frambringar det
meningsfulla svaret. Vad är det för en magisk kraft som
organiserar det psykiska materialets bitar och stycken.”
Som ni förstår är svaret: Fantasin.
Det är riktigt poetiskt uttryckt, tycker jag, men jag har
inte hunnit/orkat läsa de resterande 265 sidorna. Visst är
fantasin viktig! Så här sa Einstein: Fantasi är viktigare
än kunskap, för kunskapen är begränsad men fantasin
omgärdar hela världen, stimulerar framsteg och föder utveckling. Det sa han 1929. Nog stämmer det fortfarande.
Ja, utan fantasi inga framsteg. Alltså inte något vindkraftverk i väderkvarnen på Gilleskullen. Eller hur,
Söderköpings-Posten?
Fantasi och empati hör ihop. Vi föds inte med empati, men kan genom stimulans utveckla den. Om alla
vi människor var empatiska, om vi kunde tänka oss in i
andras situation, skulle det då finnas konflikter? Ja, troligtvis, men det blir ändå en vänligare tillvaro om vi är
empatiska.
Livet kan bli lite roligare om man får använda sin fantasi, t ex i aprilskämt… Något som jag tyckte om, när jag

Var del efter stigen sitt minne har
Från nu för länge sedan flydda ”dar”
Slänten där blåsippan blommat vart år
Och häggen vars grenar med lätthet du når
gick i skolan, var att skriva berättelser och jag måste säga
att vi fick många fantasieggande ämnen att skriva om.
För några var det förstås tvärtom. Många blyertspennor
tuggades ner till halva längden, innan rubriken kom på
plats. Men vad sägs om följande ämnen?
Trägen vinner
En snöflinga berättar
Den något spar han något har
Hästens bön
När jag kokade ägg
De är hämtade ur Övningsbok i Vårt modersmål,
tryckt 1952.
Barn har ju ofta en härlig fantasi och man ska inte
säga att de ljuger. Det beror ju lite grann på vad de säger,
förstås. Men är ett vanligt snöre en orm eller ett magiskt
rep så är det så och en barkbåt är en riktig båt som seglar
på världshaven. På tal om orm så minns jag att min son
kom hem från dagis och berättade att fröken hade en
huggorm i en skrivbordslåda. Den fräste när hon drog
ut lådan, sa han. I stället för att säga: Vad spännande!
så förklarade jag att jag minsann skulle gå till dagis och
titta. Just då kom han på att ormen försvunnit just innan
han gick därifrån.
”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon
människas fantasi.” Det sa Astrid Lindgren.
Så låt fantasin flöda i alla sammanhang! Och empatin.

Marianne
Wik

Vid stigen där ljungen sågs blomma en gång
Och fåglar i snåren sjöng sommarlovssång
Vad blev det av drömmen du en gång närt
Hur hårdhänt och tufft än livet dig lärt
I ett strävsamt liv av bekymmer och kval
På denna vår jordiska jämmerdal
Och ändå så väver Du dag efter dag
Taktfast vidare på enligt levnadens lag
Så är vår levnadslott här på vår jord
vi kanske försöker klä den med vackra ord
är det ödet som styr vad i livet oss händer
som i väven vi väver ger mörka ränder
Din barndoms stig kan vara krokig och lång
Och ändå Du minns hur Du gick där en gång
Du kände var sten under barfota tår
Nu åter förundrad på stigen du går
Du stannar en stund vid den gamla grinden
Och känner hur minnena ropar i vinden
Som ekon från barndomens lyckliga dar
Från minnenas väv den som nu du har kvar.

Hans
Fredriksson

50 kronor per såld annons går till Guldkants viktiga
arbete för ensamma och äldre i Söderköping
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Fysisk aktivitet har
dokumenterad effekt vid
depression. När man
motionerar frigörs endorfin
vilket i sin tur bidrar till att vi
känner mindre smärta i
kroppen i alla former. Tack
vare detta hormon som
kroppen själv bildar så
kommer vi rätt snart
märka att vi mår mycket
bättre, känner oss lite
gladare och ser inte alls på
hindren som tidigare.

David ute på ett träningspass.

Foto: Privat

Rörelse och träning hjälper dig att må bättre
Din kropp är byggd för att röra på sig!

Ser vi på hur vår kropp är byggd så är det en upprätt
struktur, uppbyggd av 37 biljoner celler, allt enligt
Human Cell Atlas, ett projekt vid Karolinska Institutet.
Våra celler är i konstant rörelse och skapar på så sätt energi i vår kropp.
Varför ska vi då röra på oss?
När du rör på dig så händer mycket i din kropp som
gör att du känner dig piggare och starkare. Andningen
blir djupare, blodcirkulationen ökar och cellerna kan ta
upp mer syre vilket bidrar till att du mår bättre. Med en
större syresättning så blir vi piggare, gladare och helt enkelt mer välmående. Med hjälp av rörelse och dess effekter kan du se till att kroppen lättare tar hand om förhöjda
blodfetter och stresshormoner, som exempelvis adrenalin och kortisol. När detta uppnås kommer du märka av
bättre sömn och det får dig att känna dig mer harmonisk.
Detta handlar inte om att alla ska bli maratonlöpare
eller fotbollsproffs. Men att du rör på dig så pass intensivt
att ditt hjärta slår med en rejäl pulshöjning. Då kommer
du att uppleva ett mera välmående tillstånd. Därefter
kommer andningen gå ner mer i magen, vilket i sin tur
ger en signal till kroppen som ger lugn och ro.

Om man motionerar regelbundet så
förebygger du välfärdssjukdomar som:
• Att dö i förtid, oavsett orsak.
• Hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke.
• Metabola sjukdomar som diabetes typ 2 och fetma.
• Cancer (tjocktarms- livmoder- och bröstcancer).
• Ben- och skelettbrott.
• Psykisk ohälsa, demens och depression.
Alltid när jag pratar med mina klienter, fotbollslag, på
föredrag eller vänner som vill få hjälp att komma framåt
i en process så pratar jag om balans. Likadant är det här.
Många vet att det är bra att röra på sig men kommer

kanske inte igång.
Det kan också vara så att vissa gör det, men uppnår
inte ett tillstånd av lycka i alla fall. Det kan bero på att
träningen inte bottnar i vilja utan kommer från krav som
att ”jag borde göra detta eftersom alla andra gör det”.
Känner man så kan det vara svårt att uppleva välmåendet
utifrån sin bild av hur man vill må, eftersom balansen
mellan krav och utförandet inte stämmer överens.
Av den anledningen trycker jag mycket på att träning
ska man göra för sig själv och man ska göra det som man
själv tycker är roligast. Sedan har vi självklart bättre och
sämre dagar. Har man aldrig tränat i större omfattning
och vill komma igång så får man helt enkelt bli sin egen
detektiv och börja utforska vad som känns bra och vilken
typ av träning som passar mig.
Bra träning bygger på att du rör på dig och att du
känner dig lustfylld under någon del av processen – inför,
under, eller efter träningen. Då blir det en mening för dig
och hållbart på sikt.
Ända sedan jag var liten har rörelse och idrott varit av
stor betydelse för mig. När jag och min bror Emil var små
så var vi ofta ute och lekte tillsammans. Det var mycket
fotboll, men också en hel del lekar. Med andra barn lekte
vi ”röda vita rosen” och ”dunkkurragömma”. Vi cyklade
också runt i området dagarna ända. Det är nog där som
min grund inom idrotten lades. För rörelse och utmaningar var något jag inte ville vara utan. Inom idrott så
krävs det allt som oftast att man har bra kondition, inte
bara för att man ska orka springa på en fotbollsplan, utan
för att man också ska kunna ta bättre och snabba beslut.
Kondition och rörelse är färskvara brukar det sägas,
vilket är sant. Men utifrån min egen erfarenhet så har jag
också märkt att cellminnet och kondition tillsammans
skapar hållbarhet, även på lång sikt när du rör på dig. För
även som vuxen har jag spelat fotboll och gör det fortfarande. Det händer ibland att man har skadat sig och
tvingats till vila. När man sen ska köra igång och komma
tillbaka i ”matchform” känns det riktig tungt och segt.

