
Söderköpings-Posten
Lördag 18 mars 2023 Positiv, personlig och lokal

Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på VikbolandetUpplaga: 22 000 ex

Ulf berättar  
om sin bok och
podden "Vi går 
till historien"
Sid 21

Vägplanen för E22 fastställd 
Sid 4

Söderköpings Näringslivsgala  
Sid 6

FN-dag på Nyströmska 
Sid 8

www.soderkopingsposten.se
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Välkommen till Bodagen i Söderköping. Plats: Brunnssalongen. Tid: Lördag den 1:a april kl. 11-15. Fri entré. 20 utställare m.m.

Personlig service  Personlig service  
Vi har över 30 år i branschenVi har över 30 år i branschen

DAM 36-58 HERR S-6XL SKOR 36-50DAM 36-58 HERR S-6XL SKOR 36-50

Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-15

1000 kvm skor och kläder!1000 kvm skor och kläder!

0123-209 33 - E22 - skokladladan.se

E22 avfart Gusum

sko_och_kladladanKlädladan

Dam- och HerrboutiqueHagatorget 2 tel: 0121-139 06 Välkommen in!

VI HAR SÅ
KLART ÄVEN
VÅRNYHETER

FÖR BARNEN!
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Dags för trädgård 
& uteprojekt
Vi ger dig en rivstart i trädgården 
och hjälper dig hela säsongen. 
Och så gör vi verkstad av dina 
byggplaner. Ny altan eller renovera 
fasaden. Kolla med oss.

 
norrkoping@veteranpoolen.se

📞📞011-10 32 00

PÅSK
KANALMAGASINET.SE/PASK

0121 - 800 790

PÅSKTALLRIK - PÅSKKASSE
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ör någon dag sedan blev jag uppringd av en söder-
köpingsbo som var bekymrad över etableringen av 
en butik ingående i en rikstäckande kedja som kan 
innebära slutet för försörjningen för två befintliga 

butiker. Är detta vad vi önskar för det lokala butiksutbu-
det i Söderköping?

En rikstäckande kedja där vinster går till ägare utanför 
kommunen. 

Spoliera inte chansen till ett unikt butiksutbud i Sö-
derköping genom etablering av rikstäckande kedjor. Vad 
väntar härnäst, en H&M butik? Vad som istället skulle 
vara önskvärt är t.ex. en sko, eller sportbutik. Så långt vad 
telefonören ansåg. 

Jag kan förstå vad mannen menar. Att stadskärnans bu-
tiksutbud skulle likna andra affärscentra, samma kedjor 
med samma varor.

Samtidigt har jag förståelse för att fastighetsägarna 
är angelägna om att fylla lokalerna med nya butiker så 
snabbt som möjligt. Tomma affärslokaler är kostsamt. En 
tom lokal innebär lätt att fler lokaler töms och så är man 
inne i en ond spiral.

För att knyta an till etableringen av en ny butik ingå-
ende i en kedja så talade tidningen med en av de butiker 
som riskerar att påverkas. Oväntat nog så är man inte så 
oroad. Konkurrens finns redan från butiker i Norrkö-
ping och man tror inte på någon snabb förändring på 
marknaden. ”Vi har våra stamkunder och de uppskattar 
mycket vår personliga service”. Skönt att höra ett sådant 
självförtroende.

Till det positiva hör också att nya arbetstillfällen ska-
pas i och med etableringen.

Ett större hot är handeln på nätet som vuxit under 
många år. ”Beställ och lämna tillbaka det som inte pas-
sar i färg eller storlek”. Transporter över världshaven och 
med lastbil. Det är inte heller bra för miljön. 

Tänkvärt är att en så stor och rikstäckande kedja valt 
att etablera sig i vår stad. Säkert efter omfattande mark-
nadsundersökningar. Tydligen tror man på Söderköping 
som handelsplats. En levande stadskärna inte bara med 
lokala kunder utan en plats som man gärna besöker från 
närbelägna platser eller som turist. 

Jag tycker att mannen som ringde aktualiserade en in-
tressant debatt, vilken struktur vill vi att butiksutbudet 
ska ha? Min åsikt är att vi ska vara rädda om det unika 
utbud som finns idag. Devisen ”jag gillar att handla lo-
kalt” är lika aktuell idag som tidigare.

Varför inte marknadsföra Söderköping stadskärna just 
för vad det är: Stadskärnan med det unika och breda 
utbudet av butiker och restauranger.

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

 
Tidningen är religiöst- och  
partipolitiskt obunden

Tryck: Pressgrannar AB 2023

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

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

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

”

Ledare

 Åke  
Serander

Ägare och  
redaktör

Kommande nummer 2023
Lördag 22 april 
Tema: Skärgård/Trädgård

Lördag 3 juni 
Tema: Sommartidning
Lördag 26 augusti 
Tema: Träning & Hälsa

Lördag 23 september 
Tema: Jord & Skog

Lördag 21 oktober 
Tema: Bil & Däck/Julbord
Lördag 25 november 
Tema: Jul/Vinter (Totalt 8 nummer per år)

Var med i utlottningen av  
Christopher Jarnvall och 
Ulf Gemsiös bok Vasalandet 
Vikbolandet.

Du kan läsa mer om Ulf 
Gemsiö och boken på sidan 21 inne i tidningen.  
Boken finns att köpa på Söderköpings Bokhandel.

Skicka ett vykort senast den 10 april till redaktionen 
och märk det med ”Vasalandet Vikbolandet”.  
Söderköpings-Posten, Storgatan 2,  
614 30 Söderköping.
Lycka till!

Vi lottar ut 
ett exemplar 
av boken 

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

Ansvarig utgivare
Åke Serander
0705-50 53 33

Mediasäljare/Grafisk form
Mikael Karlsson
0709-74 01 99

Mediasäljare/Reporter
Daniel Serander
0705-50 66 96

Mediasäljare
Jenny Törnvall
0766-23 77 83

Annonsproducent
Emy Serander
0738-13 33 60

F

Välkommen att annonsera  
i Söderköpings-Postens
sommartidning 2023

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

-   Utgivning 3 juni i extra stor upplaga om 40 000 ex
-   Delas även till många villor i Norrköping och Linköping
-   Finns på tidningställ i utgivningsområdet hela sommaren

Vad blir det för väder i 
Söderköping imorgon? 

Kolla vädret snabbt och enkelt  
i vår app genom att klicka på  
vädersymbolen i menyn. 

Hej företagare,
Vill du nå ut till alla  
hushåll i Söderköping,  
Valdemarsvik och på  
Vikbolandet? Då finns 
vi här för att hjälpa dig. 
Varmt välkommen att 
kontakta oss redan idag.

Stadskärnan med det unika utbudet av butiker och restauranger

Tack för att  
du stödjer 

 våra företag 
och väljer att 
handla lokalt!
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Vi har fått  
utmärkelsen
Branschvinnare
En dag i mars nåddes 
redaktionen av den gla-
da nyheten att vi utsetts 
till branschvinnare bland 
landets gratistidningar. Läs 
mer om det på sidan 33.



3

BOKA TID FÖR DÄCKSKIFTE  
PÅ TELEFON 0121-721 730

DU KAN BYTA TILL SOMMAR-DU KAN BYTA TILL SOMMAR-
DÄCK EFTER DEN 31 MARS.DÄCK EFTER DEN 31 MARS.
DUBBDÄCK ÄR TILLÅTET TILL DUBBDÄCK ÄR TILLÅTET TILL 
OCH MED DEN 15 APRIL.OCH MED DEN 15 APRIL.

  

www.yokohama.se

- -   Däcken för din säkerhet!Däcken för din säkerhet!

V552

BOKA PLATS  

I VÅRT  

DÄCKHOTELL

                            VÄLKOMMEN TILL DÄCKPARTNER, SÖDERKÖPING

0121-721 730   www.dackpartner.se

Årets festligaste påskbricka Årets festligaste påskbricka 
hittar du hos oss på Tempo Trollethittar du hos oss på Tempo Trollet

Brickan innehåller:Brickan innehåller:
Varmrökt lax
Skagenröra

Ägg
Räkor

2 sorters sill
Köttbullar

Rödbetssallad
Kallskuret

Brieost
Grillade kycklingspett 
Blandade frukter&bär 

Påskgodis

Brickan går att beställa  
från minst fyra personer.

Pris: 229 kr/person. 
(Brickan på bilden är för fyra personer)

Beställ minst tre dagar innan,  
direkt i butik eller ring på 

telefon: 0121-21750. 
Sista dag att hämta: Påskafton. 

TROLLETS  
PÅSKBRICKA!

Med grönt bolån vill vi främja energisnålt och hållbart boende.
Det innebär att du får 0,10 procentenheter längre boränta om din
bostad uppfyller vissa kriterier. Du som redan har bolån hos oss kan 
enkelt ansöka om grönt bolån direkt, och vill du flytta ditt bolån till
oss är du välkommen med din ansökan.

Vi erbjuder även grönt energilån för renoveringar som gör ditt
hem mer energieffektivt, till exempel om du installerar solceller eller 
bergvärmepump.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Hållbara boenden
förtjänar lägre ränta

Drottninggatan 6, Norrköping
011-23 37 00, norrkoping@handelsbanken.se LÄS M
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Vägplanen för E22 har fastställts av regeringen
Regeringen beslutade den 16 februari att fastställa 
vägplanen för ny sträckning av E22 förbi  
Söderköping. Det innebär att regeringen har tagit 
ställning till de överklaganden som hade kommit in 
och att vägplanen nu har vunnit laga kraft. Ytterligare 
överklaganden är inte möjliga.
     För att få veta mer träffade vi Therese Nordgren 
som är kommunens samordnare för projektet  
tillsammans med Sara Norling, kommunens projekt-
ledare och tillika teknikansvarig för E22.

Det känns som om det har varit tyst kring 
projektet under en tid. Har det pausats i  
avvaktan på regeringens beslut? 

- Nej säger Therese, kommunens arbete har pågått 
hela tiden. Sträckningen av vägen är densamma som den 
som det har planerats för under många år. Det är många 
kommunala frågor som ska lösas inför byggnationen av 
den nya sträckningen, bl. a. vatten- och avloppsledningar 
som måste flyttas och befintliga kommunala gator som 
ska anslutas till den nya sträckningen.

Finansieringen av projektet är kopplat till den natio-
nella plan som tas i december inför kommande år. Så nu 
i december bestäms det om pengar för 2024, det år när 
byggnationen planeras starta. Byggtiden är planerad till 

fyra år, det innebär att vägen kan vara klar tidigast 2028. 
Det är ett stort och komplext projekt. Trafikverket har 
undersökt byggmarknaden och vet att det är 3-4 företag 
som kommer vara med i den fortsatta upphandlingen av 
entreprenör. 

Kommunen har en politisk referensgrupp och en styr-
grupp för E22 på tjänstemannanivå för att hantera fråge-
ställningar kopplat till den nya vägsträckningen. Grupp-
erna ska fungera rådgivande för kommunstyrelsen inför 
beslut i ärenden för vägprojektet.

Politiskt styrs arbetet med en referensgrupp ur kom-
munstyrelsen bestående av: Martin Sjölander (M), kom-
munstyrelsens ordförande, Kenneth Johansson (S), 1:e 
vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt Peter 
Karlström (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Styrgruppen på tjänstemannanivå består av: Maria 
Fredriksson, kommundirektör, Linda Wahlman, sam-
hällsbyggnadschef, Maryam Zeitooni Dicker, service-
förvaltningschef, Theres Stark, VA- och renhållnings-
chef, Magnus Hanberth, ekonomichef, Aline Eriksson, 
plan- och bygglovschef samt andra tjänstemän som är 
föredragande eller sakkunniga, till exempel projektledare 
och planhandläggare.

Den nya sträckningen väster om Söderköping blir  

cirka 10 kilometer lång och kommer att ha fyra helt plan-
skilda korsningar. Man planerar att sträckan kommer ha 
en tillåten hastighet på 100 km/tim. Vägen kommer norr 
ifrån att passera under Göta kanal genom byggnation av 
en akvedukt, där bilarna passerarar under kanalen. Där-
efter över en ny bro över väg 210. Sedan sänker sig vägen 
vid Broby så att den går under den befintliga vägen vid 
Waldorfskolan. Vidare över en stor bro över Storån, till 
väg 781 förlängningen av Östra Rydsvägen. Avfarten till 
skärgårdslänken blir ca 1,5 km längre söderut, jämfört 
med nuvarande korsning till väg 210.

Avslutningsvis måste jag få veta hur frågan 
om de fridlysta hasselsnokarna har lösts? 

- Det finns en plan för hur man ska bygga  tre nya 
faunapassager, trummor under Gamla riksvägen samt 
”snokodukt” över Slussportens väganslutning, men också 
nya habitat (livsmiljö) dit snokarna ska flyttas, allt till en 
kostnad av ca 30 miljoner kronor, säger Sara.

Åke Serander
Text

Söderköpings kommun 
Foto

Sara och Therese arbetar bl.a. med den nya vägsträckningen av E22.

Avslutningsvis måste jag få 
veta hur frågan om de  
fridlysta hasselsnokarna  
har lösts? 
  - Det finns en plan för hur 
man ska bygga tre nya  
faunapassager, trummor  
under Gamla riksvägen samt  
”snokodukt” över Slussportens 
väganslutning, men också nya 
habitat (livsmiljö) dit snokarna 
ska flyttas, allt till en kostnad 
av ca 30 miljoner kronor.

”

Köp vårt goda kaffe  
”Söderköpingsblandning, 250 gr”  

och få 2 praliner på köpet!

Rådhustorget - 0121 10043 -  www.kaffebonanekobutik.com
Följ oss på Facebook & Instagram @livsenergieko

Måndag-Fredag 10-18
Lördag 10-14

f.d. Kaffebönan

Gäller mot uppvisande av denna annons

www.livsenergiekobutik.com
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DELA LIKA UNDER SAMMA HIMMEL
I KVÄLL GÅR ÖVER 800 MILJONER
MÄNNISKOR OCH LÄGGER SIG HUNGRIGA

SWISHA TILL

900 1223

Betala med Swish

900-122 3

Fasteaktionen annons

* 110 kronor räcker t ex till en matkasse för en familj på Filippinerna i en vecka. Källa wfp.org.