Men inte alltid, för mig har det inte tagit speciellt lång
tid att vara tillbaka på samma nivå som innan skadan. Jag
tror att har man en gång byggt en bra grund med rörelse,
kost och vila, så uppnås hållbarhet.

Motion är bästa medicinen mot depression
Fysisk aktivitet har dokumenterad effekt vid depression.
När man motionerar frigörs endorfin vilket i sin tur bidrar till att vi känner mindre smärta i kroppen i alla former. Tack vare detta hormon som kroppen själv bildar
så kommer vi rätt snart märka att vi mår mycket bättre,
känner oss lite gladare och ser inte alls på hindren som
tidigare. Effekten är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid
stadiet lindrig till måttlig depression. Dessutom är fysisk
aktivitet i stort sätt fri från biverkningar.
Högintensiv träning har visat sig ha större effekt på
depression än lågintensiv, p.g.a. att vid depression har
man stresshormoner i kroppen konstant. Vid högintensiva träningspass så får man upp pulsen, vilket hjälper till
att minska halten stresshormoner.
Var snäll mot din kropp så den orkar vara hållbar genom
hela livet. Ge den verktyg i form av träning som passar
dig, bra mat och god sömn.

David
Carlsson

33
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En naturupplevelse med Guldkant!
Kom till SOK-stugan den 19 maj kl 14-15.30, du som bor på äldreboende, har
hemtjänst eller räknar dig som äldre och längtar efter att träffa folk. Ta med en anhörig
om du inte kan gå ensam. Vid SOK-stugan finns vi för att ta hand om dig. Vi bjuder på
nygrillad korv med bröd och Festis. Vill du så kan du passa på att pröva ”En gång för
alla”. Det är en lagom lång tillgänglighetsanpassad stig där alla med eller utan
funktionshinder på ett enkelt sätt får tillgång till naturen. Underlaget fungerar bra både
för rollatorer och rullstolar. Flera bänkar finns utplacerade för den som vill ta en paus.
Vi är flera från föreningen Guldkant som finns på plats beredda att vara med dig på
promenaden. Frågor? Ring 073-330 89 73.
Hjärtligt välkommen! Föreningen Guldkant genom Kerstin & Marianne
Det kommer att hända fler spännande saker under året …
Leta upp vår annons, som alltid finns i Söderköpings-Posten!
Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar. Ge gärna ett bidrag!

Telefon 0121-10296
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35
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"Inuti en elvaåring sjöng och brusade det också. Klättra i berg, leka i skogen, gå i lågskor, slippa
mössa och, ännu långt borta men i alla fall, - sommarlov. Allt var gott och spännande men det
var långfredag. Vad var det? Det var helgdagskläder, sitta inomhus och vara omgiven av ett
ogenomträngligt allvar, av en gedigen tråkighet. Man visste att samma öde drabbat alla jämnåriga
och man bar på en undran om det gällde alla människor."

En pojkes påskminne från 1944
D
et brusade och sjöng i luften. Den lilla ån som
skänkte liv och karaktär åt staden hade just lämnat sina sista isflak till havet men njöt fortfarande av att kunna visa full vårkraft när den med
mullrande glädje passerade sitt enda fall. Ljuset hade
kommit åter och träden längs åns promenad tycktes ha
grenar som spretade ända upp till de ljusaste molnen.
Människorna kände våren och blev förväntansfulla och
oroliga på en gång.

Inuti en elvaåring sjöng och brusade det också. Klättra i
berg, leka i skogen, gå i lågskor, slippa mössa och, ännu
långt borta men i alla fall, - sommarlov. Allt var gott
och spännande men det var långfredag. Vad var det? Det
var helgdagskläder, sitta inomhus och vara omgiven av
ett ogenomträngligt allvar, av en gedigen tråkighet. Man
visste att samma öde drabbat alla jämnåriga och man
bar på en undran om det gällde alla människor. Gatorna
var tomma liksom berg och skog som annars fanns inom
räckhåll. Givetvis var småstadens butiker mera stängda
än någonsin och att bara tänka ordet "biograf " skulle
ha varit att röra vid synden. Radio fanns, program också
men med nära nog uteslutande sorgemusik.
Det föreföll den elvaårige pojken som om dödens
tystnad skulle ha rått om han öppnat fönstret om det
inte hade varit för våren. Den brusade och sjöng. Även
inuti pojken. Därför gick han till sin mor och bad om
det nästan omöjliga: "att få gå ut". Hans mor höll på traditioner, kunde vara sträng, men hon tyckte nog mycket
om sin elvaåring. Det måste hon ha gjort för hon svarade
"ja, en liten stund då, men bara här i närheten och tänk
på att du har de fina kläderna på dig". Pojken kunde ha
lovat allt, trots att det räckte med att säga att man snart
skulle vara åter och bara promenera. Just när han tog på
sig "söndagsjackan" såg han något puta ut från vardagens innerficka, Slangbågen! Han tog den. En trygghet,
ett sällskap, kanske kunde man skjuta några stenar om
ingen såg.
Pojken gick utmed ån. Ensam men ändå inte. Inga
människor, men som ån brusade! Han tänkte på hur den
mötte havsviken litet längre ut. Han tänkte på öar och
fjärdar och sommarlov. Och vårens tidigaste fåglar sjöng.
Pojken blev glad. Allvaret och det tunga sorgesamma vek
undan. Kanske kunde man pröva en sten? Den första for
rakt ut mellan träden över ån. Ett plums, ett ljud. Det
var som om ån svarat honom. Ett par stenar till. Utmed

promenaden längs ån stod här och var vad man kallar
för gatlyktor. Pojken såg en. Han tänkte väl inte träffa
den utan sköt mot trädgrenarna som fanns bredvid och
mot himlen som fanns däröver. Ett skott till för att visa
att man vågade skjuta litet närmare lyktan. När katastrofen var ett faktum och lampkupan föll till marken for
många tankar och bilder genom pojkens huvud. Han såg
mor som han tyckte så mycket om och som han nu hade
svikit. Pojken tänkte också "långfredag" och då såg han
Jesus på korset. Synden att begå ett brott just den dagen
av alla, var nog omöjlig att sona. Att, i förtvivlan, kämpa
fram beslutet att gå hem och bekänna var ett Getsemane-arbete.
När han bekände inför mor sa hon något som förvånade honom därför att det kändes som om hon hade
övergivit honom: "Nu får du lov att gå till polisen och tala
om vad du gjort!" Pojken förstod med en gång att ingen
annan väg fanns för honom. Han måste. Alltså gick han.
Det var kanske ett hundratal meter för honom att gå
längs Storgatan till Rådhuset där polisstationen fanns.
Den öde gatan blev hans Via Dolorosa. De stängda affärsdörrarna som han så väl kände verkade nu främmande och fientliga. Han vågade inte se uppåt ty över himlen
stod skrivet "Synd" med stora bokstäver. En missdådare
var han som släpade fötterna fram över gatans stenar.
Framför Rådhuset tvekade han ett ögonblick, tänkte väl
rymma från alltsammans. Så insåg han att från synder
kan man inte rymma och gick in i det stora gula Rådhuset. Golgata väntade.
Den bekännelse pojken efter en stund stammat fram
kom den jourhavande polismannen att visa aningen av
ett leende men det märkte inte pojken naturligt nog.
Inom honom fanns endast mörker och tårar. Polisinspektör Johnsson återgick till strikt allvar, satte sig vid
skrivmaskinen och började skriva en formell rapport om
händelsen. När pojken avgivit full bekännelse såg Johnsson honom i ögonen, sköt fram glasögonen på näsan och
sa med tydliga ord: "Det här tycker jag att du har skött
bra. Du har gjort något man inte ska göra, ett fel, en
dumhet men du har varit ärlig. Vi stryker ett streck över
alltsammans nu." Pojkens frågor om när han skulle komma tillbaka, vad straffet skulle bli, vad det skulle kosta,
allt detta fick han svar på som gjorde att han förstod att
han gjort bot och fått förlåtelse. Dessutom - "ett fel, en
dumhet", men ingen synd.
Det kändes som om fötterna dansade när pojken kom