FÖR MER INFO 
SE VÅR HEMSIDA 

Påsken är hoppets tid! Välkommen till oss! 
Mars

Tisdag 21 18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka  
  19.00 Bönesamling EFS, Drothems kyrka  
Onsdag 22 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka 
Lördag 25 19.30 Mariamusik – Earth hour, S:t Laurentii kyrka 
   Martin Riessen orgel. Charlotte Svensson, sång 
Söndag 26 11.00 Högmässa, S:t Laurentii kyrka 
   Mottagning av kyrkoherde Emma Renhorn av biskop Marika Markovits 
   Församlingens körer medverkar 
   Därefter festligheter i Drothems församlingshem, anmälan till lunch görs till 
   församlingsexpeditionen 0121-358 00 senast 20 mars 
Tisdag 28 18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka 
Onsdag 29 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

April 

Söndag 2 11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka 
   Avtackning av församlingsassistent Manoj Kumar  
  17.00 Gudstjänst, Skönberga kyrka 
   Kören Halsbandet, körledare Ann-Christin Hallgren 
Tisdag 4  18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka  
  19.00 Bönesamling EFS, Drothems kyrka  
Onsdag 5 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka  
  17.00 Liv att dela, Drothems kyrka, Drothems församlingshem 
Torsdag 6 19.00 Skärtorsdagsmässa, Börrums kyrka  
  19.00 Skärtorsdagsmässa, S:t Laurentii kyrka 
Fredag 7 11.00 Långfredagsgudstjänst, Skällviks kyrka 
   Fredrik Lindström, cello 
  15.00 Långfredagsgudstjänst, Drothems kyrka 
   Fredrik Lindström, cello 
Lördag 8 23.30 Påsknattsmässa, S:t Laurentii kyrka 
Söndag 9 11.00 Påskdagsmässa, S:t Laurentii kyrka 
   S:t Laurentii kyrkokör. Gerda Rydberg, trumpet  
  11.00 Påskdagsmässa, S:t Anna kyrka 
   S:t Anna Vocalensemblel. Tomas Odenhall flöjt, Johanna Björklid, flöjt 
  16.00 Påskfest EFS, Sammanlyst i missionshuset med Söderköping i Östra Husby 
Måndag 10 11.00 Mässa sammanlyst Skönberga kyrka 
   Kör con Coeur 
   Ekumenisk pilgrimsvandring/emmausvandring efter mässan avslutas i  
   Drothems församlingshem med fika  
Tisdag 11 18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka 
Onsdag 12 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka 
Lördag 15    16.00 Konsert, S:t Laurentii kyrka 
   Söderköpingsförfattaren Bengt E Nyström i Ord och Ton. Rolf Vårdstedt sång 
   Christer Sundstrand piano/orgel 
Söndag 16    11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka 
   S:t Ragnhildskören 
   17.00 Gudstjänst, Skällviks kyrka 
Tisdag 18    18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka 
  19.00 Bönesamling EFS, Drothems kyrka 
Onsdag 19   13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka 
  19.00 Konsert, S:t Laurentii kyrka 
   Söderköpings kammarorkester, Orkesterledare: Claes Henke 
Torsdag 20   17.00 Tid för dig, Mogata kyrka 
Fredag 21 16.30 Drothems vardagsrum EFS, Drothems församlingshem

Diakonicentrum
 
Café Klockargården, Diakonicentrum 
Öppet för samtal och café 
Måndag 09.30-11.30
Onsdag 16.30-18.30
Fredag 09.30-11.30  
Stängt vissa onsdagar när det är Liv att dela

Lunchträff 
Torsdag 23/3 Börrums bygdegård.  
Anmälan till Asta Karlsson, 073-551 09 15  
senast 21/3. Kostnad 75 kr. 
Måndag 27/3 Drothems församlingshem.  
Anmälan till församlingsexpeditionen 0121-358 00 
senast 23/3. Kostnad 60 kr.  

Sopplunch 
Tisdagar och torsdagar kl. 10.00-14.00 
Soppa serveras från kl. 12.00 
Drothems församlingshem.

Vårförsäljning
Söndag den 2 april kl. 10.00-11.00 och kl. 12.00-14.00 
håller Internationella gruppen försäljning av hembakat 
bröd och vetekuddar utanför S:t Laurentii kyrka, till 
förmån för Fastekampanjen. Hembakat bröd tas 
tacksamt emot från kl. 9.30 i S:t Laurentii kyrkpark.

Judisk påskmåltid
Skärtorsdagen den 6 april kl. 16.00 i S:t Laurentii   
församlingshem. Beate Palm Scherl och Eva Katarina 
Agestam berättar om innebörd och tradition i en judisk 
påskmåltid och vi äter tillsammans. Kostnad vuxen 
60kr, barn 20kr. Anmälan till 0121- 358 00 senast 3/4. 

Påskvandring 
S:t Laurentii kyrkpark

31/3-16/4
Lär dig mer om 

påskens berättelser och 
varför vi firar påsk 

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

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

Diakonicentrum:
Telefon: 0121-358 09
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SÖDERKÖPING

När det ofattbara händer, så 
fi nns vi alltid här. Vi  hjälper till 
med allt från  begravning och 
bouppteckning till gravvård 
och familjejuridik. Välkommen 
att kontakta oss��.

Vi värnar om  traditioner. 
Och tror på nytänkande. 

Johanna Andersson
Begravningsrådgivare
Skönbergagatan 11, Söderköping 
soderkoping@fonusost.se
0121-146 40

Jour
dygnet

runt

 

När det ofattbara händer, så 
fi nns vi alltid här. Vi  hjälper till 
med allt från  begravning och 
bouppteckning till gravvård 
och familjejuridik. Välkommen 
att kontakta oss��.

Vid livets slut � nns vi här. 
Varje dag. Dygnet runt.

Oliver Jernberg
Begravningsrådgivare
Skönbergagatan 11, Söderköping 
soderkoping@fonusost.se
0121-146 40

Jour
dygnet

runt

”Söderköping-Johanna” 
TIDNING: SÖDERKÖPINGSPOSTEN Format: 122x88 

”Söderköping-Oliver”  
TIDNING: SÖDERKÖPINGSPOSTEN Format: 122x88 

Slussporten, Söderköping
www.lundqvistelocds.se

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

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

Varmt välkommen att 
kontakta oss för en 
kostnadsfri offert.

Trevnad

  

Svensktillverkade fönster D I R E K T från F A B R I K
Beställ enbart FÖNSTERBÅGAR om karmarna är i bra skick.   

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

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

                    Byt ut äldre

FÖNSTER o DÖRRAR

sktillverkade fönster D I R E K T från F A B R I K

KOSTNADSEFFEKTIVT och ENERGIBESPARANDE

Nu är det bara dagar kvar till galan för näringslivet 
i Söderköping. Jag träffar Jessica Karlsson, Mimmi 
Hermez, Midas Verheijden och Lina Kemle som 
representerar några av arrangörerna Företagarna, 
Navet i havet, NyföretagarCentrum och  
Stadskärneföreningen. 

- Vi konstaterar att vi har fått en trevlig blandning 
bland biljettköparna. Deltagarna representerar flera olika 
branscher, många småföretagare och som representerar 
hela kommunen. Det känns som precis rätt förutsättning-
ar för att vi ska kunna uppnå ett av galans syften, nämli-
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 Det är positivt att vi som företagarföreningar  
arbetar ihop för ett attraktivt företagande i Söderköping. 
Vi hoppas att galan bara är början på samarbetet och att 
galan ska bli en årlig tradition. 

Biljettförsäljningen går bra, så passa på att köp din 
biljett så du inte missar detta.

Den 24 mars är  
det äntligen dags 
för Söderköpings  
Näringslivsgala

Daniel Serander

Midas, Lina, Mimmi och Jessica, galans projektgrupp som är utsedd av arrangörerna.

   "Det är positivt att vi som  
företagarföreningar arbetar 
ihop för ett attraktivt  
företagande i Söderköping.  
Vi hoppas att galan bara är  
början på samarbetet och att 
galan ska bli en årlig tradition."

Foto: Daniel Serander

Varmt välkomna till en riktig
galakväll, där vi hyllar våra
lokala entreprenörer och
företagare! 

I samarbete med 
Söderköpings kommun

Söderköpings Brunn
24 mars 2023, insläpp 18:30

 

Kvällen bjuder på god mat, ett härligt
mingel, livemusik, prisutdelningar och
fest. Se mer info på våra sociala medier. 

Pris: 1295 kr inklusive moms.
I priset ingår entré, 3-rättersmiddag
samt dryckespaket.
Åldersgräns 18 år. 

Vill du sponsra eller vara en del av
galakvällen? Kontakta oss på:
skpgnaringslivsgala@hotmail.com.

K ö p  b i l j e t t e r  
p å  w w w . s a l v e r . s e

Säkra din 
biljett redan 

idag!

Sista chansen. 
Fåtal biljetter 
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Sista chansen att köpa biljett till 
årets gala. Fåtal biljetter kvar.

Söderköpings-Posten
Mediapartner:
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Föräldraföreningen som  
arrangerar ett av skärgårdens 
största event
Nationaldagsfirandet är, med flera tusen  
besökare, ett av de största arrangemangen i  
skärgården. Arrangör är Sankt Anna skolas föräldra
förening, en av de minsta föreningarna på orten! 
Hur går detta ihop? Så här säger föreningen  Att 
arrangera ett nationaldagsfirande ger oss möjlig
heten att få visa upp vår fina skola, förskola och 
dess fantastiska utemiljö. Förhoppningsvis kan detta 
locka flera barnfamiljer ut till härliga Sankt Anna. 

Vi kan bara beundra dem och önska lycka till med 
årets firande, som vanligt med Peter Johansson och 
Matilda Grün på scen, för att nämna några.

Nu kickar vi igång  
sommarsäsongen med  
Vårsprattel och Cykellopp

Lördag den 20 maj 
sprattlar vi loss 
ordentligt i Sankt 
Anna. Det är dagen 
då vi både bjuder 
in till Cykellopp 
och till Start Up av 
många av de verk
samheter som haft 
vintervila. Caféer, 

restauranger, campingar och gårdsbutiker öpp
nar dörrarna med fina erbjudanden. Vårsprattel 
innebär också att man på flera platser anord
nar särskilda aktiviteter, främst med barn och 
barnfamiljen som målgrupp. Det blir hur kul 
som helst! 

Spana efter fina affischen med en trana som 
Myra Wippler designat. På den hittar du  
information om allt som sker. 

Båtslinga blir spännande  
nyhet i sommar
Alla har inte tillgång till egen båt. I sommar ökar 
möjligheten att trots det göra en kvällstur i inner
skärgården. En av årets nyheter är båtslingan som 
kommer att gå lördagar under juli månad. Det 
blir två avgångar, kl 17:00 och kl 18:30 med start 
Tyrislöts hamn. Båten gör fyra stopp, utöver start 
vid Tyrislöt lägger den till vid Magasinet Uvmarö, 
Eriksvik och St Annagården. Man kan välja att åka 
slingan runt, eller stanna och äta en god middag, 
handla, bada bastu eller njuta av egen picnic. Vid 
varje stopp har man cirka två timmar på sig innan 
båten kommer tillbaka, så ingen stress. Mer  
information kommer på www.kargardskompaniet.se

Vårsprattel och Cykellopp öppnar säsongen 

Våren 2023S:t Anna S:t Anna 
Mars 2021

Skärgård

RUBRIK
INGRESS - Idundem que odiorisincit odi 
derrunt et landuciene labor alit rem verorro 
quo cusam ea ditem ariae sape peliciet hit mod 
entur? Qui tota doluten itatis idebis aborit a 
sum doloritatur? 

BRÖDTEXT - Qui doluptatetus volesedis sitae 
plabore pa quibusapidus anis volo del id quiaturi 
offic temquid eliquas velendunt et quassus, odici 
resequuntis uta quiditatus eum exeror suntisim 
fuga. Recupidi qui autento dolupient imuscium 
im fugitiam fugiae quiant et eum si quam que 
nima dolorro cus.

Ulpa con res cus. Udi optat aspedig natibus dera-
tur mod moluptatiae re non esequat urestis etur?
Ut quam corem a ation non rempori sciaspe rspiet 
quiates equianimpore cora conet quibus mil et alit 
fuga. Arum dolecer ionsecearum corepelitas ess-
inve lendita vellupt atquiditiam sit ut quis modit 
ressus nulpari tet as nisi ipsum quo tetur alictor 
porepe repudaepudi quamus, sanis ditaspero ima 
dit vel inctatent utatiisimi, ne nis et ent mo quas 
acient.

Ad estia conseque del es aut aspelecat plam fugia 
sint eaturempos doluptur sinvelitate excerro et 
que landam ium qui rem. Itatur, sequi ut repe-
rumentem estibus ides qui totatia nim fuga. Unt 
is cum aut audiant laciamusamus at fuga. Ut qui 
con reped mincturio il ipsamentis exerumq uatur, 
qui dit ipit eation conse vent offiction cus dolupta 
doloreria debit, se et il iliquias volorem rem elenda 
nonet aceperu ptatemp orecaesto dolore essecta 

spiendi cimpossus aut aut volorumquas magnate 
ventias peratem quis simil incit apieturio earita-
tem autMusamus dolut aut hit, siminctis explaut 
exerumquae vellatur saepuda ndemporate nos 
doloressit mod ma quo bera pelectur? Vid mi, 
asperum quuntio molor alibus est, autem har-
undae. Liquation eritati omniet aceatur minihil et 
ium aut endis nia venient et mos a nus magnate 
modici cus doluptur? aborrovid quid maximus nis 

dolliquasped ut apit quam aut qui consedi psam-
endenis ma ium ilibus rem si a ium atur abore nis 
audisi con prepro erro corrovit autem ratur?

Tem apis simendae. Pudae volut dissime pa por 
aut minum ex exero berrovitibus pe nobis evelest 
iuscil in cum quatius vel ilibust es dist etum eum 
lauda velibea quasitas aut officit et accatia volupta 
il ent, consenima dunt ea iumquunt rae doluptinis 
nus. As porerit qui de coribus.

Obis mod eosseque derunt dolorum consequi abo. 
Et moleces et officto bero voluptas ut ommolo 
mod que pedisci andissequia nis maximai onserat 
quatquam quos ent, volupis qui occum eate 
prepedicitem fugit modis audis doloraeperum nos 
adios qui dene pa quiam, qui incte ommoluptatat 
alicit min nectibus eture minum quam faccum 
sunt ention num, sitia que ium fuga. adios qui 
dene pa quiam, qui incte ommoluptatat alicit min 
nectibus eture minum quam faccum sunt ention 
num, sitia que ium fuga. 

Snabbfakta
Qui doluptatetus volesedis 
sitae plabore pa quibusapidus 
anis volo del id quiaturi offic 
temquid eliquas velendunt et 
quassus, odici resequuntis uta 
quiditatus eum exeror suntis-
im fuga. Recupidi qui autento 
dolupient imuscium im fugitiam 
fugiae quiant et eum si quam 
que nima dolorro cus.

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

www.sanktanna.com

AKTIVITETER  |  MAT & DRYCK  |  BOENDE  |  HANDEL & HANTVERK  
HANTVERKARE & TJÄNSTER  |  RESOR & TRANSPORTER  

Skärgård 

Vi vill cykla säkrare  
på Norra Finnö!
Navet i Havet har i samarbete med Söderköpings 
kommun beställt en förstudie om lösningar för 
säkrare cykling på Norra Finnö.

Väg 210 mellan Lagnö vändplan och Tyrislöt är 
smal och hårt trafikerad sommartid. Många har 
uppmärksammat Trafikverket på problemet, men 
en ombyggnad av vägen verkar ha kommit långt 
ner på priolistan. Därav tar vi nästa grepp. Att få 
oskyddade trafikanter ut på en egen cykel/gångväg 
vore ur säkerhetssynpunkt värdefullt. 

Förstudien ska beskriva tekniska lösningar, olika 
beroende på hur geografin ser ut. Den kommer  
belysa strandskyddsbegränsningar, fastighetsgränser, 
möjligheter inom vägområdet, kostnadsberäkningar 
m.m och beräknas klar i maj. Med den får vi ett bra 

Vi gör det igen, Cykelloppet,  
fjolårets succe´, i år  
lördagen den 20 maj!
Alla är välkomna att testa en runda på cykel i  
vackra Sankt Anna, där båttur ingår.

Ingen tidtagning, allt går ut på att uppleva en 
cykelfest. Start och mål vid Sankt Anna skola, där 
det erbjuds bra möjligheter till uppvärmning på 
näridrottsplatsen samt ombyte i skolans duschrum.

Cyklisterna startar i grupper om tolv, på två längder 
av sträckor. 

Långa sträckan är 54 km. Den följer vägen 210 till 
Uvmarö hamn. Där möter Gräsmarö skärgårds
tjänst med båten Olov, som tar ombord cyklisterna 
och kör över till södra sidan av Finnfjärden. Efter 
landningen i Eriksvik går turen upp till väg 818 och 
man cyklar genom vackert brutet landskap, ekar, 
hagar, havet och åkrar. Hela loppet är på asfalt.

Den kortare sträckan är 22 km med en båttur över 
Gropviken. Rundan är både på asfalt och grusväg, 
också den i vackra blandade vyer. 

Ett välbehövligt stopp med depå av förfriskningar 
erbjuds vid Börrums säteri, för båda sträckorna.

Presentkort skänkta av det lokala näringslivet lottas 
ut på deltagarnas nummerlapp. De kan sen  
utnyttjas när ni önskar i Sankt Anna. Mer om 
cykel loppet på www.cyklastanna.com
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que nima dolorro cus.

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

www.sanktanna.com

AKTIVITETER  |  MAT & DRYCK  |  BOENDE  |  HANDEL & HANTVERK  
HANTVERKARE & TJÄNSTER  |  RESOR & TRANSPORTER  

underlag för fortsatta diskussioner och planer kring 
vad som är möjligt för att skapa en säkrare  
trafiksituation även för andra än bilister.
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Telefonnummer: 0700-44 44 44
E-post: info@anteda.se

www.anteda.sewww.anteda.se

Glöm inte  RUT 50%  på IT-tjänster!

Professionella installationer till alla!

Nu även i

Söderköping!
✴ Tobias 
✴ Andreas 
✴ Magnus

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

Professionella installationer  
av TV-antenner, datanätverk,  

wifi, ljud & bild!

KOM IHÅG  
50% RUT-  
avdrag på  
IT-tjänster

Vi hjälper både privatpersoner och företag

Vi finns i Söderköping och Valdemarsvik

Vi är ert lokala och trygga  
alternativ av våtrumsentreprenör  

i Söderköping, Norrköping, 
Valdemarsvik & på Vikbolandet.

Vikingagatan, Söderköping - Niklas Israelsson: 0730-647060
ostkustens@outlook.com - Följ oss gärna på Instagram

Välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Sedan 2009 har gymnasieskolan arrangerat rollspel 
med undantag för pandemiåren. Jag träffar Monica 
Gyldorff, lärare inom samhällsvetenskap och historia 
som berättar mer.

 
- Det är eleverna som planerar och genomför roll spelet 

för andra elever. Eleverna läser internationella rela tioner 
samt humanistisk och samhällsvetenskaplig specialise-
ring där de får arbeta både praktiskt och teoretiskt. 

Temat för rollspelet har varierat under åren, i år är 
det klimatförändringarna och hur man ska lösa dessa. 
Eleverna spelar delegater från 20 länder, får gå in i en roll 
och klä upp sig. Alla länder har förberett en resolution 
där de konstaterat hur problemen ser ut i deras land och 
hur de önskar lösa dessa. 

Dagen avslutas med bankett med mat och dans. 
Det är häftigt att se eleverna utvecklas. Här får de gå 

utanför sin bekvämlighetszon och alla kan delta oavsett 
vad man tycker om att prata inför grupp. De får en upp-
fattning om hur FN fungerar och en utökad förståelse 
kring varför de inte bara löser problemen. 

Hur har de förberett sig?
- De som spelar ordförande har gjort ett kompen-

dium, med klädkod, om att hålla öppningstal och med 
formalia hur man skriver en resolution. Vi har valt att ha 
ett ordförandestyrt rollspel i stället för resolutionsstyrt. 
Det är en trygghet för de som inte varit med förut. 

Eleverna hade en kick-off efter jullovet där de fick 
veta vilka länder de skulle företräda. De fick förbereda 
en resolution och öppningstal för sitt land som de repre-
senterar. De har fått arbeta tillsammans i grupp och nu 
har vi delat upp dom i två klassrum där man genomför 
samma rollspel. 

Hur ser arbetet inför dagen ut för er lärare?
- Det handlar mest om att handleda eleverna som i sin 

tur ska handleda de andra eleverna. I rollspelet medver-
kar elever från lärlings-, natur-, samhällsvetenskapliga- 
och ekonomi programmet. 

Tidigare pågick rollspelet under tre dagar och på 
engelska. Men nu har vi krympt det till en dag och på 
svenska. Det är mycket jobb men det är fantastiskt roligt.

Eleven Klara Hagström går i årskurs tre på natur-
vetenskapsprogrammet med inriktning samhällsveten-
skap och representerar Pakistan.

- Jag tycker rollspelet är ett bra tillfälle för oss att få 
testa att debattera inom olika ämnen. Förra året var te-
mat trafficking, ett tema som berörde mycket, i år har 
vi miljön. Ett ämne som behöver diskuteras. Det är bra 
att vi ungdomar får diskutera, säga vad vi tycker och vad 
landet står för. Vi har fått läsa 20 resolutioner så man får 
en bild av hur alla länder ställer sig i frågan.

Det är roligt med schemabrytande dagar, att få klä 
upp sig och få föra samtalen på annorlunda sätt. 

Dagen började med en introduktion där vi tog närva-
ro på alla delegationer som fick föra sitt öppningsanfö-
rande inför utskotten. Vi fick förklara hur våra respektive 
länder ställde sig i frågan. 

Sedan fick vi skriva under andra länders resolutioner. 
Till sist blir två kvar som tävlar mot varandra och en går 
segrande efter omröstning. 

Daniel Serander
Text och Foto

Spännande dag  
då FN-rollspel  
arrangerades på  
Nyströmska Skolan Klara går i årskurs tre och medverkar under dagen. Debatten pågår mellan eleverna.

   "Det är häftigt att se eleverna  
utvecklas. Här får de gå utanför  
sin bekvämlighetszon och alla kan 
delta oavsett vad man tycker om 
att prata inför grupp." 

Är du vår nästa stjärna?

Karl Knutssonsgatan 1, Söderköping • 0121-72 17 50 • www.majena.se

Vill du vara en del av  
Söderköpings skönaste gäng 
där företagaren står i fokus?  

Vi söker dig som:
– Har en stor portion humor
– Har ett starkt kundfokus
– Har erfarenhet av bokföring och bokslut
– Är lösningsorienterad

Om det här gör dig nyfiken, så skicka  
en ansökan till malin@majena.se så  
snart som möjligt. Intervjuer sker  
löpande, och tjänsten kan komma att  
tillsättas snabbt.
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OSTGOTATEATERN.SE - En del av Scenkonst Öst

NORRKÖPING 15 april – 10 maj 2023

”Ingen kan 
förbli oberörd.”

 – SvD

”... i naturalistisk  
scenografi som får ut 

det bästa ur  
skådespelarna.” 

– Corren

”En berg- och dalbana 
med imponerande 

energi i ensemblen.”
 – DN

Spara energi!
Kom och träffa oss på Bodagen lördag 1 april kl. 11-15 på Söderköpings 

brunn. Tomas pratar om hur du kan spara energi med nya fönster & dörrar, 
beställer du fönster med montering under dagen får du 33% rabatt på fönstren.

Magnus pratar skog & trädgård och bokar du din nya automower med 
installation under dagen bjuder vi på installationskit (värde från  1800:-)

Vi ses på Bodagen!

Ågatan 4 Söderköping • 0121-120 20 • info.djurbergs@k-bygg.se 
Öppettider: Vardagar: 7-18, lör 9-14 • djurbergs.k-bygg.se

Boka din nya 
automower med 

installation så bjuder 
vi på installations-

paketet 
(Värde från 1800:-)

Om du bokar 
fönster inklusive 
montering så får 
du 33% rabatt på 

fönstren.

Erbjudandena gäller endast på beställningar under denna dagen, 1 april 2023
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Välkommen att annonsera  
i Söderköpings-Postens  

populära sommartidning

-   Utgivning 3 juni i extra stor upplaga om 40 000 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

Den 2 mars 1998 startade förskolan Havskorallen. 
Nu firar man 25 år med tårta, disco och fiskdamm. 
Jag träffar ägarna till personalkooperativet Therese 
Franzén och Marie Andersson i förskolans lokaler på 
Ströms väg.
      De tog över verksamheten från en kommunal 
förskola i samma lokaler som stått tom i tre år. Det 
var samtidigt som familjen Westerbergs fastigheter 
förvärvade bostadsområdet på Alboga. Anders  
Westerberg såg gärna en fortsättning med förskola 
och lokalerna rustades ordentligt bl.a. med ny  
ventilation.

Verksamheten bedrivs sedan starten som ett personal-
kooperativ, d.v.s. att det är Therese och Marie som till-
sammans är ägare i en ekonomisk förening. 1998 var de 
båda arbetslösa och har sedan dess succesivt byggt upp 
verksamheten, först med en avdelning ”Måsen” och se-
nare också ”Fyren”. ”Redan från början ansvarade vi för 
allt i verksamheten; det pedagogiska, städade, lagade mat, 
administrerade, gjorde löner och mycket mer”. 

Fortfarande deltar de båda i den pedagogiska verk-
samheten och ansvarar för allt. Idag har förskolan 37 
barn inskrivna, från ett år till förskoleklass.

Utifrån debatten frågar jag dem lite skämtsamt om de 
för vinsterna och kapital utomlands? 

”Nej, säger Therese med ett skratt, några stora vinster 
har det aldrig blivit. År med överskott har vi investe-

rat i verksamheten. Andra år har gått med förlust, bland 
annat p.g.a. sjukskrivningar och underhåll, men det har 
aldrig blivit brist på likvida medel. 

Vi har åtta anställda, 3,0 personal på varje avdelning, 
inklusive vår kokerska som också ansvarar för lokalvård. 
Våra största kostnader är för personal och hyra.  Men lo-
kalerna är verkligen bra, stora, härliga, som vi kan anpas-
sa efter barnens intressen och det vi arbetar med, barnen 
och vi trivs.” 

Hur söker man plats hos er? 
”Våra platser fördelas genom kommunen. Det är sam-

ma kriterier och vi har en kö på barn som önskar komma 
till vår verksamhet”. 

Vad är målsättningen med verksamheten? 
”Det är att driva en verksamhet med ”hjärna och 

hjärta”. Vi arbetar alltid medvetet med läroplanen, vilket 
betyder att vi befinner oss i ständig utveckling. I våra 
arbetslag har vi alltid ett gemensamt utvecklingsområ-
de som vi arbetar och fortbildar oss i. Att all personal 
fortbildar sig i samma ämne är ett vinnande koncept. I 
år handlar det om ”hållbar utveckling”- att utveckla vår 
utelärmiljö.

Vi strävar alltid efter att det ska finnas ett bra samar-
bete och en bra dialog med våra vårdnadshavare. Deras 
delaktighet är mycket viktig i vår verksamhet. När man 
lämnar sina barn hos oss ska man känna en trygghet och 
veta att barnen har det bra hos oss.”

Hur har de här 25 åren varit? 
”Det har varit jätteroligt säger Therese och Marie 

samtidigt. Mycket positiv feedback och medgång, vi har 
alltid haft en kö till oss. Vi har mycket bra engagerad 
personal och att vi har en egen kokerska är fantastiskt. 
Hon lagar hemlagad mat från grunden, bakar bröd och 
är delaktig i det vi arbetar med i verksamheten. 

Det har varit och är mycket jobb men vi har trivts 
genom alla år och tycker att det här ett bra sätt att driva 
förskola på. Vi kan tillmötesgå önskningar, förändringar 
och har nära till beslut. Från början sa vi att vi skulle hålla 
på i tio år och nu har det gått 25. Flera av våra anställda 
har arbetat hos oss i många år och trivs. Själv har jag har 
aldrig gått in genom den här dörren och känt att det inte 
känns bra”. 

Vad tror ni om framtiden? 
”Vi tar ett år i taget, men planerar på längre sikt. Vi 

får, liksom de kommunala förskolorna, skolpeng per plats 
varje år, enligt principen ”bidrag på lika villkor”.

Vi går ut till barnen. Nyligen har de festat med tårta. Nu 
är det full fart med discodans och ballonger. ”Kom barn, 
nu blir det fiskdamm, ropar Therese”. Barnen jublar!

Åke Serander
Text och Foto

Förskolan Havskorallen 25-års jubilerar!
Therese och Marie firar 25 härliga år. Barnen och personalen samlade.

   "Det har varit och är  
mycket jobb men vi har trivts 
genom alla år och tycker att 
det här ett bra sätt att driva 
förskola på. Vi kan tillmötesgå 
önskningar, förändringar och 
har nära till beslut. Från  
början sa vi att vi skulle hålla 
på i tio år och nu har det gått 
25. Flera av våra anställda 
har arbetat hos oss i många 
år och trivs."
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HAR DU ONT OM PLATS? 
HYR ETT FÖRRÅD AV OSS I  

SÖDERKÖPING ELLER NORRKÖPING

Välkommen att kontakta oss för mer  
information på telefon 011-18 13 40 eller  
mail: anders@westerbergfastigheter.se

www.westerbergfastigheter.se

Söderköpings-Posten

Vad ska vi äta till lunch idag?
Ladda hem vår app kostnadsfritt för att  

se dagens lunch från lokala företag

 
Hej företagare, presentera din lunchmeny i vår app varje dag året om. Dessutom  

syns du med din logotyp i varje nummer av Söderköpings-Posten hela året. 
 Välkommen att kontakta oss på 0121-421 35 eller annons@soderkopingsposten.se.

Adress: 
Skönbergagatan 23 
614 30 Söderköping
Telefon:
0121-102 01

Vi hjälper dig att få ett fint 
och personligt avsked

Välkommen att 
kontakta oss

Som din begravningsbyrå hjälper  
vi dig med allt före, under och 
efter begravningen. Vi sköter det  
praktiska och ger dig stöd  
genom hela processen. 

Ni når oss dygnet runt 0121-102 01

Telefon 073-726 99 37
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35

Guldkant bjuder på påskfest!
Onsdagen före påsk är du välkommen på påskfest, 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. 
    Guldkants egna påskkärringar bjuder på kaffe och tårta. Det blir glad musik med 
Haga 49ers samt allsång och överraskningar. 

- När? 5 april kl. 14 – 15.30.
- Var? S:t Laurentii församlingshem.
- Lotteri? Ja, du får en gratislott vid entrén.

Begränsat antal - anmäl dig till Marianne, tel. 073-998 46 87, senast 29/3.

Men innan dess bjuder vi på bio – du har väl fått vårt flygblad eller sett det på  
äldreboendets anslagstavla? Det finns kanske platser kvar - om du inte redan har bokat 
biljett, hör av dig snarast till hemtjänsten eller personalen på boendet.

Besöksadress
Ringvägen 40 
614 31 Söderköping

HOS OSS KAN  
DU ÄVEN HYRA 

SKYLIFTAR

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

LA TEKNIK AB

Hos oss kan du köpa det mesta inom energieffektiv LED- 
belysning till Lantbruket, Hemmet, Industrin, Fordon m.m.
Normallampor: ersättare till GLÖDLAMPOR
Spotlight
Lysdiodrör: ersättare till LYSRÖR
Strålkastare
Gatljus

Extraljus till bil
Arbetsbelysning till ATV/Traktorer m.m.
Hand & Pannlampor.
Panel armaturer
Kamerasystem för övervakning

ÖPPETTIDER EFTER ÖVERENSKOMMELSE

VÄLKOMMEN TILL LA TEKNIK AB

Nu är det dags att göra 
dina fötter fina inför våren

Varmt välkommen!