ut ur Rådhuset. Han kände sig tvungen att stanna några
ögonblick på Rådhusbron och betrakta vattnet och himlen innan han gick Storgatan hem. Inte därför att han var
rädd att möta mor, nej, därför att han kände en så stark
glädje. När mor senare också gav honom beröm då hon
fått höra hans berättelse om vad som hänt på polisstationen la hon till: "Jag tycker att du ska gå ut och röra på
dig en stund till. Pojken gjorde så och snart stod han på
en broarna i vårskymningen och betraktade vattnet som
var på väg ut till havet. Vattnet som ur isen återuppstått
till nytt liv och nu var på väg att i frihet förena sig med
det spännande havet med alla dess möjligheter. Pojken
kände hur han själv blivit fri från det tunga allvar som
bundit honom tidigare. Allvar fanns där nog men det var
ett allvar med mycken glädje och mycken frihet. En sten
som legat över hans bröst var borta. Förlåtelsens välbehag strömmade genom honom och blandat med detta
växte en för honom tidigare okänd känsla av säkerhet
fram. Pojken var nästan stolt över att vara den han var.
Nästan. I funderingar över om man får känna så gick
han hem.
För en eventuell läsare av detta minne från långfredagen 1944, nu nästa åttio år gammalt är det mig angeläget
att berätta att jag absolut inte växte upp i en s.k. ”religiös”
familj.
Samhället och särskilt skolundervisningen var emellertid i grunden mycket olika nuvarande förhållanden.
Det kanske kan förklara och få läsaren att förstå att jag
var en normal, vanlig elvaårig pojke 1944. Pojkar förändras inte så mycket men samhället däremot betydligt
mera.
Texten publicerades i S:t Ragnhilds Gilles årsbok 2007.

Lars
Nilsson
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Yvonnes utsikt från en fotoglugg

Kungsörn hona och hane. Honan (flygande) är betydligt större än hanen.

Kungsörn i blickfånget.

Skatan blir bortkörd av kungsörnen.

Unikt med räv och kungsörnar i samma bild.

Alla fotografer som suttit i gömsle har någon gång
haft långtråkigt och tröttnat på utsikten när inget
händer på hela dagen men vi vet också att allt det där
är som bortblåst i det ögonblicket då allting händer.
Lyckan är total när ljuset är magiskt i samma stund
som motivet fastnar på minneskortet.

av jakt, förstörda bon och förgiftad mat. Under slutet av
1800-talet skedde en kraftig minskning av populationen
och i början av 1900-talet fanns inte många örnar kvar.
För att rädda stammen fridlystes kungsörnen 1924 och
stammen kunde sakta återhämta sig. Till skillnad från
havsörnen, klarade sig kungsörnen relativt bra undan
de effekter av miljögifter som började upptäckas under
1960-talet. Kungsörnar åt inte vattenlevande föda, som
ackumulerade mest gifter, i någon större utsträckning.
Trots fridlysning har en viss förföljelse av kungsörn ändå
fortsatt och på sina håll allvarligt stört eller helt hindrat häckningen. Idag hotas örnarna också indirekt av
mänskliga aktiviteter, som exempelvis skogsbruk, trafik,
kraftledningar och vindkraftverk. I början av 1990-talet inleddes mer strukturerade inventeringar i Sverige.
Man kunde då konstatera att kungsörnen börjat etablera
sig på ett fåtal ställen även i landets södra delar. Under
de senaste åren har antal registrerade par i Sverige legat

mellan 400 och 500, och den totala stammen uppskattas
till runt 700 par.

Vi tillbringade sex dagar i ett gömsle i Västerbotten i
jakten på kungsörn och räv. Vädret var det bästa tänkbara
med sol och några plusgrader på eftermiddagarna. Visst
var det lång väntan men vi fick unika bilder på två kungsörnar och en räv tillsammans i samma bild!
Kungsörnen var vanlig i Skandinavien långt tillbaka i
tiden. Liksom andra stora rovdjur har den av människor
ansetts som ett hot, inte minst mot boskap och husdjur. Örnarna blev tidigt utsatta för förföljelse, i form

Ett varmt tack till WildShots Sweden för logi, mat,
transporter och ett bekvämt gömsle med kamin!
En film från vårt gömsle kommer snart på YouTube.
Sök på Christer Wastesson "Räven och örnarna".

Yvonne
Bäckstedt
Text och Foto

36 Tema: Båt och Skärgård

Nils-Erik Magnusson, hans bror Lars Magnusson
samt Folke Karlsson.

Paret Johan och Ethel vid S:t Annagården med det härliga läget vid Finnöfjärden.

S:t Annagården på 40-talet.

Kvarnen vid Lagnöströmmen som blev S:t Annagården
Jag åkte ut till S:t Annagården för att få veta mer
om den intressanta byggnad som ligger intill västra
brofästet vid Lagnöströmmen. Jag träffade ägarna
Johan Hartman Bergström och Ethel Hartman
som bor på Ormestorps gård. Deras huvudsakliga
syssla är att vara skogsbönder och till viss del kött
producenter. Johan är utbildad skogvaktare och Ethel
har varit lärare i många år. Under några sommarmånader förvandlas deras tillvaro till en intensiv
restaurangverksamhet på S:t Annagården. Detta gör
de tillsammans med Johans bror, Magnus Bergström
och fru Lolly samt Johans och Ethel yngsta son med
fru. Sammanlagt sex vuxna, med andra ord ett riktigt
familjeföretag.

Vi slår oss ner i den nu tomma restauranglokalen för att
få veta mer om den f.d. gamla kvarnbyggnaden.
- Av medlemsbladet för Sankt Anna Hembygdsförening 2008 framgår att Folke Karlsson 1936 förvärvade
en strandremsa av Grevinnan Ebba Mörner. Folke som
kom från Linköpingstrakten var då 29 år, gift och hade
ett barn. Grevinnan ska ha uttalat sin oro för om han
skulle klara av bygget och att driva egen verksamhet. På
platsen låg ett stort berg som till stora delar fick sprängas
bort. Folke hade arbetat inom byggsvängen, men också med kvarnverksamhet. Enligt medlemsbladet så var
Folke ”en människa som var utrustad med en enastående
förmåga att hitta lösningar till de problem han ställdes
inför. Många hade åsikter om kvarnbygget, men Folke
arbetade vidare på sin satsning. Skärgårdsborna hade
lång väg till kvarnar. Det mesta av mälden gick med
skärgårdsbåtarna som seglades till Söderköping.” Vägar
hade tillkommit som gjorde att båtarna minskade sina
turer, för att så småningom helt upphöra. Det var i denna
utveckling som tillkomsten av en kvarn var en värdefull
satsning.
Kvarnen byggdes precis intill vattnet så att båtarna
kunde hissa av lasten direkt in i byggnaden. Intill kvarnen låg fiskeriföreningens brygga där fiskebåtarna landade sin fångst, för vidare transport bl.a. till Söderköping.
I området fanns också färjeläget, färjan över till Norra
Lagnö. Bron tillkom först 1975, berättar Johan.