Nyinkommet:
Köp fyra par bomullssockor för 100 krStrumpa med lös resår i sommarfärger

Boka en behandling
för fina sommarfötter
Varmt välkommen!

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

Rådhustorget 3, 614 34 Söderköping
kicki-forsman@telia.com   

070-482 62 15 - www.påfrifot.se

JULKLAPPSTIPS
Halksocka (teddy), ullsocka m.m.

Skäm bort dig själv eller  

ge bort ett presentkort till 
någon du tycker om

Kliande ögon, Rinnsnuva? 7%
Rabatten gäller ej receptbelagda  

läkemedel och kan inte kombineras  
med andra erbjudanden

Hagatorget 2 l, 0735-08 27 51

Välkommen in till oss på  
Apotek Hagatorget i Söderköping
så hjälper vi dig med allergifrågor.

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

mån-fre 9-18, lör 10-14

Butiken med de unika smyckena
Designade och tillverkade i vår verkstad

Vigsel på gång?
Välkommen till 

oss på  
Guldmakeriet

Butiken med de unika smyckena
Designade och tillverkade i vår verkstad

Storgatan 5
614 30 Söderköping
0121-155 33
www.guldmakeriet.com
Följ oss på:    &

Vigsel på gång?
Välkommen till oss på  

Guldmakeriet

Butiken med de unika smyckena
Designade och tillverkade i vår verkstad

Storgatan 5
614 30 Söderköping
0121-155 33
www.guldmakeriet.com
Följ oss på:    &

Vigsel på gång?
Välkommen till oss på  

Guldmakeriet
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Hyresrätter och lokaler  
centralt i Norrköping

Vill du bo i en nyrenoverad lägenhet?
Kontakta oss på 011-15 88 90.

Förutom att arrangera FN-rollspel så deltar  
Nyströmska skolan tillsammans med  
Ramunderskolan i Erasmusprojekt. 

Monica Gyldorff är en av lärarna som är med i projektet.
- Det är Europaparlamentet som ligger bakom projek-

tet och nu har vi påbörjat en ny sjuårsperiod. Nyströmska 
skolan har fått en ackreditering vilket innebär ett erkän-
nande om att vi är duktiga på internationella projekt. Vi 
har sökt detta tillsammans med Ramunderskolan, vi ar-
betar som ett konsortium. Förutom denna ackreditering 
så arbetar Nyströmska skolan med ett tvåårigt Erasmus+ 
projekt (som förlängdes med ett år p.g.a. pandemin) där 
skolor från Frankrike, Italien, Grekland och Nordmake-
donien ingår. I detta projekt är Nystömska skolan pro-
jektansvarig. Projektet är nu inne i sitt slutskede.

 Vi arbetar med temat ”Populism i Europa”, ett högak-
tuellt ämne. Det är spännande att höra hur de medverkan-
de länderna ser på frågan och hur det ser ut i deras länder. 

- Vi har haft olika teman inom ämnet och åkte under 
vecka nio på vår sista resa inom projektet tillsammans 
med sex elever, denna gång till Tetovo i Nordmakedoni-
en. För några blir det första och för några den andra re-
san. Fokus låg på skolsystemet och hur man arbetar med 
frågan i skolan. Vi har tidigare arbetat kring mänskliga 
rättigheter och hur man kan avkoda populistiska bud-
skap. Först var det lärare och personal här hos oss 2021 
då vi planerade projektet, därefter har vi besökt; Frankri-
ke 2021, Grekland i våras och i höstas Italien. 

Alla elever från samhälls- och ekonomiprogrammen 
har möjlighet att åka med. Det har varit vår prioritering 
att alla ska få åka med. 

Denna gång åkte vi i väg med fem killar och en tjej 
från årskurs ett och två. Tidigare resor har tjejerna varit 
i majoritet.  

Vi har fått uppleva att det ser olika ut i olika länder. I 
vissa länder kan skoldagen sluta klockan 18, i andra får 
man ingen skollunch och då slutar man kl 14. Det är 
fascinerande att lära sig om andra länder och lära känna 
nya människor. 

De har även besökt er? 
- Enbart personal då vi hade ett uppstartsmöte om 

projektet. Men vi kommer få elevbesök från vår partner-
skola i Chartres, Frankrike i april som kommer gå hos 
oss på skolan under två veckor. 

Vi kommer fortsätta med detta. Det har varit en viktig 
del av skolan sedan lång tid tillbaka.

Daniel Serander
Text och Foto

Projekt tar eleverna utomlands

Monica Gyldorff är en av lärarna som är med i projektet.

Elever och lärare från Nordmakedonien, Grekland, 
Italien, Frankrike och Sverige. På besök utanför 
moder Teresas museum i Skopje (moder Teresas 
födelsestad).

Nyströmska skolan på plats i Nordmakedonien,  
bakre raden: Lucas Lappajärvi, Liv Henriksson,  
Monica Gyldorff, Annica Claar, Alvin Andersson, 
Adam Sernfalk, Elis Westerberg. Främre raden 
Martin Scherling.

JMS Vattenrening
011-12 70 30

Vill du ha 
renare vatten?
Besök jms-vattenrening.se 
och få ett konkret förslag 
inom två minuter.

Kom och träffa oss på  
Bodagen den 1 april.

Ta med ett vattenprov och  
få en gratis vattenanalys.

Välkommen till Bodagen i Söderköping. Plats: Brunnssalongen. Tid: Lördag den 1:a april kl. 11-15. Fri entré. 20 utställare m.m.

Foto: PrivatFoto: Privat
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Ida Svärd; privatrådgivare, Cecilia Kjellertz; kundstöd företag och Ulrica Lindberg Karlsson; företagsrådgivare
Fotograf Gunilla Lundström 

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/3-2023 och registrerade senast 30/6-2023, begränsat antal. Bränsleförbrukning blandad körning Sportage Plug-In Hybrid 1,1 l/100 km, CO2-utsläpp 25 g/km enligt WLTP.  
* Kia Privatleasing: 36 mån, max körsträcka 1000 mil/år. Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran, uppläggnings- & adminavgifter tillkommer. Månadshyran är rörlig och kan förändras baserat på framtida 
justeringar i leasegivarens upplåningskostnader. Sedvanlig kreditprövning. Kia Finans i samarbete med Santander Consumer Bank. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för ev. tryckfel.

Kia Sportage Plug-In Hybrid – en fyrhjulsdriven SUV med en räckvidd på upp till 70 km på el. Det generösa lastutrymmet på maximalt 
1 715 liter kombinerat med takboxen Calix Nordic Loader gör Kia Sportage Plug-In Hybrid till en möjliggörare för vinterns alla upp-
levelser. Dessutom ingår bland annat metallic-lack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla Kias nya laddbara bilar.

Fulladdat
vintererbjudande.
 Kia Sportage Plug-In Hybrid.

Privatleasing fr.

5 795 kr/mån* 
Inkl. serviceavtal
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Chris Kläfford 
4 juli

UNO SVENINNGSSON
5 JULI

SVEN INGVARS
8 JULI

VIKTOR NORÉN
7 JULI

JILL JOHNSON
6 JULI

OLA SALO 
9-10 JULI

boka biljetter via
www.musikpabrunnen.se

Strenge & Wingren och Söderköpings Brunn presenterar stolt
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Hos oss på Linden och Spiralen finner 

du fler än 100 butiker, restauranger och 

caféer mitt i hjärtat av Norrköpings City. 

Kom som du är, 
eller som du vill vara. 
Här är alla välkomna! 

Varmt vä��men! 

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70

www.ostgotabegravning.se

Skönbergagatan 8, Söderköping    0121-144 70
Trädgårdsgatan 27, Norrköping    011-28 72 50

De Wijks väg 13, Finspång    0122-211 11

ÖSTGÖTA
Begravningsbyrå

Den Nära begravningsbyrån

Snöskottning, efter Rutavdrag och per person upp 
till 30 min 100 kr, över 30 min - 60 min 200 kr
Snöskottning, efter Rutavdrag och per person upp 
till 30 min 100 kr, över 30 min - 60 min 200 kr

Snöskottning, efter Rutavdrag och per person upp 
till 30 min 100 kr, över 30 min - 60 min 200 kr
Snöskottning, efter Rutavdrag och per person upp 
till 30 min 100 kr, över 30 min - 60 min 200 kr

Möjligheternas Hus startade år 2010.
Här finns bred kompetens och  
erfarenhet. Rot och Rut tjänster  
utföres hos kunden.

Blixtlås, lagning, uppläggning av  
hemtextilier/kläder enligt dina önskemål.

Flytt/veckostädning, fönsterputsning  
och storstädning.

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

Flytt- och veckostädning,  
fönsterputsning och storstädning.

0121-10747     -     070-147 13 46     -     070-864 69 89     -     www.mhsoderkoping.se

S:t Ragnhilds Gille inbjuder

www.stragnhildsgille.se   -   Telefon 0702-492242

Bussresa
Avresa från Stinsen Söndag 21/5 kl 08.00.
Beräknad hemkomst ca kl 16.30.
Besöksmål: Stensjö by, Oskarshamns 
museum med Sjöfart och Döderhultarn.
Pris: Medlem 450 kr, Icke medlem 550 kr
inkl resa, kaffe, guidning, entré.
Tid för lunch på egen bekostnad.

Anmälan senast 24/4 till Ola Lönnqvist
0702-492242 eller ola@lonqvist.se

Tipspromenaden den 13/5 2023 är inställd.

Källarvandring i Söderköping
Vi besöker flera medeltida källare i staden. 
Start vid muséet måndag 17/4 kl 18.00.
Deltagaravgift 40 kr/person.

Vandringen avslutas för den som vill 
med soppa i restaurang Håll Bar & Kök. 
Soppan betalas till restaurangen.

Föranmälan till vandring och soppa senast 
10/4 till info@stragnhildsgille.se eller post till: 
S:t Ragnhilds Gille, Gamla  
Skolgatan 10, 614 30 Söderköping.

Samåkning till Kuddby Museum 
Avresa från Stinsen 24/4 kl. 18:00.

Varmt välkommen!
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Håkan 0705-777546   -   www.lbmbygg.se

Tillbyggnad, renovering,  
Attefallshus, stugor/bodar, 

badrum, fönster- och dörrbyten
Välkommen att kontakta  
oss för mer information

LBM AB

 Fönsterputsning - Storstädning - Kontorsstädning
Trädbeskärning - Trädgårdsservice

Hushållsnära tjänster

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

Solen skiner och himlen är blå, 
trädgårdsarbetet passar bra då

Rot-  
och Rut

Trädgårdshjälp sökes
Är du intresserad- och har  

erfarenhet av trädgårdsarbete?
Då vill vi gärna ha din hjälp  

några timmar i veckan.

Välkommen att kontakta oss snarast på telefon  
0733-42 49 55 så berättar vi mer.

Dana, Mogata, Söderköping

Besök oss på Bodagen den 1 april

 www.nakra.se

Stadens LEGO-butik har fått en inneboende,  
nämligen en retroloppis. Jag träffar innehavarna 
Tommie Carlsson och Michael Zander som förutom 
kollegor är far och son. 

- Jag lärde känna Zacharias som driver LEGO- 
butiken i och med mitt eget samlande, berättar Michael. 
När vi fick frågan om att ha en del här i butiken så var 
det inget svårt beslut att tacka ja.

Vad säljer ni mest av?
- Framför allt TV-spel och vinylskivor men även 

fantasy böcker, actionfigurer går bra. 
Allt vi säljer är testat. Vi vill inte sälja något som kun-

derna blir missnöjda med. Vinylskivorna är genomlyss-
nade och märkta med information om dess skick.

Är detta ert heltidsjobb?
- Nej det är det inte. Michael arbetar inom vården och 

jag som hissmontör, berättar Tommie. Vi träffas troligast 
i butiken på fredags- och lördagseftermiddagar. Annars 
är det Zacharias och Anneli som håller ställningarna här. 
Det här är bara nöje för oss snarare än arbete. Vi hoppas 
kunna livnära oss på detta i framtiden. Att som föräld-
er få se Michael så här glad och lyckan det gett, det är 
obetalbart. 

Hur började samlandet för er?
- Det började med farfar som samlar på allt. Det är en 

stark gen. Det började tidigt med Magic: The gathering 
kort och hockeybilder i början på 90-talet. Jag samlade 
även på mynt och framför allt TV-spel. Jag har nog inte 
sålt ett spel sedan jag flyttade hemifrån, så det är 20 år 
av hamstrande, skrattar Michael och fortsätter, vad gäller 

brädspel har jag ca 300 unika. Till slut blev det också 
dubbletter som jag säljer av här.

- Jag samlade på frimärken under en tid, berättar  
Tommie. Nästa alla gjorde nog det på den tiden. Jag  
samlade också tidigt på serietidningar som jag sålde 
av 1987. Jag fick så bra betalt för dem så det räckte till  
Camaro 75 och en 142 som vinterbil. Idag ligger värdet 
på tidningarna som jag då sålde för 3-400 kr/st på 5 kr/st. 

Varför ska man handla hos er?
- Tänk återbruk, handla lokalt och gynna det lokala 

näringslivet! Vi har en unik butik. Rundströms radio & 
TV fanns här i lokalen en gång i tiden. De hade vinylski-
vor på samma plats i butiken som vi har idag. En kund 
till oss berättade att han köpte sin första vinylskiva här, 
så nu är cirkeln sluten, avslutar Tommie.

Daniel Serander

Retroloppisen Zanders bazaar  
finns hos Bricks in Sweden

Tommie Carlsson och Michael Zander visar upp retrohörnan. Här finns bl.a. vinyler och TV-spel.

  "Allt vi säljer är testat. Vi vill inte 
sälja något som kunderna blir 
missnöjda med. Vinylskivorna är 
genomlyssnade och märkta med 
information om dess skick."

Foto: Daniel Serander

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

Mån - Fre 7:30 - 17:00
Lör 8:00 - 15:00  
Sön  10:00 - 16:00 

Hos oss kan du 
avnjuta varma 

som kalla  
smörgåsar

Varmt välkommen!
Välkommen att kontakta oss  

på telefon: 0706 070 595

VVS & VÄRMETEKNIK AB

VI VÄRMER DIG

Slussportsvägen 4B, 614 92  Söderköping
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Varmt välkommen  
att kontakta mig
på telefon 0121-131 31

0121-131 31
tomas@axets.se

www.axets.se

Prästgatan 6 
Bossgård
Söderköping

i Söderköping AB 

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70 

Din lokala installatör 

www.elcenter.se 

Din lokala installatör sedan 1989

Vi utför reparation & service av din AC

011-105080       0121-21760

Vi utför service, reparationer & hjulinställning

Du kan 
dela upp dina 

kostnader med 
mekonomenkortet 

räntefritt.

Telefon: 0121-21760

Fordonsteknik
Söderköping

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

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

Har du en gammal sliten 
betongtrappa?

Vill du ha något nytt som inte alla andra har? 
Vi lägger på nytt cementbaserat ytskikt 
med stenstruktur och den färg du vill ha 

som passar till huset.
Skön varm yta, matt eller blank. Slät eller 

sträv med Antihalk.

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

avdrag.

Runqvist Allservice

Vi utför nybyggnation, renovering, 
byggnadsvård, timring och tillbyggnad

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

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

Vi utför alla slags plåtarbeten  
till takrenoveringar

Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

sön 14/4 kl 10-14
Fri entré 
Servering till förmån för Världens barn

Idrott o Fritid 0121- 18625, 
idrott.fritid@soderkoping.se

VÄRMER DU UPP 
DITT HUS EFFEKTIVT?

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

sön 14/4 kl 10-14
Fri entré 
Servering till förmån för Världens barn

Idrott o Fritid 0121- 18625, 
idrott.fritid@soderkoping.se

Välkommen att kontakta vår 
energi- och klimatrådgivare 
med frågor. 

Per Sjöström 
011-15 16 44

FLYTTMAR
Kostnadsfri 

offert

Rutavdrag 
sköts av oss

Bohagsflytt  -  Kontorsflytt
Packning  -  Magasinering

Pianotransport  -  Flyttstädning

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

Ring 0121-133 50 för en kostnadsfri offert

Boka tid för däckskifte  
på telefon: 0121-721 730 

Välkommen att kontakta oss!

0121-721 730   www.dackpartner.se

Malmqvists Plåtslageri AB
Tänker du byta tak?

Plåt, tegel eller papptak

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

Berga 1 Söderköping

Kontakta oss för en  
kostnadsfri prisuppgift

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

 

Beskärning  -  Trädgårdsrådgivning
Skötsel  -  Anläggning

Vi erbjuder ett komplett och  Vi erbjuder ett komplett och  
unikt utbud av tradionellt måleri  unikt utbud av tradionellt måleri  

samt modernt byggnadsmålerisamt modernt byggnadsmåleri

Slussportsvägen 1
614 92 Söderköping

070-834 65 57
hardhsmaleri.se

Slutspurt på bokrean

Varmt välkomna hälsar
Anders och Louise

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98
Storgatan Söderköping

Köp 3 böcker  
betala för 2

Hjälp oss att lätta på lagret 
inför vår inventering

Stor REA 20-25 augusti

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98

Storgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

Anders och Louise

Följ oss på Facebook

Öppettider är mån-fre, kl 10-18 lörd, kl 10-14

Rea på bokrean

Varmt välkomna hälsar
Anders och Louise

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98
Storgatan Söderköping

Köp 3 för 2 eller 10 för 5
du får de billigaste på köpet

Våra öppettider är mån-fre kl 10-18, lörd kl 10-14

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

www.tvätt-stället.se
tvattstallet@outlook.com

Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

RUT-avdrag 
på de flesta av 
våra tjänster!

073-533 58 90

För öppettider och prislista m.m.se vår hemsida

Påskbuffé serveras 
den 8-9/4 kl.12-14 

Efter bokning. 180:-/pers exkl.dryck.

Öppettider from 8 april: Lördag-Söndag kl.11-16
Måndag-Tisdag kl.11-18

Café JägmästargårdenCafé JägmästargårdenVälkomna till

Söderköping

www.cafejagmastargarden.se 
0761-38 31 56       Söderköping

www.cafejagmastargarden.se 
0761-38 31 56       Söderköping
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S:ta Ragnhilds trädgårdsförening svarar på 
dina trädgårdsfrågor i samarbete med  
Studieförbundet Vuxenskolan. Skicka dina 
frågor till info@st-ragnhilds-tradgard.se. 

TRÄDGÅRDSFRÅGOR

Foto: Hanna Nilsson Ullström
Söderköpings-Posten 
hundra år tidigare...
Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t 
Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen  
19 mars 1923. Tur är att mycket har hänt på 100 år.

ör tredje gången anordnar Hembygdsföreningen 
Vikingarna Vårsalong i Bottna Bygdegård den 
25-26 mars mellan kl. 12-16. Evenemanget var 
från början tänkt som en möjlighet för våra med-

lemmar att visa upp sina färdigheter. Nu bjuder vi även 
in andra glesbygdsaktörer för att bredda sortimentet. I 
år är vi extra glada att kunna presentera en utställning 
med föreningens gamla foton. En grupp engagerade 
medlemmar har tittat igenom våra foton och kommer 
nu att presentera dem. Förhoppningsvis kommer detta 
att ge våra besökare från trakten många glada minnen.

Vårsalongen erbjuder skinnslöjd av Kaisa Duus, får-
skinn från Ekö gård, hjortskinn, tovade ullprodukter av 
May Bohman, tvåändstickning av Lena Nyqvist, hav-
tornsprodukter från Sankt Anna, naturfotografier av 
Martin Wallberg, tavlor och kort av Elisabet Rydberg 
Andersson, kransar av Ingrid Johansson, trådslöjd av Pa-
mina Eriksson, honung från Ekbacken, fågelholkar av 
Arne Welin, böcker av Rose Wilkinson och Marianne 
Wik samt lite annat smått och gott. Försäljning av kaffe 
med hembakat bröd. Vi tar ingen entréavgift, och det är 
fri parkering.

Margareta Jovanović 

Vårsalong  
i Bottna  
Bygdegård

F

om till Söderköpings Bio och förströ dig med  
aktuella filmer. Vi försöker tillfredsställa de flesta 
smaker. Allt från Mucklarna, Håkan Bråkan och 
Asterix & Obelix till svenska filmer som En dag 

kommer allt det här bli ditt, Andra akten och Kungen. Mer 
actioninriktade filmer visar vi gärna också såsom Ant-
Man: Quantumania, Shazam eller Dungeons & Dragons. 
Vill man se mer helheten lyckades vi onsdag 15 mars 
locka hit ljudteknikern Benny Gustavsson som har ska-
pat ljudmiljön till filmen Sockerexperimentet. Här har vi 
ett givande samarbete med FUB, en samverkan vi tror  
mycket på.

En annan möjlighet att få ut mer av biobesöket är att 
avnjuta vår biomeny. Ta med dig biobiljetten inom en 
vecka och gå till utvalda restauranger (Tyrni och Håll 
Bar & Kök) och få rabatt på det du äter. En vinst för alla, 
passa på att äta god mat lokalt, prata om de filmer ni sett 
eller bara njut i vår vackra stad.

När jag skriver dessa rader virvlar snöflingorna utanför 
fönstret. Men vi ser framåt, snart stundar ljusare tider. 
När påsklovet kommer kan alla passa på att se påsklovs-
bio, en massa roliga filmer för alla smaker. I samband 
med Fix Textildagar visar vi filmen Maija Isola, en om-
tyckt film om konstnären som med sin tygdesign för 
Marimekko erövrade hela världen.

På bion kan ni alltid köpa färskt godis, kall dricka, 
nypoppade popcorn eller smakrikt snacks. Oftast finns 
ekologisk frukt som ett nyttigt komplement att ta med 
in i biomörkret. Köp biljetter enkelt och smidigt i förväg 
eller hör av er till oss. Du kan handla på plats kontant 
eller med Swish. 

Carl Gustav Pettersson
Söderköpings Bio

Bio av alla sorter

K

Är det för sent att så frö av tomater i mars?
- Nej, verkligen inte! Det är lätt att bli stressad när 

man ser och hör att andra redan har hunnit så både det 
ena och det andra. Men ett vanligt misstag är att börja 
alldeles för tidigt och sedan inte ha plats eller tillräckligt 
med ljus för sina frösådder. En tumregel är att så tomater 
6-8 veckor före de är tänkta att planteras ut och de får 
inte planteras ut så länge det råder risk för frost. Även om 
tomatplantor ser ut att överleva en köldknäpp så kan de 
hämmas i tillväxt och få svårt att växa vidare. 

När tomatfröna har grott kan man om möjligt stäl-
la dem något svalare (15-18 grader). Detta tillsammans 
med god tillgång på ljus i form av växtbelysning, gör att 
plantorna blir kompakta och starka. Skulle de få för lite 
ljus och stå något för varmt, svarar de istället med att bli 
gängliga och svaga. Om det senare fallet skulle inträffa 
kan man vid omplantering sätta plantan något djupare 
än den växte innan, då tomatplantor har den egenska-
pen att de bildar nya rötter från stammen. Kom ihåg att 
långsamt vänja plantorna vid utelivet innan de planteras 
ut, så kallad avhärdning.

Behöver jag tvätta krukor innan sådd och 
omplantering?

- Att rengöra sina planteringskärl innan de återan-
vänds är en bra åtgärd för att undvika rotlöss, svampar, 
bakterier och virus som annars riskerar att följa med till 
den nya plantan. Ett bra rengöringsmedel är vanlig såpa. 
Låt planteringskärlen ligga och dra i en lösning med 
varmt vatten och såpa och diska sedan av dem med en 
diskborste. Plantera i jord av bra kvalitet. 

Även rengöring i växthuset är viktig för att minimera 
risken för skadedjur och sjukdomar på växterna. Tvätta 
det som går att komma åt med förslagsvis ”gamla trasor” 
doppade i såpvatten och spola sedan av växthuset med 
kallt vatten.

Huruvida man behöver byta ut all jord i växthuset eller 
ej råder det delade meningar om. Har det inte varit pro-
blem med ohyra eller virus kan det vara en god idé att bara 
byta ut en del jord och fylla på med ny näringsrik jord. 
Även med idogt städande och diskande av krukor kan 
man råka ut för besvärliga utbrott av ohyra av olika slag. 

www.st-ragnhilds-tradgard.se  

Comedy Art Theatre startade år 2005 i Göteborg 
med mordgåtor, spökvandringar och barnteater, och 
utökade så småningom med var sin ensemble i östra 
mellansverige och i Skåne.

I just Söderköping startade Comedy Art Theatre strax 
före pandemin. Höstens kommande mordgåta, ”Dåd i 
dimma”, blir nummer tre på Husby Säteri som bidrar till 
den perfekta scenografin när publiken får följa med till 
alla de olika rummen, ända upp på vinden.

 Ensemblen består av skådespelare från hela Öster-
götland. Anastasia och Pelle Andersson har funnits med 
redan från början, och även Nettan Lekström är en av 
dem som har varit med länge.

 Handlingen i mordgåtorna brukar dateras till 1800-
tal eller tidigt 1900-tal, och gästerna som ska lösa gåtan 
är ”flugor på väggen” som endast bevittnar det som sker, 
utan att behöva agera på något sätt.

 Comedy Art Theatre Öst spelar även i Norrköping, 
Linköping och Stockholm, och firar dessutom 10-års-
jubileum i år 2023. Det firas med ytterligare nya spel-
platser.

Hösten 2022 - våren 2023: Röda änkans hemlighet
Hösten 2023 - våren 2024: Dåd i dimma

Husby Säteri är spelplats 
för mordgåta med middag

Nytt nummer ute 22 april

Tack för att du annonserar  
i Söderköpings-Posten
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Upplevelser och shopping
för hela familjen!
Upplevelser och shopping
för hela familjen!

VARDAGAR 10–20  |  HELGER 10–18  |  www.mirumgalleria.se

Kom och 
träffa oss 
på Bodagen 
den 1 april

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

Modern 
avloppsrening

Pelle Frisk
070 685 89 06
info@friskentreprenad.se

Mikael Pettersson
070-340 77 75
mikael.p@agrotec.se 0927-775 75  ecot.se

Återförsäljare
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Av en tillfällighet mötte jag Bertil Karlsson på  
Valdemarsviks Handelscafé när jag skrev ett  
reportage som du kunde läsa i förra numret. Han 
berättade om sitt stora intresse för vykort men även 
annan historia från Valdemarsvik. Jag tyckte det lät 
spännande och bjöd in Bertil till redaktionen.

Hur gick det till då du började samla? 
- Jag är uppväxt i Gryt och vi flyttade in till Valdemars-

vik 1962. Mormor hade vykort från Valdemarsvik som 
jag fick som tjugoåring 1968. Valdemarsvik är mitt in-
tresse då jag bodde där under min uppväxt. Sedan har det 
utökats till Valdemarsviks kommun och även Hannäs där 
min fru var ifrån. 

Det är en imponerande samling som jag får se delar 
utav. Hela 2000 vykort och förstoringar från 1850 och 
framåt och ovanpå det annan historisk dokumentation 
från orten.

Bertil delar frikostigt med sig av sin kunskap, bland 
annat att man mellan år 1850 till 1857 använde dubbla 
W i Waldemarswik. 1858 ändrades poststämpeln till Wal-
demarsvik och 1899 till Valdemarsvik. Poststämpeln från 
det lokala postkontoret fanns kvar fram till 1936. 

Är det svårt att få tag på gamla vykort?
- Nej, det finns mängder på vykortsmässor ibland an-

nat Uppsala, Göteborg, Huskvarna, Malmö samt Olof-
ström. Vid ett tillfälle i Uppsala hade de uppskattat hur 
många vykort varje handlare hade. Siffran blev smått 
svindlande totalt 1,5 miljoner.

Det är lätt att hitta bland vykorten då de delas upp i 
län, därefter efter stad.

Jag har några samlarvänner i Valdemarsvik. 

Hur ser du på utvecklingen i Valdemarsvik?
- Det är många byggnader som rivits genom åren. 

Men det berodde på att det var mycket trähus och det 
var för tätbebyggt ur brandsynpunkt.

Daniel Serander
Text och Foto

Bertil från Gusum samlar på vykort 
och historia från Valdemarsvik

Bertil med en del av sin samling.

Ur boken minnen och händelser från Valdemarsvik 
av Henrik Löfgren från 1982 kan man läsa:  
”Kvarnen på Mossberga ramponerades den 6 
december år 1909 av en förödande stormby. 
Kvarnens fyra väldiga vingar hade bräckts och 
förts bort av stormbyn. Efter denna händelse 
beslöt bolaget som ägde kvarnen att sälja den-
samma snarast möjligt. Förut var kvarnen ståtlig, 
men gör nu intryck av ett gammalt rigglöst vrak 
å ett undervattenskär. Gångjärnen är så rostiga 
så att den tjuter som en uv om nätterna, när det 
ligger vind på. Folkhumorn har också kallat den 
nu vanprydande väderkvarnen med sin hemskt 
gnisslande vindturbin för ”spöket på Mossberget”. 
Kvarnen stod kvar till 1913 då den brann natten 
till midsommarafton”. 

Storgatan i Valdemarsvik år 1895.

Exempel på handkolorerat kort, där man la på 
färg på svartvita foton i efterhand. 

Sågarbacken. Där man tog vattenkraft från Fifalla 
ån. Idag återfinns bara stensättningen från  
grunden till sågen kvar. 

   "Mormor hade vykort från 
Valdemarsvik som jag fick som 
tjugoåring 1968. Valdemarsvik 
är mitt intresse då jag bodde där 
under min uppväxt. Sedan har 
det utökats till Valdemarsviks  
kommun och även Hannäs där 
min fru var ifrån."
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Det finns mycket historia att berätta om Sveriges 
stormaktstid och inte minst om Vasalandet  
Vikbolandet. Vi träffar Vikbolandssonen Ulf för att 
ta reda på mer.