Brukade inte kvarnar ligga vid vattendrag?
- Jo, men den här kvarnen drevs istället av en stående
tändkulemotor som drevs med diesel, tillverkad vid Storebro bruk, och hade en effekt på 30 hästkrafter, säger
Johan.
Kvarnverksamheten växte. En tillbyggnad skedde i början av 40-talet så att häst och vagn kunde passera genom
byggnaden. Folke byggde också en mindre timmersåg.

I mitten av 40-talet minskade kvarnverksamheten,
troligtvis p.g.a. mindre spannmålsproduktion, och sågen
fick större betydelse. Hela bottenvåningen på kvarnen
iordningställdes för utökad sågverksamhet och med
snickeri på övervåningen. Där tillverkades bl.a. strömmingslådor för fiskeriföreningen.
- Se på bordet vid disken, där har vi kvar några gamla
lådor som har tillverkats här i huset, tillägger Ethel.
- Under 50-talet upphörde kvarnverksamheten helt,
alla inventarierna såldes 1957. Kort därefter dog Folke
och hela verksamheten såldes. Därefter såldes sågverksamheten i ett par omgångar, bl.a. till någon från Gäddvik. Men verksamheten minskade och senare drev en
slöjdlärare Andersson sågen mer på deltid, främst under
helgerna.
Den begränsade sågverksamheten rullade vidare.
1981 såldes hela verksamheten till några grabbar från
Linköping som startade S:t Anna dykcenter. De arbetade inom byggverksamhet så de var kunniga och gjorde
en större ombyggnation, rensade ut sågen bl.a. till lektionssal och kök, isolerade hela byggnaden väl. På övervåningen gjordes snickeriet om till övernattningsrum för
de elever som deltog i dykskolan. Vandrarhem startades
för sommarmånaderna, då det ändå inte gick att dyka
p.g.a. vattnets grumlighet. De byggde också ut kajen för
att passa dykverksamheten. Men de hade dykcentret bara
under några år. Själva påstod de att det var roligare att
bygga upp verksamheten än att driva den. Dykcentret
finns kvar än idag, men nu i Tannerfors, Linköping. Det
är deras söner som nu driver verksamheten.
Två kvinnor köpte byggnaden ca 1984 och drev
vandrarhemmet, men bara under ett par år, sedan köpte
en rörmokare Yngve Andersson från Stockholm fastigheten. Han tog över och drev vandrarhemmet och café.
På slutet också restaurang tills vi köpte stället hösten
2013.
Vi började direkt att renovera som galningar, berättar
Johan med ett skratt.
- Vi gjorde en utbyggnad med inglasning, gjöt ett riktigt golv där det tidigare var stampat jordgolv.
Tidigare fanns det inte så stora inomhusutrymmen
för gästerna. Även utomhusmiljön behövde göras om,
det var mycket grus och gräs. Restaurangen byggdes ut,
där det tidigare var en reception, för att bättre anpassa
lokalerna efter den verksamhet vi planerat för.
Den första säsongen, sommaren 2014, fick vi höra att
det var omöjligt att få tag på restaurangkockar, så då bestämde vi att ta hand om köket själva. Vi trevade oss fram
och man får väl säga att vår matlagningskonst har utvecklats en hel del. Vi ansvarar fortfarande för köket och
tar in ett tiotal ungdomar varje säsong för servering och

disk. Ungdomar från trakten och Söderköping/Norrköping som annars studerar på gymnasiet. Det är en härligt
gäng killar och tjejer, delvis med utländsk bakgrund som
arbetar och trivs tillsammans. Något som krävs då tempot är högt, i synnerhet under högsäsong.
Vi satsar på närproducerat och företrädesvis ekologiskt odlade råvaror. Verksamheten har ökat hela tiden,
men i synnerhet under de senaste två pandemiåren. 2020
var fantastiskt och vi ökade med 50 %. Även 2021 var bra
men det dåliga vädret i början av juli påverkade omsättningen. Vi nådde ändå ca 15 % över rekordåret 2020. Det
sämre vädret kom ändå rätt lägligt, eftersom vi kände oss
slitna efter det intensiva arbetet i juli.
Vi drev vandrarhemmet under de första åren men
märkte att restaurangverksamheten ökade samtidigt som
vandrarhemmet krävde en hel del arbetsinsatser. Vi lade
ner vandrarhemmet och nu använder vi mest rummen åt
våra feriearbetande ungdomar. För- och eftersäsong har
vi en del mindre bröllop och företagsevent, då händer det
också att rummen nyttjas.

Hur tror ni att sommaren 2022 kommer bli?
- Det är vi lite osäkra på. Hur blir det med pandemin
och vädret? Åker folk mer utomlands? Å andra sidan
kommer det kanske fler utländska turister? Vi är inte
oroliga. Verksamheten är nu så etablerad och vår meny
är så omtyckt. Vi ändrar inte i den så mycket, för då blir
gästerna irriterade. Vår schnitzel är en bästsäljare och står
för ungefär en tredjedel av omsättningen (den är mycket
god och kan rekommenderas, red. anmärkning).
Våra priser är rätt hyfsade. Så många barnfamiljer och
större sällskap kommer hit flera gånger under sommaren,
utan att bli ruinerade, säger Johan.
- Vi fick tipset när vi startade att satsa på finmat och
champagne, men det här är inte Båstad eller Sandhamn,
säger Ethel med ett skratt. Även om man har flotta bilar
eller båtar så är man inte beredd att satsa tusentals kronor
på restaurangbesök.

Hur blir öppettiderna i år?
- Vi kommer att starta under helgerna i mitten av maj.
Full öppethållande från 15 juni fram till att skolorna börjar 14 augusti, därefter på nytt under helgerna fram till
mitten av september. På midsommarafton har vi stängt,
då behöver vi vila inför midsommardagen som brukar
vara hektisk, när gästerna själva inte vill laga mat.
Välkomna till oss, säger Johan och Ethel. Vi har en
unik restaurangmiljö med bra läge utmed väg 210 och
för båtturister som passerar Lagnöströmmen.

Åke Serander
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Längtar du också efter båtlivet?

Foto: Privat

Båtlivet innebär tid för
reflektion, avkoppling,
naturupplevelser, frihetskänsla
och gemenskap, något vi alla
behöver. Inte undra på att så
många älskar båtlivet.

Foto: Privat

Båtlivet är
underbart!

Jag skulle säga att det finns en båttyp för varje
individ, båtar är högst personliga och det är oftast ett
stort köp som kan jämföras näst efter ett bostadsköp.
Det är en anledning till att jag älskar min roll som
båtmäklare. Ingen båt är den andra lik. Dessutom
får jag träffa en massa härliga människor och se
vackra platser.
Min ambition är att genom stort engagemang hjälpa
mina kunder att sälja och köpa begagnade båtar. Genom
att anlita mig sparar kunden både tid och arbete då jag
sköter marknadsföring, visningar, upprättande av köpehandlingar m.m. Jag har haft mitt företag nu i över tio
år och hundratals båtar har fått nya ägare. Känslan vid
överlämning av en båt och se förväntningarna och lyckan
i köparens ögon är fantastisk.
Båtlivet innebär tid för reflektion, avkoppling, naturupplevelser, frihetskänsla och gemenskap, något vi alla
behöver. Inte undra på att så många älskar båtlivet. Då
Sverige har så lång kust men också många sjöar har båtar alltid varit en naturlig del hos så många människor
i vårt land.
När man besöker en båtuppläggningsplats i vårdagarna möts man av alla glada, förväntansfulla människor i
alla åldrar som vårrustar sina båtar; det tvättas, poleras

Sofie driver Ostkustens Båtförmedling AB.
och grejas. Alla hjälps åt, man som kvinna, vuxen som
barn. Båtfolk är ett riktigt trevligt släkte, det är fint att se
att de flesta respekterar och hjälper varandra. Det är en
folkrörelse i sin härligaste form!
För mig som båtmäklare spelar inte åldern på båten så
stor roll, det är skicket som är av högsta betydelse. En
välskött och uppdaterad båt i bra skick är A och O för
att få till en snabb försäljning till bästa pris.
Vilken båt ska man då välja? Det beror naturligtvis på
dina behov och hur du kommer använda den. De vanligaste båtarna i Sverige och här på ostkusten är de små
öppna båtarna och dagstursbåtar därefter följer ruffade
motorbåtar och segelbåtar för de som önskar kunna
övernatta och tillbringa sin semester i båten. En del väljer bryggsegling och använder båten som ”sommarstuga”.
Eftersom vi har en otroligt vacker skärgård med väldigt många öar finns mycket att upptäcka och uppleva.
Man behöver heller inte trängas, utan man kan hitta sina
egna ”smultronställen”. Det är en sak som är så härligt
med båtlivet. Vill du, kan du hitta en enskild plats vid
någon ö, men du kan också hitta bra naturhamnar där fler
båtar finns och känner man avsaknaden av puls åker man
bara till någon härlig stad utmed kusten. Frihet! Alla har
möjlighet att nyttja dessa fantastiska pärlor i skärgården.

Foto: Privat
Det kan vi tacka allemansrätten för och det är därför
vi ska värna om den och vår fantastiska natur. Det är
inte bara rättigheter utan det gäller att vara medveten
om skyldigheterna också. Har man ännu ingen egen båt
finns möjlighet i vår skärgård att komma ut till öar med
båttransportbolag.
Det finns ca 950 000 fritidsbåtar i Sverige, av dessa är
91 % i sjödugligt skick. Flest båtar finns i Ostkustregionen ca 30 % följt av inlandsregionen på 25 % (som har
en stor andel mindre båtar i insjöar och kanaler). I och
med pandemin ökade antalet människor som ville prova
på båtlivet. Ta det lugnt och använd sunt förnuft, dessutom kan jag varmt rekommendera att ta förarintyg för att
bl.a. lära sig regler till sjöss och dessutom bli medlem hos
Sjöräddningssällskapet som arbetar helt ideellt med sjöassistans vad gäller räddningstjänst, sjuktransport, förebyggande utryckning m.m. I vårt land finns 2400 frivilliga
sjöräddare som är redo att rycka ut, dygnet runt, året om.
Visst är det härligt att ha hela säsongen framför sig?
Jag önskar er alla en riktig fin båtsommar 2022!

Sofie Ljungberg

Ostkustens Båtförmedling AB

Välkommen att annonsera i Söderköpings-Postens populära sommartidning
- Utgivning 28 maj i extra stor upplaga om 54 000 ex
- Delas även till många villor i Norrköping och Linköping
- Finns på tidningställ i utgivningsområdet hela sommaren
Välkommen att boka annonsplats på tel. 0121-421 35
eller skicka e-post till annons@soderkopingsposten.se
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"Vårt företag har nu funnits i
18 år och mycket vatten har
runnit under Storåns broar.
En hel del dråpliga
händelser har vi varit med
om, men även härliga och
glada, som blivit fina minnen.
Här delar vi med oss av
några händelser."
Årets första båttur.

Vad gör man inte för att hjälpa kunderna?

Sjösättning.

En båthälsning från Sissa och Pera
Vårt företag har nu funnits i 18 år och mycket vatten
har runnit under Storåns broar. En hel del dråpliga
händelser har vi varit med om, men även härliga och
glada, som blivit fina minnen. Här delar vi med oss av
några händelser. Kanske längtar du sedan lite extra
till er båt eller kanske blir ni avskräckta?

Många är de platser som båtmekaniker får besöka.
Ibland är de oerhört vackra medan andra ställen är väldigt svåra att nå. Att min man Per ”Pera” blivit van att
transportera båtar på släp har gjort honom säker på hur
bil och släp beter sig på de mest otillgängliga platser. Den
mest spektakulära färden var nog till en marina i Stockholm. Där var den enda vägen till hamnen en stupande
cykelstig med väldigt tvära svängar. Båtägaren, som fick
hjälp av Pera, blev helt förtjust och påtalade att ingen
har lyckats med den bedriften under de 40 år han varit
i hamnen. Även andra putsande, mekande och städande
båtfolk stannade upp i sitt arbete när han kom ner och
parkerade bilen. Faktum är att han nu gjort om denna
bedrift vid ett flertal tillfällen, men snart är det nog slut
på det roliga då vår nya jeep är några decimeter för lång.
Så till och med Pera tvivlar på att det går.
Att isen har lagt sig och båten ligger fastfrusen på en
ö är inget som ska hindra arbetet med att byta en vattenpump. Det finns ju hydrokopter! Det blev en vacker
solig resa i vår skärgård, som är fantastisk även på vintern.
Och båten, där arbetet skulle utföras, låg ju ovanligt stilla
i den hårda isen.

För första gången i vår företagshistoria har vi fått uppleva en pandemi och det blev många konstiga minnen.
Jag undrar om människor fick panik? Att huspriserna
sköt i höjden har nog ingen missat, men det gällde även
priset på båtar. Inom den marina världen är vi flera som
är överens om att flera båtar aldrig skulle ha sålts. Det
gick rykten om att det såldes båtar som stått på land i
flera år. Vilket vi inte betvivlar då det ena hemska exemplaret efter den andra såldes till godtrogna kunder av
mindre nogräknade båthandlare.
Vi har lite då och då begagnade båtar till salu, så även
under pandemin. Snacka om att bli nerringda! Knappt
hade annonserna kommit ut på nätet förrän det började
ringa. Vid ett tillfälle sålde vi en lite större båt och hade
kommit överens med en presumtiv köpare från Värmland och denne var på väg för att titta. Kunder fortsatte
att ringa och vi förklarade att de fick vänta och se vad
som hände med den första kunden. De flesta förstod och
bad oss återkomma om det inte blev något köp, ett helt
okej beteende. Men då ringde en dam ifrån Stockholm.
Hon skulle bara ha båten! Hon erbjöd sig att betala ett
högre belopp och hon kunde Swisha direkt.
I nästa andetag frågade hon om hur hon skulle göra
för att få båten till hennes hamn, om båten var stor och
hur kör man båt? Det visade sig att hon aldrig hade haft
båt och inte visste hur vår båt såg ut. Vi stoppade henne
och hon svarade med att bli arg på oss. Ja, så kan det gå
när man försöker få människor att inte begå ett misstag.

rina och jobbade på en båt. Då kom en främmande man
och frågade om han kunde få hjälp av Pera. Han höll på
att köpa båt och ville få hjälp med att kolla hur motorn
såg ut och om det verkade vara ett bra köp?
Pera ställde upp och gick ombord på båten. Han öppnade motorluckan och kikade ner. Gick av båten och sa
till mannen, köper du denna båt så är du dum i huvudet!
Mannen såg förvirrad ut och frågade Pera om hur mycket han var skyldig. Pera svarade att han kunde swisha vad
han tyckte det var värt.
När undertecknad senare kollade på banken hade han
swishat 1 000 kr och tackade så mycket för att Pera hade
besparat honom en massa bekymmer.
Inte ofta man blir tackad för att vara oförskämd.