- Jag är uppvuxen på Vikbolandet och bor i Östra 
Husby. Jag lärde känna Vikbolandet då jag som 18-åring 
arbetade som lantbrevbärare på somrarna. Jag åkte runt 
i de olika socknarna och gårdarna. En rolig anekdot var 
från min första dag som lantbrevbärare. På den tiden 
hade man som brevbärare också hand om pengar för ex. 
pensionsutbetalning. Det var ett spännande ögonblick då 
man på slutet av arbetsdagen skulle räkna ihop dagskas-
san. Första dagen saknades det 1000 kr vilket var enormt 
mycket pengar 1965. Jag tänkte igenom de ställen jag 
varit på under dagen, den största transaktionen hade va-
rit på Häradshammars lanthandel, så jag åkte dit och 
pratade med föreståndaren. Det uppstod en diskussion 
och medan vi diskuterade stannade en stor amerikanare 
utanför och ur den och in i butiken klev den svenska 
sångerskan och skådespelerskan Zarah Leander från 
Lönö. Hon la märke till diskussionen, gick fram och frå-
gade vad som hänt. Jag berättade varpå Zarah tog fram 
sin handväska och gav lanthandlaren 1000 kr och sa ”ge 
du det till pojken” och så vände hon sig till mig och sa 
strängt ”och så är du lite mer försiktig i fortsättningen”. 
En helt otrolig historia!

- Jag har under min tid i arbetslivet varit lärare i svens-
ka, historia, filosofi och drama. Jag läste i Uppsala och 
gick lärarhögskolan i Linköping. Efter studierna flyttade 
jag och min fru till Boxholm. Vi hade orten som bas 
under 30 år och min fru var gymnasielärare. Jag arbetade 
efter några år på Grännaskolan som tyvärr nu är nedlagd. 
1988 kom jag till Lundsberg. Det var lite långt att åka 
men jag trivdes mycket bra och arbetade där under mina 
sista 25 år i arbetslivet. 

En oväntad elev
- En fredagseftermiddag blev jag ombedd av rektorn 

att stanna kvar till lördagen då det skulle komma ett par 
föräldrar som gärna ville träffa mig. ”Jag vet inte” sa jag, 
jag ville hem till familjen och fyllde dessutom år. ”Men 
de vill gärna träffa dig och vill gärna att du tar hand om 
deras son” invände han. ”Men de kan väl bara ringa mig?” 
tyckte jag. Men han stod på sig så jag förstod stundens 
allvar och att jag var nödgad att stanna kvar. På lördagen 
blev jag inbjuden på lunch till rektorsbostaden. Jag var 
lite tidig och gick in via köksingången till matsalen och 
läste på bordsplaceringen. Jag skulle sitta bredvid Hen-
nes Majestät Drottningen. 

Jag var mentor åt Carl Philip under tre år och drott-

ningen är en av de mest engagerade mammor jag haft till 
en elev. Hon ringde ofta hem, var väldigt insatt i prinsens 
studier och visste vad han hade för prov. När hon ring-
de hem till oss på kvällarna svarade ofta mina barn som 
var små vid tillfället och sa dagen därpå i skolan att de 
pratat med drottningen. Det var det ingen som trodde 
på ”Visst… och jag pratade med Bill Clinton!” svarade 
någon klasskamrat. 

Jag var även dramalärare och satte upp pjäser på 
Lundsberg. Carl Philip var alltid med i den årliga pjäsen 
och vi hade kungen och drottningen som publik.

Inför andra ring fick jag i uppdrag genom hovet att 
även göra Carl Philip redo för hans framtida representa-
tiva plikter. På så vis fick jag en extra tjänst vid hovet. Vi 
åkte runt i Värmland och gjorde besök, häribland kom-
munfullmäktigesammanträde i Filipstad, brandkåren, 
landshövding Ingemar Eliasson i Karlstad och biskop 
Bengt Wadensjö. Det var en spännande och rolig tid. 

Carl Philip var engagerad och ställde frågor. Han 
gjorde det på ett bra sätt.

 Sommaren 1998 bodde jag en tid i en flygelbyggnad 
på Drottningholm slott som kronprinsessan senare fick 
disponera. Vi hade lektioner på slottet och satt i samma 
rum och vid samma skrivbord som Carl-Gustaf Tessin 
suttit vid en gång med kronprins Gustav (Gustaf den 
III) på 1750 talet. Så där kände man historiens vingslag. 

Jag åkte runt i Stockholm med Carl Philip som 
chaufför och vi besökte olika politiska partier, LO, SAF, 
Riksbanken, Svea hovrätt, UD, Expressen, SVT, Sveriges 
radio med flera. Lars Adaktusson visade oss runt på SVT. 
På den här tiden hade vi inga Säpovakter utan vi strövade 
fritt runt i Stockholm. 

Min fru och jag har under åren haft förmånen att få 
delta i några sammankomster med kungafamiljen. Den 
jubilerande kungen känner jag starkt för, han är en riktigt 
cool person med mycket humor som ofta utmärker sig 
med att hålla riktigt roliga tal. Drottningen ger ett myck-
et kunnigt, engagerat och intelligent intryck. Kungen 
kunde inte fått en bättre fru.

Hur var Carl Philip som elev?
- Han var trots sin dyslexi en duktig elev. Elever med 

dyslexi är ofta bättre på muntliga anföranden och goda 
lyssnare. 

Föreläser du något?
- Jag har lite föreläsningar på Rotaryklubbar, i kyrkan 

någon gång per år och inom hembygdsföreningar. Någ-
ra privatelever någon gång ibland. Jag är trots allt snart 
76 år, men jämfört med amerikanska presidenter så är 
åldern rätt blygsam.

Du ”poddar” också?
- Jo jag har en podd om svensk historia ”Vi går till 

historien” tillsammans med min son Fredric. Vi började 
på 500-talet och följer regenterna som en röd tråd. Nu 
har vi hunnit till drottning Kristinas abdikering och Karl 
X Gustaf har precis tagit över. 

Fredric arbetar som kansliråd på Näringsdeparte-
mentet. Han borde förstå att podden går före arbetet, 
skämtar Ulf och fortsätter, vi förbereder inget inför av-
snitten och jag vet aldrig vad han ska ställa för frågor 
eller lämna för kommentarer. Förhoppningsvis ger det 
ett spontant intryck för lyssnarna. 

Podden har ca 5-6000 aktiva lyssnare och man hittar 
den där poddar finns. 

Vi kallar podden för Sveriges mest underhållande his-
toriepodd. Det är roligt att göra detta tillsammans med 
min son och jag vill gärna sprida kunskap om historia.

Vilken tidsperiod är du mest intresserad av?
- 1500-1700 är den jag känner mest för. I min under-

visning kom jag fram till andra världskriget, därefter an-
ser jag att det blir nutidshistoria. 

Du och Christopher Jarnvall gav nyligen ut boken 
”Vasalandet Vikbolandet”.

- Ja, jag lärde känna honom då hans son gick på 
Lundsberg. Christopher bor på andra sidan Bråviken 
och har skrivit en del böcker. Han hörde av sig och frå-
gade om jag kunde vara intresserad av att skriva en bok 
om Vikbolandets historia.

Vikbolandet hade en central roll under andra halvan 
av 1500-talet och första halvan av 1600-talet. Vasaättens 
olika medlemmar satt på Rönö, Stegeborg, Skenäs med 
flera platser. Det är utgångspunkten i boken, där vi precis 
som i podden blandar fakta med anekdoter och skrönor. 

Under svensk stormaktstid såg man Sverige som en 
krigarnation, med Karl den XII och det 30 åriga kriget… 
Karl XII – bedrev ett försvarskrig då vi blev anfallna av 
Danmark, Polen och Ryssland. Sen att han hade svårt att 
avsluta kriget var ju en annan sak. 

Men vi var även en stormakt på många andra sätt. 
Axel Oxenstierna byggde upp den svenska statsappara-
ten, bildade ämbetsverk och delade in Sverige i län, detta 
ledde till att många såg Sverige som en förebild under 
1600-talet. En annan som bidrog till denna syn på Sveri-
ge var Louis De Geer den svenska industrins fader. 

Daniel Serander
Text och Foto

Ulf Gemsiö berättar om sin nya bok, podd 
och hur prins Carl Philip var som elev

Ulf visar upp sin bok "Vasalandet Vikbolandet" som han skrivit tillsammans med Christopher Jarnvall. 

  "Min fru och jag har under åren 
haft förmånen att få delta i  
några samman komster med 
kunga familjen. Den jubilerande 
kungen känner jag starkt för, han 
är en riktigt cool person med  
mycket humor som ofta  
utmärker sig med att hålla  
riktigt roliga tal. Drottningen ger 
ett mycket kunnigt, engagerat 
och intelligent intryck. Kungen 
kunde inte fått en bättre fru."
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Hans 
Fredriksson

Förbifart 
(utan särskild fart)

Krönika

i kommer framöver medverka i Söderkö-
pings-Posten med en alldeles egen krönika, det 
ska bli riktigt kul! Förhoppningsvis kommer det 
att resultera i en samling vitt skilda texter om allt 

mellan himmel och jord. För det är ungefär vad som ryms 
på ett bibliotek – allt och lite till. Slå bara upp pärmarna 
på valfri bok så ska du se att en hel värld öppnar sig. 
Multiplicera det med alla tusentals böcker i bibliotekets 
hyllor så blir det nästan ofattbart vilken mångfald som 
återfinns mellan väggarna på Stinsen. Och då har vi ändå 
bara kommit till böckerna… 

Med allt som finns är det förståeligt om ni tycker att 
det är lite svårt att hitta ibland. Fråga då någon av alla 
stiliga människor på bilden, vi är experter!

Det här med att skriva krönikor är vi däremot noviser 
på. Så var ska vi börja? Kanske med att det är ett stort 
och ärofyllt uppdrag att få bedriva biblioteksverksam-
het i Sveriges absolut mysigaste stad, omgiven av er, kära 
söderköpingsbor. Ni vet väl att Söderköpings stadsbibli-
otek tillhör er, alla böcker, datorer, möbler och gardiner, 
bokinkast, lampor, tidskrifter och det gröngrå linoleum-
golvet. Allt är ert. 

När ni besöker biblioteket ska ni veta att vi som jobbar 
här alltid står redo att hjälpa till. Inga frågor är för stora, 
inga ärenden för små. Som när ni ringer och har kört 

fast i korsordet – ”beläst kryp” på sex bokstäver, börjar 
på B. Då lägger vi pannan i djupa veck en stund innan vi 
utbrister ”bokmal”.

Eller när ni med sorg i hjärtat går till biblioteket för 
att hitta en finstämd begravningsdikt som på bästa sätt 
beskriver just er saknad och sorg – då gör vi vårt yttersta 
för att ta fram de allra bästa förslagen.

Eller när ni vill ha tips på en riktigt, riktigt bra bok 
att läsa i hängmattan när sommarkvällen är som skönast 
– då ska ni veta att vi är professionella boktipsare som 
inte vill något hellre än att sätta rätt bok i just era händer.

Så i väntan på nästa bibliotekskrönika i Söder köpings-
Posten hoppas vi att ni kommer till Stinsen och sätter 
våra kunskaper på prov. Var det längesedan du var på 
ett bibliotek, eller är du så liten att du ännu inte hunnit 
besöka ett, så vill vi bara påpeka att bibliotekets tjänster 
är kostnadsfria för alla från noll år och uppåt.

Glöm inte heller att det finns biblioteksfilialer i  
Mogata och Östra Ryd. Personalen där är minst lika 
trevlig som den på stadsbiblioteket! 

Väl mött på biblioteket!

Personalen på Stinsen

Här kommer ett viktigt meddelande  
från Söderköpings stadsbibliotek

Här har ni gänget ni träffar i diskarna om dagarna. Från vänster högst upp: Robert, Sara, Susanna,  
Ingrid, Marie, Johanna, Mikael, Jonas, Karolina. I verksamheten finns också flera andra medarbetare som 
ser till att allt fungerar. Ni kommer säkerligen få stifta bekantskap med dem i framtida texter.

V

Nu ormar och djur där i Albogaskogen
Som sin naturliga biotop varit trogen
Nu får ni se upp kanske flytta en bit
När E22:ans sträckning ska flyttas hit

För vägverket har äntligen tagit besluten
Kanske nu vi kan tro på vägjobbs debuten
Men Söderköpingsborna en luttrad skara
Har många gånger förr sett starten fara

Det finns många tvivlare bland de som här bor
Som först när de ser det på vägbygget tror
Allt för många har varit besvikelsens stunder
Då starten på förbifarten har lagts längst under

I högen av aktuella projekt som får lov att starta
Hos dem med beslutar på vägverkets karta
Låt oss hoppas att denna gång det blir verklighet
Vi har som det känns nästan väntat en evighet

År av planering med båtlyft och broar
Och sträckningar som en och annan oroar
Till slut som en väl planerad produkt
Man ska gräva i dyn för en akvedukt

Det blir spännande tid för oss att beskåda
När båtar ska gå över väg i en låda
Men ingenjörskonsten har nu sin stora chans
Att visa på jobb som går som en dans

Och skulle på stopp det bli i kanalundergången
Och på fel sida om man blir strandsatt och fången
Då till envisa bybor vår tacksamhet vi får ställa 
För då är det nog väg 801 som alternativt får gälla 

Jag hjälper er med:
• Logotyper  
• Grafiska profiler
• Tryckt marknadsföring
• Sociala medier
• Copywriting
• Journalistik
• Hemsidor
• Annonsproduktion
• Marknadsjuridisk
   rådgivning

Tel. 0738-13 33 60 • www.hjarteresse.com
Rådhustorget 3F, Söderköping

Ditt företags  
Kommunikationskonsult
med marknadsjuridisk kompetens

Nytt nummer ute 22 april
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Poesi

Marianne
Wik

Lycka är att efter många år få träffa den flicka som 
var ens bästa kamrat under de första skolåren. Lycka 
är att prata, prata under många timmar. Bland annat 
hjälpte våra poesialbum oss att minnas.

Efteråt slog det mig hur viktigt det var en gång i tiden 
att ha poesiböcker som vänner skrev i. De flesta var ens 
skolkamrater men även vuxna fick bidra med verser och 
alla ritade något också. Helst skulle boken inte ha ett 
enda oskrivet blad! Vad som skrevs var nog inte så vik-
tigt, men efter att ha dammat av mina poesialbum har 
jag tittat på vad jag fick för levnadsråd och ord på vä-
gen. Det här handlar om femtiotalet och min viktigaste 
poesi albumsperiod sträcker sig från det att jag var sju år 
tills jag var omkring tio.

Mamma skrev: ”Du ska alltid vara snäll och solig/då 
blir dagen bara rolig.” Så ritade hon liljekonvaljer och 
tulpaner i en kruka. En flicka skrev något liknande. ”Bli 
ett litet ljus på vår mörka jord. Hälsa dem du möter med 
ett vänligt ord.” Inte så dumma råd, eller hur?

Det var ju ingenting som hindrade att man skrev sam-
ma vers som någon annan. Den här var populär: ”Lär 
dig livets vackra gåta, älska , glömma och förlåta. ”Lycka, 
glädje och allt gott, önskar jag må bli din lott”, var det 
också flera som önskade mig.

Många känner säkert till de här raderna: Rosor äro 
röda, violer äro blå. Smultron äro söta. Du är likaså.” Det 
var bara det att hon som skrev i min bok utelämnade” 
Smultron äro söta” Alltså stod det: ”Violer äro blå, du är 
likaså.” Än i dag funderar jag på om det var ett medvetet 
val eller hade hon bråttom när hon skrev?