Men det kan bli helt tvärtom också. Pera var på en ma-

Marin och Fastighetsservice i Söderköping AB

Vi jobbar vidare i vårt lilla företag, oavsett Covid-19
eller hemskheter i Ukraina. Lite förändringar är på gång.
En del av vår fastighet ska förmodligen hyras ut och vi får
se vem vi får till granne då. Butiken kommer att fasas ut,
då vi har för få shoppingkunder, men verkstan fortsätter
som vanligt. Bland service och reparation har vi många
fina och trogna kunder. Det är vi väldigt tacksamma över.
Våren har kommit tidig i år och vi får se om säsongen förlängs eller hur vädret blir. Men oavsett, så blir det
båttider även i år. Njut och var rädd om våra sjöar och
vår skärgård.

Sissa Dahm

Företagsnytt 39
"Det är spännande att det
byggs bostäder i stan, nu
senast utmed Bielkegatan.
Vi märker att nyblivna
pensionärer med andra vanor
från storstäderna flyttar till
vår stad och blir kunder.
Jag ser ljust på framtiden."

Jannes
Hembageri
firar 40 år

Familjeföretaget Andersson, Fredrik, Jan-Erik och Elin. Saknas på bilden gör Jannes fru, Eva.

Kommer du ihåg när Janne Andersson tog över? Nej,
jag menar inte landslagstränaren i fotboll, utan
Söderköpings egen konditor Jan-Erik Andersson
med hustru Eva. Det gör jag, det var 1982 för 40 år
sedan, tänk vad tiden går.
Jag träffar Janne för en pratstund om vad som har hänt
under åren.
- Vi tog över kontraktet och fick nycklarna den 1 mars
1982. Drygt en vecka senare den 9 mars öppnade verksamheten i vår regi. Inför starten arbetades det tolv timmar per dag. De lokala hantverkarna var kanonbra, det
var El-tjänst, SM Entreprenad, målarmästarna bröderna
Söderström samt TJ: s möbler som hade ett snickeri på
Egnahemsområdet. Det var jag och hustrun och så tog vi
över personal bl. a. Siri Pettersson och Britta Nordmark.
Nästa stora satsning var 1984 då bageriet flyttades
upp ur källaren till nuvarande lokaler, innanför butiken.
Det var ICA-butiken Centrumhallens lokaler som vi tog
över. Det var efter att livsmedelsbutiken 1981 flyttat över
Hagatorget till nybygget och samtidigt bytt namn till
ICA Trollet.
1999 byggde vi om i butiken. Där man idag köper
bröd var det en vägg. Hela lokalen tömdes och vi byggde
nytt invändigt. Taket sänktes och serveringen blev där
butiken tidigare var och butiken blev på den plats den
är idag.
Nästa utvecklingssteg är 2007 då serveringslokalen
utökades rejält med att vi tog över en del av f.d. banklokalen som stått tom under flera år. Då engagerade vi Söderköpings Bygg för ombyggnationen.
Är du intresserad av konditoriets historia? Lars Nilsson skrev för några år sedan en bok om konditoriets till-

komst och historia. Boken finns att köpa hos oss, berättar
Janne.
- Vi hade en rejäl nergång under några år när man
2015 byggde om Hagatorget och tog bort alla parkeringarna. Det är väl enda gången under alla år som jag på
allvar funderade på att lägga ner verksamheten. Grannen,
tobaksaffären försvann. Tillgängligheten för kunderna
har så stor betydelse. Först kom parkeringsplatserna
tillbaka men först på andra sidan av torget och därefter
följde några år när platserna utanför oss kom och gick
beroende på säsong. Nu har de kommit för att stanna,
enligt vad kommunens representanter säger.
Vad som också är viktigt för oss är att Hagaparken
sköts, med Rosarium och lekplats. Det drar inte bara
sommarturister utan också många söderköpingsbor. Hagaparken är som ett enda andningshål.

Hur ser du på nuläget och framtiden?
- Nuläget är att Söderköping har medvind. Turistsäsongerna under de tre senaste åren har varit bra och blivit
allt bättre. Inte bara pandemiåret 2020 och -21 hade vi
bra försäljning, utan även 2019 . I början av pandemin
2020 var vi nästan i chock, men det gick bra. Vi installerade dörröppnare, bärbar kortautomat, skaffade swish
och glesade ut bland borden. Kunderna kom och köpte
bröd, istället för att fika på plats.
Förra året avskaffade vi kontanthanteringen. Det var
inget lätt beslut, jag hade många kval. Vi har fått ta emot
många synpunkter. Men tänk på att vi har en Bankomat i samma kvarter. Det innebar att många kom med
500-hundra lappar och sedan handlade för kanske 30-40
kr. Vi var tvungna att ha en riktigt stor växelkassa som vi
ständigt fyllde på. Kontanterna skulle sedan stämmas av

Tid att se över
kapell & dynor!

!
a tid
Bok 6 092
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Vinterförvaring av kapell & dynor?

Öppettider

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

Välkommen!

- Jag ska jobba kvar några år. Min fru Eva har börjat
trappa ner. Vår son Fredrik har varit med i 25 år, han började hos oss direkt efter skolan. Nu har vår yngsta dotter
Elin börjat arbeta här. Min förhoppning är att barnen
ska ta över efter oss.

Planerar ni någon utökning av lokalerna?
- Nej, det är inte aktuellt. Vi har inte möjlighet att
baka och leverera till butiker. Vi har inte plats att klara
den logistiken. Vår idé är att tillverka och sälja i butiken och att vi bara bakar på riktiga råvaror som smör
och grädde. Vi ändrade inriktning lite för tre år sedan
i samband med att vi fick alkoholtillstånd. Vi kan nu
erbjuda några smårätter som sallad, varma smörgåsar och
pajer. Men vi ska inte konkurrera med restaurangerna
med lagad mat, de gör de mycket bättre. Vi ska vara det
renodlade konditoriet men på sommaren ska vi kunna
erbjuda alternativ. I ett sällskap kan någon vilja äta en
bakelse medan någon annan hellre vill äta en lättare rätt.
Det är spännande att det byggs bostäder i stan, nu
senast utmed Bielkegatan. Vi märker att nyblivna pensionärer med andra vanor från storstäderna flyttar till
vår stad och blir kunder. Jag ser ljust på framtiden, säger
Janne med ett leende.

Åke Serander
Text och Foto

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

Bidrar till att ditt företag växer

Bli e

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

Vad tänker du om framtiden?

DIN FÖRETAGSPARTNER

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

och levereras till banken. Jag räknade ut att vi varje vecka
lade tre och en halv timme på att bara räkna pengar. Plus
att vi betalade drygt 10 000 kr per år till banken för hanteringen. Så kunde vi inte hålla på.

cooperatecoffice.se
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Samverkansarbetet som
avtalen avser är en jätteviktig
del av arbetet kring näringslivsutvecklingen i kommunen
– kommunen kan inte göra
allt. Det är viktigt med
samverkan med NyföretagarCentrum, CoOperate Coffice
och Stadskärneföreningen.