En hel del dikter hyser en förhoppning om att vi inte 
ska glömma bort varandra. ”När du blir gammal när du 
blir grå, tänk på den tiden då vi var små.”  ”Tider kom-
ma, tider fara, låt oss alltid vänner vara.” ”Lyckan aldrig 
saknas kan, blott vi hålla av varann,” ”Du är rosen jag 
är törnet, glöm ej vännen som skrev i hörnet,” ” Just nu 
beder jag dig helt kort att du mig inte glömmer bort.” 

Ett mycket speciellt råd fick jag i den här versen; ”Frö-
ken Wik, vill du bli rik, ät sik och mycket spik.” Jag har 
ännu inte testat den dieten. Men fisk är ju nyttigt och 

spiken ska naturligtvis vara av järn. Järn är ju viktigt att 
vi får i oss.

Inte minns jag att pojkar hade poesialbum och inte är 
det många pojkar som skrivit i mina. De som skrev verkar 
inte vilja vara så allvarliga som många av flickorna. Här 
är några exempel: ”På en lyckans pinne, sitter Marianne 
utan linne.” ”Glöm ej token som skrev i boken.” ”Den 
som skriver bättre än ja, får skriva på nästa bla.”

Det finns inget mer blad! Och så den här: Förlåt has-
ten, jag skrev med kvasten, för pennan är trasig och jag 
själv lite knasig.”

Jag inser nu att jag jagade både släktingar och grannar 
för att få dem att skriva. Det var ju status att ha ett full-
skrivet poesialbum. Det är flera ”farbröder” som lämnat 
bidrag. Men det konstiga är att de har samma handstil 
som sina fruar.

Jag tänker på att det naturligtvis var stressigt när 
man fick med sig någons bok hem. Till nästa dag skulle 
man prestera både bild och text. Inte underligt att en 
del ibland mutade sin mamma eller ett äldre syskon att 
utföra arbetet.

En skolkamrat hade hittat en kritisk vers:
Förr man gömde vänners minne
i sitt trogna öppna sinne
Nu när allting är på tok 
samlar man dem i en bok

Men vilken tur att jag har minnen samlade i en bok. 
För visst är det kulturhistoria i ”Livets väg går kors och 
tvärs, så går även denna vers” och i andra dikter vi skrev 
i våra poesialbum.

Marianne har många minnen samlade i poesiböcker.

dessa pågående tider med höga räntor och skenande 
elpriser kanske fler och fler av oss börjar fundera 
på detta med en billigare elförbrukning. Lägg till 
aspekten med klimathoten som vi dagligdags blir 

påminda om, så kan det konstateras att det skulle vara en 
bra lösning att installera solcellspaneler på taket för att 
framställa så kallad grön energi. Bra för plånboken, bra 
för klimatet! Vi har ju dock lärt oss tidigare att även om 
man äger sitt hus så är det inte säkert att man får göra 
vad man vill med det, utan det finns i princip alltid lagar 
och regler att hålla koll på. 

Det kan nämligen finnas bygglovskrav för solpane-
ler, även om reglerna nu har lättats på sedan för några 
år sedan. Men bor du inom detaljplanerat område så är 
det viktigt att kolla upp om det krävs bygglov. För att ta 
reda på om du faktiskt bor inom detaljplan eller inte så 
kontakta kommunen. Bor du i stället utanför detaljplan 
kan du dock inte vara säker på att det är bygglovsfritt, 
då det kan finnas områdesbestämmelser som har krav på 
bygglov, till exempel för yttre förändringar av fastigheten 
och då behövs också bygglov även om det ligger utanför 
detaljplan.  

Det gäller alltså som vanligt att hålla koll på vad du 
får och inte får göra innan du gör det. För i det värsta 
scenariot så köper du hem dina solceller – oftast för dyra 
pengar - installerar dem och sedan upptäcker du att det 
krävdes bygglov för den åtgärden. Då måste du ansöka 
om det och om du inte får det beviljat så måste du ta 
ner allting igen. Mycket arbete, tid och energi (dock inte 
grön) till ingen nytta alltså och det som verkade så bra 
med grön energi och minimal klimatpåverkan kan bli en 
både tråkig och kostsam historia. Annat värt att nämna 
i sammanhanget är att om du får bygglov så måste du 
påbörja din installation inom två år och avsluta den inom 
fem år. Påbörjar du inte inom två år så förfaller bygglovet 
och du måste ansöka om ett nytt. Men nu har du ju läst 
den här krönikan och alltså har du kunskap om proces-
sen. Lycka till med din gröna energi! 

Den juridiska vägen 
till grön energi 

Isabelle  
Ekstedt

Affärsjurist

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

AFFÄRSJURIDIK

I

Hinner du inte med tvätten? 
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e första tecknen på vårens ankomst förutom de 
stannande mesarnas filande, är ugglornas aktivi-
teter. De arter, som är aktuella i våra trakter är 
i storleksordning nerifrån sparvuggla, pärluggla, 

hornuggla, kattuggla och berguv. Alla dessa är stannfåglar 
och sina hemmarevir någorlunda trogna vintern igenom 
även om jaktutflykterna ibland kan utsträckas till områ-
den utanför det egentliga häckningsreviret. Vissa vintrar 
gästas syd- och mellansverige av ett par nordligt häck-
ande ugglor, som i sin jakt på vinterföda tvingas söderut. 
Det gäller då framför allt den nästan helvita fjällugglan 
och lappugglan, vilka, om de överlever vinterhalvåret åter 
söker sig norrut när häckningstiden närmar sig. På sena-
re år har dock den sistnämnda expanderat söderut och 
bosatt sig här och var på lämpliga platser och häckar nu 
sporadiskt ända nere i Skåne. 

   
I takt med människans koncentration till tätorter har 
en mängd fågelarter ”hängt med” och etablerat sig i det 
skafferi av matrester och annat ätbart avfall, som följt 
denna utveckling. Det började med kråkfåglarna, ar-
ter som alltid vistats i människans närhet, sedan följde 
duvor, trastar och slutligen mås- och vadarefåglar. Det 
är numera inte ovanligt med trut- och måskolonier på 
taken eller ansamlingar av gäss med ungar i parker och 
industriområden. I deras spår följer predatorerna. Det 
rör sig om hökar, falkar och nu senast också uvar (!). 
Av de fyra stannande ugglorna är det fr.a. berguven och 
kattugglan som flyttat in. Hur kan dessa ursprungligen 
vildmarkspräglade arter finna sig tillrätta i denna helt ur-
bana miljö? Svaret är alltså: Tillgången till mat. Flockar 
av kajor, tamduvor och andfåglar står till disposition året 
om samt under häckningssäsongen även måsar, trutar, 
gäss och deras ungar i olika stadier. 

Möss och råttor är andra läckerheter, som ju förekom-
mer rikligt i gatukökens omgivningar.  

  
Redan i slutet av januari brukar man få höra kattugg-
lans vårläte, som kan uttydas som ett dallrande, något 
fallande ho-ho-ho-o-o. Det är vår vanligaste uggla, som 
förekommer med flera par inom tätorten. Den hörs bl. a. 
från Ramunderberget och f.d. Lasarettsparken vid Ny-

strömska skolan och inte minst från alléer med hålträd i 
utkanterna. Finns ett komplett par kan långdragna du-
etter utspelas mellan makarna. Häckningen startar för 
det mesta i mars-april, men ibland har kullar med ungar 
upptäckts så tidigt som i januari.

Berguvens häckningscykel startar i regel i skiftet febru-
ari/mars, då man i skymningen kan avlyssna hans mäk-
tiga tvåstaviga hoande ”who-o”, som upprepas ungefär 
var 9:e till 10:e sekund från den utvalda, ofta sedan lång 
tid använda bergbranten. Att berguven förr var betydligt 
allmännare än nu vittnar namn som ”uvberget” och ”Uv-
marö” m.fl. om. Berguven är utpräglat skymningsaktiv, en 
tidpunkt som nu i mars inträffar vid 18.30-tiden. Finns 
någon hona tillgänglig, kan man höra henne svara med 
ett något ljusare ho-läte under en tid för att sedan tystna.
Skulle hanen däremot vara ensam i reviret kan han ropa 
med varierande avbrott i timmar i hopp om att bli attra-
herad av någon förbipasserande hona.

Berguven var ju under långa tider föremål för förföl-
jelse för sin förmenta konkurrens om det jaktbara viltet, 
men efter en fridlysning på –50-talet skedde en viss åter-
hämtning tills biociderna i mitten på –60-talet nästan 
tog knäcken på stammen liksom på många andra s.k. 
topp-predatorer, d.v.s. de som ligger sist i näringsked-
jan, där gifterna anrikas. Efter förbud mot dessa (främst 
kvicksilver) har stammen repat sig, men arten kan ing-
enstädes sägas vara allmän. Inom Birdlife Sverige an-
ordnades en rikstäckande inventering 2019-2020, som 
gav vid handen att berguven nästan helt försvunnit från 
de västra och norra landskapen, medan ostkusten och 
Småland fortfarande hade intakta eller ökande bestånd 
sedan förra inventeringen tio år tidigare.

Nästan som en berguv i miniatyr kan man beskriva 
hornugglan. Den tillhör jordbrukslandskapets åkrar och 
ängar, där den finner sin hemvist på åkerholmar och i 
skogsbryn. Vårhoandet kan färväxlas med berguvens, 
men är mera enstavigt och kommer tätare än dennes. Det 
kan ibland höras mitt på dagen, men den mörka delen 
av dygnet föredras. Liksom övriga ugglor reder hornugg-
lan inget eget bo utan utnyttjar redan befintliga risbon 

av kråka eller skata. I det senare fallet plockas ”taket” av 
grenar bort så att en öppen plattform kommer att utgöra 
ungarnas uppväxtplats. Då skatan oftast häckar i anslut-
ning till bebyggelse, kan hornugglan således bosätta sig i 
trädgårdmiljö till glädje för de boende.

Av de båda minsta ugglorna är det väl närmast sparv-
ugglan, som är någorlunda allmän. Den hörs främst i 
skymningen, samtidigt som berguven ibland, och yttrar 
sin domherrelika vissling med korta mellanrum, ofta från 
toppen av någon gran. Både sparv- och pärlugglan är 
mera skogsknutna än de tidigare beskrivna. Den sena-
re uppträder mera sporadiskt och då invasionsartat med 
spelande individer på olika håll. Dess tre- till sjustaviga 
”skall” låter på något sätt ödesmättat, där man står mitt i 
storskogen för att lyssna. Om sparvugglan och berguven 
tystnar när skymningen övergår i mörker, kan pärlugglan 
höras när som helst under natten. Båda dessa småugglor 
liksom kattugglan är hålhäckare, vilket innebär att na-
turliga trädhål eller holkar i lämplig storlek måste finnas 
till hands, något som tyvärr blivit en bristvara med det 
moderna skogsbrukets metoder att skapa likåldriga plan-
tageliknande bestånd utan utrymme för den mångfald, 
som präglar den naturligt uppkomna skogen. Dessbätt-
re hittar man på svåravverkade platser som bergbranter 
och liknande en del kvarlämnade gamlingar, där spettar 
hackat ut sina bohål, vilka senare övertagits av andra hål-
häckare som dessa våra minsta ugglor.

  
Just nu är alltså rätta tiden. Ut i markerna och njut! 
Mera om berguven finns att läsa på www.uvlasse.se.  

     

Ugglornas 
tid är nu
D

Lars 
Hedenström

Text och Foto

Berguven ropar i solnedgången och den begynnande skymningen.

Kattugglehonan vakar över sina små i närheten  
av bohålet.

De första tecknen på vårens ankomst förutom de stannande 
mesarnas filande, är ugglornas aktiviteter. De arter, som är 
aktuella i våra trakter är i storleksordning nerifrån sparvuggla, 
pärluggla, hornuggla, kattuggla och berguv.

”
Berguvens unge på  
en hylla i berget.
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Berguvens unge på  
en hylla i berget.

Jag börjar min vandring längs Göta Kanal
en vårlik morgon när luften är sval.
En rödhake kvittrar så ivrigt för mig 
kan jag flyga med, jag vill följa dig.
Ramunderberget vid min sida så mäktigt står 
när mot Storån och Brunnen stegen går.
Brunnskyrkan står där så vacker i parken
med vårlök och starar i mängder på marken.

Sen följer jag Storån längs Åpromenaden 
ser sedan Hagaparken en oas i staden.
Rödhaken sjunger när Rådhuset jag ser 
vilken underbar morgon, kan jag begära mer.
Jag fortsätter sedan till kyrkoparken 
med S:t Laurentii kyrka så ståtlig på marken.
Går på Kyrkospången till Drothems kvarter 
Trångsundsgränd och broder Everts Gränd jag ser.

Vid Skvallertorget jag lyssnar till åns vackra brus 
och njuter av stadens gamla anrika hus.
Drothems kyrka vid ån den står 
och rödhaken sjunger att nu är det vår.
Går sedan förbi Kalle me' pipas stuga
så lågt i tak så man måste sig buga.
Efter Vintervadsskolan jag på Bergsvägen är
och tillbaka till kanalen som jag håller kär.

Att få leva och bo i denna vackra stad
det är livskvalité och gör mig så glad.
Cirkeln är nu sluten och mitt hem jag nått
och tänk vilken underbar morgon jag fått.
Rödhaken kvittrar ett tack ska du ha'
jag följer dig gärna en annan da'.

Eva Hjärtsjö

Min morgonpromenad

Söderköpings-Posten

Värmande läsning.

Söderköpings-Posten

Värmande läsning.

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

Söderköpings-Posten

Värmande läsning.
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Foto: Daniel Serander
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idigare har jag berättat en hel del om folkhälsan 
och arbetslivet i 40-talets Söderköping. Innan 
jag slutar med det vill jag nämna att sjukdomar 
som härjade då var tuberkulos (tbc) och polio el-

ler barnförlamning som man sa. Tuberkulosen hade gått 
tillbaka under 30-talet men började åter öka under kris-
tiden. De första skärmbildsbussarna kom 1942. Det var 
en stor framgång. Mot slutet av kriget kom antibiotikan 
till Sverige och den ansågs då som ett rent undermedel. 
Mot polion fanns ännu ingen hjälp. Man gissade på att 
orsaken var äpplen, krusbär och mycket annat. Men – 
livet var inte bara sjukdom, fattigdom, arbete, ångest och 
elände. Innan vi lämnar folkhälsan, och apropå ångest 
och elände, så har man konstaterat i efterhand, att vi 
faktiskt mådde psykiskt bra i kristidens Sverige. Man 
tror och menar att det berodde på att vi hade en verklig 
fara att koncentrera oro och ångest på och uppgifter att 
hugga i med som gjorde livet meningsfullt. Receptet för 
såväl fysisk som psykisk hälsa skulle då ha varit: naturlig 
daglig motion, sparsamt med mat (utan så mycket fett 
och socker) och en reell fara att koncentrera oron på.

Låter detta tråkigt så undrar ni kanske vad vi roade oss 
med. Jag tänker då på 10 – 12-åringen i Söderköping. Jo, 
om vi hade pengar så gick vi på bio. Det kostade 30 – 50 
öre beroende på krigsår. 