Åke Rolf, NyföretagarCentrum, Martin Sjölander, Michael Danielsson, Inga-Lill Östlund,
Söderköpings kommun, Anne-Louise Kroon, CoOperate Coffice och Stadskärneföreningen i Söderköping
samt Therése Eklöf, Söderköpings kommun. Fattas på bilden gör Björn Ekengren, Söderköpings kommun.

Fortsatt samarbete mellan kommunen, CoOperate
Coffice/Stadskärneföreningen och NyföretagarCentrum
Vid en träff på CoOperate coffice möttes Therése
Eklöf, Martin Sjölander, Inga-Lill Östlund, Björn
Ekengren, Michael Danielsson, Åke Rolf och
Anne-Louise Kroon. Syftet med mötet var att nya
etableringsavtal samt hyresavtal skulle undertecknas.

NyföretagarCentrum har funnits i Söderköping sedan
2018, dessförinnan fick man vända sig till Norrköping
för att få deras hjälp. Åke Rolf har representerat organisationen som på olika sätt uppmuntrar till nyföretagande
sedan 2019.
- Idag har vi drygt 30 samarbetsparterners som stöttar
oss på olika sätt, häribland Söderköpings kommun och
Region Östergötland.
2020 hade vi 18 företag som startade efter att ha genomgått vår uppstartskurs.
Vi brukar ligga mellan 18-20% som startat upp efter
genomgången kurs hos oss i Söderköping vilket är bättre
än rikssnittet som ligger på 11%, säger Åke och fortsätter.
Det är något fler som går uppstartskursen i Norrköping jämfört hos oss här i Söderköping. Men sett till per
capita har vi tydligt fler som vill driva företag i Söderköping.
50% av finansieringen av NyföretagarCentrum sker
genom näringslivet och resterande del från kommun/
region.
- Servicenämnden är beslutande instans kring signering av avtalen berättar Inga-Lill, som är ordförande
nämnden.
- Samverkansarbetet som avtalen avser är en jätteviktig del av arbetet kring näringslivsutvecklingen i kommunen – kommunen kan inte göra allt. Det är viktigt

med samverkan med NyföretagarCentrum, CoOperate
Coffice och Stadskärneföreningen konstaterar Therése
och fortsätter.
Det är ett bra sätt att ”föda in” nya företagare - en
grogrund till att starta små företag och Söderköping är
en bra plats för detta.
Avtalet för NyföretagarCentrum gäller för 2022 och
2023.

Etableringsavtalet kring Coffice med Stadskärnan
ekonomisk förening, är det Anne-Louise Kroon som
vald ordförande, som undertecknar. Hon är också nuvarande projektledare för de pågående aktiviteterna.
- Idén bakom Coffice byggde på att det behövdes en
Mötesplats för det lokala näringslivet där en samverkan
och aktiviteter för gemensam tillväxt kunde skapas. Vi är
en företagartät kommun och vi är många småföretagare
i kommunen. Vid en genomgång och analys efterfrågades mer kompetens, utbildning och mer kommunikation
emellan kommunen och näringslivets intressenter och
då kom vi på idén att skapa den här mötesplatsen. Att
NyföretagarCentrum skulle återbördas till Söderköping
var också ett av målen. Efter diskussion med kommunen startades projektet med Mötesplatsen 2018 genom
Stadskärnans regi. Nu är det dags för en ny avtalsperiod.
Vi har åter haft en diskussion med kommunen om resurser och möjligheter för vårt lokala näringsliv men vi vill
även vara en resurs för de som kommer utifrån och som
vill etablera sig här.
Vi har skruvat lite på avtalet så det ska handla mer
om etablering.
- Det grundar sig mycket kring det som redan görs,
så det är inte så mycket nytt i uppdraget, konstaterar
Therése. Coffice är ofta en första etableringsplats, där

man startar upp innan man provar sina vingar och kanske skaffar egen lokal.
- Vi har flera exempel på just detta. Man startar upp
på en tillfällig arbetsplats/kontor – blir etablerad – växer
och behöver egna lokaler.
Man kan även bli en del av Coffice som medlem/partner. Idag har vi 46 sådana samarbeten.
I början av månaden har jag haft åtta förfrågningar
om bland annat lokal, våra nätverk, kontakt med näringslivet etc. Det känns att vi börjar bli kända även utanför
Söderköping, säger Anne-Louise.
- För oss är det viktigt att även vi från kommunens
sida finns representerade här, berättar Inga-Lill.
- Det är en stor tillgång att kommunen hyr kontor
och representanter finns anträffbara här, instämmer
Anne-Louise.
Så undertecknades etablerings- och hyresavtalet. Kommunen hyr två kontorsplatser på Coffice, den ena är en
fast kontorsplats för näringslivsutvecklare Björn Ekengren och den andra är flexibel plats.
- Det känns bra att det blir en fortsättning på samarbetet, säger Martin. CoOperate Coffice är en populär
mötesplats. Som Therése sa så är samverkan viktig. Kommun kan inte göra allt men ska skapa förutsättningar för
att vara en attraktiv kommun och locka företagare hit.
Tillsammans med NyföretagarCentrum har det utförts
ett gott arbete hittills.

Daniel Serander
Text och Foto

Sekelskiftesvilla med stor charm och bevarade originaldetaljer
Nordanskogsvägen 27, Arkösund
Drömmen om ett permanent- eller fritidsboende i Skärgården. Gångavstånd till bad och båtliv,
restauranger och service i det idylliska skärgårdssamhället. Sekelskiftesvilla med stor charm och
bevarade originaldetaljer, byggd 1920. Huset har varsamt byggts till med omsorg för husets
själ. Här kombineras den vackra tidstypiska miljön med pärlspont, glasveranda och kakelugn
med bl a ett modernt kök och våtrum. Kommunalt vatten och avlopp. Viss havsutsikt från
verandan och sovrum. Huset är förbesiktigat. Vacker och lättskött skärgårdsnatur och möjlighet
till uteplats på berget. Rymlig gårdsbyggnad med stora möjligheter. Stor vacker tomt med
många möjligheter om hela 6 300 kvm. Vad det gäller eventuell avstyckning så behandlas detta
av Lantmäteriet, Norrköping. Planbestämmelser: minsta tomtstorlek 1000 kvm. Ett fristående
bostadshus, max 160 kvm och en komplementbyggnad, max 40 kvm, per tomt. En våning.
Adress: Nordanskogsvägen 27, Arkösund
Utgångspris: 5 900 000 kr
Visning: sönd 1/5 och månd 2/5 enligt ö.k.
EP: Behövs ej för denna bostad

Storgatan 2
0121 219 20
www.serander.se

Unikt boende
i skärgården
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Månadens nystartare: Lilla Hundkojan Hunddagis & Pensionat

I samarbete med NyföretagarCentrum

”

Idén med att starta upp ett
hunddagis och pensionat har
funnits länge, jag har bara inte
tagit steget förrän nu. Under
pandemin har många skaffat
hund eller andra husdjur p.g.a.
mer hemarbete och mer fokus
på att skaffa ett sällskap i
vardagen. Nu när samhället
öppnar upp ser jag att många
har, och kommer att ha ett
behov av att kunna lämna bort
sin hund.

Malin öppnar hunddagis.

Foto: Privat

En artikelserie om nystartade företag i Söderköping i
samarbete med NyföretagarCentrum.

Lilla hundkojan, nytt hunddagis och
pensionat i Fillingerum
- Jag heter Malin Berg och bor med min familj i Fillingerum strax norr om Ringarum sedan 2011. Jag har
sedan barnsben haft ett stort natur och djurintresse. Jag
har under hela mitt liv älskat att röra på mig i naturen
och mår helt enkelt bra av att vara utomhus.
Idén med att starta upp ett hunddagis och pensionat
har funnits länge, jag har bara inte tagit steget förrän
nu. Under pandemin har många skaffat hund eller andra
husdjur p.g.a. mer hemarbete och mer fokus på att skaffa
ett sällskap i vardagen. Nu när samhället öppnar upp ser
jag att många har, och kommer att ha ett behov av att
kunna lämna bort sin hund.
Tanken med att starta en egen verksamhet var att skapa möjligheter att kombinera egen verksamhet med att

kunna göra det hemifrån när vi har byggnader för verksamheten och att vi bor i naturen vilket ger fantastiska
möjlighet att erbjuda kvalitet för hundarna och hundägarna.
När idén mognade tog jag kontakt med NyföretagarCentrum i Söderköping och fick bra hjälp med att starta
mitt företag. Jag deltog också i kursen ”Steget till eget”
under hösten.
Lilla hundkojan hunddagis & pensionat är ett lantligt
beläget hunddagis med närhet till skog och fin natur. Vi
finns ca 5 km norr om Ringarum och ca 15 km söder om
Söderköping med snabb och smidig förbindelse på E22
och därefter 3 km till till Fillingerum.
Vi har vårt ”hundhus” beläget på tomten nära vårt bostadshus. Huset är nyrenoverat med en kundentré och
hundboxar. Inom en snar framtid kommer vi även börja
bygga en större inhängnad utomhus med högt staket för
lek och bus.

Malin Berg

Trevligt radhus i 1,5 plan
Tornvägen 77, Broby

Adress: Tornvägen 77
Utgångspris: 2 090 000 kr
Visning: sönd 24/4 enligt ö.k.
EP: 66 kWh/kvm per år

Kök med nya ljusa snickerier och maskiner från ca 2012. Fyra rum, varav tre
sovrum. Dessutom möblerbar hall på övre plan som kan byggas om till
ytterligare ett sovrum. Renoveringsbehov av bl a ytskikt och våtrum.
Förvaring på vind och i ett separat oisolerat förråd. Uteplats på husets fram
och baksida. Tvättstuga, mekanisk ventilation. Garageplats i länga. Liten
och lättskött trädgårdstomt. Närhet till skogen med härliga promenadvägar.
Låg energiförbrukning enligt energideklaration. Friskrivningsklausul för s.k.
dolda fel då ägaren är äldre. Huset är förbesiktigat. Läs om Ekens trevliga
samfällighetsförening: http://ekensbroby.se

Kulturfastighet i centrala Söderköping
Drothemsgatan 5, Drothemskvarteren
Unikt tillfälle att förvärva en mycket charmig och välskött kulturfastighet.
Historiskt intressanta Drothemskvarteren. Huset är byggt på 1700-talet.
Tillbyggt 2018 så att en sluten gårdsbildning har skapats. 123 kvm boyta, sex
rum och kök. Disposition entréplan: hall, nytt kök från 2020, matsal med
kakelugn, kulturrum, verkstad/hobbyrum, gästrum samt kombinerat våtrum
med tvätt/WC. På övre plan: vardagsrum, sovrum samt våtrum från 2020.
Vind för förvaring eller annat ändamål. Uppvärmning med luft/vatten
värmepump. Vattenburen golvvärme i princip i hela entréplan. På övre plan
Utgångspris: 5 250 000 kr
vattenburet system med radiatorer. Taket har lagts om med äldre enkupiga
Adress: Drothemsgatan 5
Visning: sönd 24/4 och månd 25/4 enligt ö.k. takpannor 2016. Huset är förbesiktigat.
EP: 75 kWh/kvm per år
Storgatan 2
0121 219 20
Varmt välkommen att boka tid för visning! www.serander.se

Helén och Fatima.

Ett år med
Guldkorn
och smulor

Den 23 april i fjol förverkligade Helén Gustavsson
sin dröm – att driva ett eget café. Jag träffar henne
tillsammans med kollegan Fatima Månsson i
Ringarum för att höra hur det första året varit.

Grattis! Hur känns det att fira ett år?
- Tack, bra. Tiden har gått så fort. Det är svårt att
förstå att det redan gått ett år. Nu pågår planeringen inför
jubileumsdagen.

Hur ser planerna ut för dagen?
- På ettårsdagen lördagen den 23 april kommer det
vara fem till åtta försäljare i anslutning till caféet, vi kommer ha erbjudanden och även fylla på lite i butiksdelen.
Vi hoppas på att det blir fint väder.

Om du ser tillbaka på året som varit, har
det motsvarat förväntningarna du hade inför
uppstarten?
- Ja, det måste jag säga. Säsongen höll dock i sig längre
än förväntat så jag är positivt överraskad. Nu funderar jag
på hur verksamheten kan utvecklas.
Det börjar bli dags att planera för uteserveringen, det
blir lite drygt 20 sittplatser.
Jag planerar även för nyheter i konditordisken.

Vad är din bakgrund Fatima?
- Jag är utbildad kock och älskar att baka men har fått
problem med axlarna efter tidigare arbete. Nu arbetstränar jag hos Helén under sex månader för att komma
tillbaka och känna efter vad kroppen orkar. Kockyrket är
en stressig arbetsmiljö så det känns bra komma i gång
hos Helén.
Nu planerar vi för lite kalla lunchrätter.
Vi provar även lite nytt inom bakning. Idag har jag
bakat kladdkaka som serveras med grädde och kanderade ägg.
- Målsättningen är att Fatima ska kunna fortsätta
arbeta hos mig efter periodens slut. Det är viktigt att
det blir på en lagom nivå och att Fatima mår bra. Vi
kompletterar varandra och har lätt för att diskutera och
bolla idéer.

När planerar ni för att börja servera de kalla
rätterna?
- Målsättningen är att komma i gång i slutet av maj.

Daniel Serander
Text och Foto

42 Serie/Underhållning

Från kalendern ”Lilla Fruntimret”. Gunilla Dahlgren

www.bokstavligtmalat.se.

Maria Hellqvist

Heidi

Heidis lokala serie.
30/4 Golfen öppnar med säsongskort
1/5 Vi välkomnar MC och bilar
3/5 Musikunderhållning av New Era kl.17:00
14-15/5 Marknad tema bil,
bilfantasternas helg, tävlingar
26/5 Hundutställning, marknad tema husdjur
28/5 Gratis golf för barnen,
marknad tema barn
29/5 Mors Dag, söndagslunch
Mer info på Facebook, hemsida eller tel 0706-185595

Välkomna till
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Caf
Söderköping
Just när Robin trodde att det inte kunde bli
värre började Batman sjunga
The Banana Boat Song
En målning från Ola Art.

www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping

Gilla oss på

0121-421 35
annons@soderkopingsposten.se

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

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

Rådhustorget 3, Söderköping

Ola Niklasson

Välkommen att boka
annons i vår stora
sommartidning:

Ditt företags

Ladda hem vår
app kostnadsfritt
och ta del av lokala
nyheter varje dag!

50 kr per såld annons i
Söderköpings-Posten går
till Guldkants viktiga arbeta
för äldre och ensamma
i Söderköping
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Lämna in din lösning
till redaktionen (brevlåda finns på
gården) eller posta:
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland
de rätta lösningarna.
Svara senast den 15 maj.
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