I Söderköping låg ett nöjestempel, Östgötabio. ”Öst-
göta” i dagligt tal, logen Vidar på Munkbrogatan. Här 
härskade farbror Palmqvist och fru Forsström. Hon sålde 
biljetterna genom ett utsågat hål i en vanlig dörr och far-
bror Palmqvist rev dem vid ingången till salongen. Hans 
blick var genomträngande och av röntgenkvalité. Man 
tyckte att han såg ärtröret som man ibland hade i inner-
fickan. Han höll ordning i lokalen och det behövdes nog. 
På nästa bild ser man det andra nöjestemplet. Arbetare-
föreningen, ”Arbis”. Jag gick mycket på bio. Ödet var så 
nådigt mot mig att jag gick gratis på Arbetareförening-
ens filmer för att jag var personligt bekant med farbrorn 
som sålde biobiljetter där, Erik Samuelsson, legendarisk 
vaktmästare på Vikingavallen. Kanske är detta orsaken 
till mitt stora filmintresse genom åren och då speciellt för 
den här tidens filmer. Jag är verksam i ett sällskap i Lin-
köping som samlas då och då för att se på och analysera 
svensk film från 30- och 40-talen. De filmerna skvallrar 
så mycket om den tidens samhälle.

Nå, vi gick och såg Errol Flynn, Tarzan, Mickey Roo-
ney och allsköns importerat skräp kanske, men oftast var 
det svenska filmer som gällde.  Den här tidens svenska 
filmhistoria är en enda lång högkonjunktur. Först de-
pression, arbetslöshet och ekonomisk kris under 30-ta-

let och så krig, kris och ny oro under 40-talet. Varför 
springer man då på bio? Jo, orostid leder nästan alltid 
till högkonjunktur inom nöjesindustrin och faktiskt även 
inom godisindustrin. Naturligtvis är det en flykt från var-
dagen det handlar om. Biografbesöken mångdubblades 
under den här tiden och det gällde hela landet och alla 
åldrar. Men varför så mycket svensk film? Importsvårig-
heter under kriget är inte någon huvudsak. Filmrullar-
na gav möjlighet till propaganda så de kom alltid fram. 
Nej, men när ljudfilmen kom 1930 ungefär, så uppstod 
översättningsproblemet. Textremsan blev lösningen här i 
landet men läshastigheten hos gemene man var för dålig. 
Därför gick man helst på svensk film ty då försvann ju 
problemet. Detta gällde även oss 10 - 12-åringar förstås. 
Men vi lärde oss nog att läsa bra, genom att vi tvingades 
öva därför att vi älskade Tarzan och Errol Flynn. Trots 
all amerikansk äventyrsfilm var det emellertid som ni 
nog förstår oftast svenska hjältar och favoriter som vi 
såg. Thor Modeen och Åke Söderblom för att inte tala 
om Julia Caesar och Anna-Lisa Ericsson. Men nu slår 
det mig att jag skrivit så mycket om film förut att det nog 
är bäst att jag övergår till nästa nöje som den här pojken 
hade för snart åttio år sedan. 

Nästa nöjesstation som jag vill presentera för er är 
”Brunnen”, Söderköpings Brunn. När sommaren kom 
och skolan slutade, då började ”Brunnen” att leva. För 
mej är minnet av ”Brunnen” förbundet med dofter och 
ljud. Gick man Åpromenaden, som jag ofta gjorde på 
kvällen, mot brunnsgården och kom till den lilla bron 
över S:t Ragnhilds-bäcken så passerade man oftast öpp-
na fönster från Brunnens stora köksavdelning vilken 
låg där då, och möttes av en blandning av matos och 
diskvattendoft, allt ackompanjerat av någon motorbåt på 
väg genom ån. Nästan samtidigt tillstötte ännu en doft 
bestående av lika delar trycksvärta från kvällstidningar 
och choklad, kola och karameller. Allt kommande från 
Methanders sommarkiosk, nyss väckt ur vintersömnen. 
Denna kiosk, som man än i dag kan finna fundamentet 
efter, var i sig ett arkitektoniskt mästerverk. Den var rund 
och av trä, och för att undgå svårigheter att beskriva den 
frestas jag att bara kalla den obeskrivligt skön. Se den på 
en av bilderna här ovan och roa er med att beskriva den 
på egen hand! Nog är den både originell och underbar. 
Den användes endast under brunnssäsongen. Det domi-
nerande ljud som mötte vandraren framme vid brunns-
gården kom emellertid från Hugo Hellströms trio som 
spelade i den så kallade musikpaviljongen vid gårdens 
nedre del med många soffor stående framför, alla vita och 
mjukt rundade och därmed sittvänliga. Hellströms trio 

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

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

Naturen gav också nöjen, förstås. Ramunderberget och 
skogen däromkring i all synnerhet. Om detta område är 
så mycket att berätta att det återkommer jag måhända 
till en annan gång i en särskild avdelning. Jag stannar nu 
vid en annan naturföreteelse istället, nämligen Storån i 
vårens tid. Jag minns ännu hur den brusade när isen bröt 
upp efter de kalla 40-talsvintrarna. Men nöje, säger ni. 
Jo minsann! Vilka underbara stockningar isflaken kunde 
åstadkomma och vilka översvämningar. Allt som gjort 
för att en 11 – 12-åring skulle trivas och tycka att livet var 
underbart. Inga grävskopor eller andra nutida tekniska 
hjälpmedel som förstörde nöjet. Jag minns ett par vårar 
när brevbäraren rodde med posten vissa turer. Och det 
allra bästa, vad var det? Jo, att åka, att segla på isflaken, att 
segla med strömmen, utan segel förstås, endast stående 
på ett flak, vilken känsla av frihet. Vilken kung man var 
om man fått ett bra flak att lossna som man kunde glida 
iväg på. Man kunde som regel börja färden vid Munk-
bron där stockning förekom och sedan bar det iväg med 
strömmen, som oftast var stark, rakt igenom stan ned till 

Kristidens nöjen för en 12-årig pojke

T
Brunnens gamla vackra paviljong.

Östgötabio lockade många besökare. Vid Brunnen låg Methanders sommarkiosk.

Arbetarföreningen "Arbis". Ibland seglade man lugnare.

Här vid Järnbron tog färden på isflak slut.
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Järnbron strax innan fallet. Där fick man försöka ta sig 
i land eftersom ny stockning alltid uppstod där. Under 
färden fick man varje minut vara beredd att byta position 
eftersom det hände att flaken sprack och det gick snabbt. 
Naturligtvis var jag strängt förbjuden att praktisera den 
här sporten men det ökade ju, så att säga, bara spän-
ningen ytterligare. Jag kan ännu vid fyllda nittio känna 
tjusningen när man klarat Rådhusbron halvliggande på 
flaket och ökade farten i svängen längs Ågatan sedan 
Lillån givit extra skjuts. Nöjet var antagligen på gränsen 
till livsfarligt och olydnad är inget att skryta med men 
nog var vi lyckliga. Jag var inget bus, jag var inget pro-
blembarn, jag var bara pojke.

Vikingavallen, Söderköpings idrottsplats. Hur många 
timmar jag tillbringat där vet jag inte men de äro många, 
många. Under vintertid åkte vi skridskor där så gott som 
varje dag, annars, om is inte fanns där ”på plan”, åkte 
vi på den s.k. Dammen vid kvarnen, på Kanalen eller 
Oxtorpsjön som alltid frös tidigt. Bandy var den ledande 
sporten i staden sedan början av 20-talet. SIS hette la-
get som var ett av Östergötlands bästa och som faktiskt 
hade spelat i landets högsta serie. Ishocky sågs som en 
farlig konkurrent av de ledande inom föreningen. Ett år 
fick jag av mina kusiner två bandyklubbor varför jag for 
till Norrköping för att byta till något annat. Det blev 
till en ishocky-klubba. Strax var vi flera i Söderköping 
med samma sorts klubba. Då skrev vi, några 12-åriga 
pojkar, till Svenska Ishockeyförbundet och bad om något 
i utrustningsväg, och se! Vi fick faktiskt två ishockymål 
och ett tiotal klubbor, puckar samt en hel del utrustning 
i övrigt. Allt detta var vi tvungna att gömma för bandy-
ledarna men som tur var kände jag personligen vaktmäs-
taren på Vikingavallen, Erik Samuelsson, som var snäll 
och förstående så att vi fick gömma alltsammans i hans 
stora vedbod. Sedan skrapade vi en egen plan på Kanalen 
där vi tränade hocky. I två eller tre år deltog vi i en lokal 
juniorserie i Norrköping och klarade oss bra. Således har 
Söderköping även haft ett ishockylag en gång i tiden.

Det gamla stationshuset har också med nöjen att göra. 
Tåg till Norrköping åkte man ibland. Far var idrotts-
intresserad och tog mig ofta med till fotbollsmatch i 
grannstaden. IFK Norrköping var redan under kristidens 
tidiga fyrtiotal ett av de bästa lagen i landet. Söndagar var 
det alltid extratåg om det var ”hemmamatch”. Antingen 
for man elva och tio eller tolv och tjugo till Östra sta-
tion i Norrköping där man tog spårvagnen eller gick till 
Idrottsparken. Tåget var oftast tuff-tuff-tåg, alltså ång-
drivet. Träbänkar och alltid fullsatt redan när det kom 

från Valdemarsvik. Vilken stämning och vilken spänning 
hos 12-åringen! Alltid fullsatt, säger ni, som läser det 
här. Ja, fritidshusens tid hade ännu inte kommit och inte 
bilens heller. Konkurrensen var inte så stor. Man gick på 
fotboll halv två på söndagarna. Alltid den tiden, om man 
var intresserad. 

Visst har jag många minnen från ”Parken”. Ett ska 
jag berätta. Det handlar inte om någon match eller om 
fotboll. Nej, det handlar om kristiden, som sig bör, i den 
här minneskavalkaden. Det blev halvtid i en match och 
jag var väl omkring tio år. Vi brukade ha med oss något 
att stoppa i munnen då, men den här gången gav far mig 
en slant, jag tror det var en femtio-öring, och sa att jag 
kunde gå och köpa en korv om jag ville. Det ville jag! 
Det portabla korvståndet såg jag från min plats så jag var 
snabbt där. Skulle jag ha kupong-korv eller kupong-fri? 
Jag hade ingen kött-kupong så det blev kupong-fri. Inte 
heller fick jag bröd till korven då jag också saknade nå-
gon sådan kupong. Men jag fick senap och ett papper 
runt korven och började stolt vägen tillbaka till far. Då 
bet jag första och enda gången i min korv och kunde inte 
hålla tillbaka ett skrik eftersom ett kraftigt fiskben gick 
rakt in i den övre gommen i min mun. Blodet sprutade 
och tårarna rann, jag tappade korven i gruset och kände 
nog på mitt sätt vad det innebar att stå ut med kristiden. 
När far tröstade mig minns jag inte säkert vad som hände 
men nog var jag ledsen. Visst var ett fiskben och litet 
blod i munnen och på jackan en småsak i förhållande 
till vad som hände runt omkring i världen men förstod 
vi det i den åldern? Ärligt talat minns jag inte det men 
det är nog att begära ett perspektiv som barnet inte har. 
Men intressant är tanken, barnets tanke. Jag har funderat 
många gånger på detta efteråt. En egen vuxen reflektion 
kanske kan vara mig tillåten i sammanhanget. Personli-
gen steg inte verkligheten med kriget fram för mig förrän 
jag som 18 - 19-åring liftade genom ett krigshärjat och 
sönderbombat Tyskland och pratade med människor 
som varit med och såg de många tiggande invaliderna. 
Det jag då upplevde och den insikt jag då skaffade mig 
släpper mig aldrig.

Jo, en sak till. Den vackraste bilden.  
Jag vill gärna visa den bild som för mig är allra vack-

rast. Flickan som sitter och läser på bibliotekets trappa i 
väntan på att få komma in. 

Då säger ni kanske, men det är ju Stadsmuseet, eller 
det gamla skolhuset där S:t Ragnhilds Gille håller till. 
Ja, men eftersom jag och mina minnen befinner oss i 
40-talet så är detta Stadsbiblioteket och flickan får vänta 
tills klockan blir sex. Det framgår av skylten på dörren: 

18 – 20 må, ti, ons, tors. Bilden är något yngre än mitt 
40-tal men stämmer ändå i sammanhanget. Hit gick jag 
också. Här satt då kväll efter kväll, år efter år småskollä-
rarinnorna Ester Svensson och Bertha Weiss och skötte 
biblioteket. Jag var stamkund och hade en hemlig pas-
sion. Efter att ha bockat artigt för den av fröknarna som 
hade kvällens pass fortsatte jag till höger in i det som nu 
är utställningsrum i museet. Där inne var referensavdel-
ningen, man fick inte låna hem, men man satt i fred där. 
Nå passionen då! Jo, den stod högst upp på en hylla och 
var oerhört tjock. Jag sköt fram en stol, tog av mig skorna 
och med yttersta nöd balanserade jag ned boken, för en 
sådan var det. Nu undrar ni vad för bok det var: jo, ”Of-
ficiell redogörelse för Olympiaden i Stockholm 1912”. 

Kväll efter kväll slukade jag redogörelser för lopp, fot-
bolls- och brottningsmatcher m.m. Allt skildrat i detalj, 
från första steget i ett 10 000-meterslopp t.ex. Olympiad 
var något drömlikt avlägset för en pojke när världen såg 
ut som den gjorde 1943 - 44. Här mötte jag naturligt-
vis också helt annan litteratur. Klassiker som "Hjortfot", 
"Den siste Mohikanen" och "De tre musketörerna". 
Men även tidsbundna pojkböcker som "Biggles" och den 
underbare "Bill Brown" skapad av en kvinna, Richmal 
Crompton. Det man inte själv vågade göra det gjorde 
Bill i böckerna.  

De gränser som inte kunde passeras, de länder som 
inte kunde beses i världskrigets tid, passerades och besågs 
med lätthet i det här huset med fantasins och dagdröm-
mens hjälp. Jag är mycken tack skyldig den här dörren 
bakom den väntande flickan som för mig öppnade vägen 
in i litteraturens värld. Utan den världen hade jag varit en 
helt annan, och i själen långt fattigare människa.

1945 for jag på skolresa till Stockholm - flyktingar 
hade kommit till staden - zigenarna slog upp ett tivoli 
på Dockgärdet - jag tenterade in på Samrealskolan – och 
det blev FRED!  Då började en annan tid för världen 
och för mig och med den ska vi inte syssla i den här lilla 
minneskavalkaden. Tack för mig!

Lars 
Nilsson

Text

S:t Ragnhilds  
Gille/Privat

Foto

Vikingavallen på 40-talet. Ånglok förde oss till fotbollen i Norrköping. Den vackraste bilden.

"Vikingavallen, Söderköpings 
idrottsplats. Hur många timmar 
jag tillbringat där vet jag inte men 
de äro många, många. Under 
vintertid åkte vi skridskor där så 
gott som varje dag, annars, om 
is inte fanns där ”på plan”, åkte vi 
på den s.k. Dammen vid kvarnen, 
på Kanalen eller Oxtorpsjön som 
alltid frös tidigt."
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Efter några års uppehåll under pandemin  
återkommer nu Bodagen på Söder köpings Brunn. Nu 
som ett samarbete mellan Söderköpings-Posten och 
Handelsbanken. Innehållet är i stort sett detsamma 
som tidigare år, varför ändra på ett vinnande koncept, 
uppskattat av besökare och utställare?

Bodagen håller på mellan kl 11-15 i Brunnssalongen, 
Söderköpings Brunn.

Intresset har i år liksom tidigare varit stort, drygt 20 
utställare inom olika branscher med koppling till boende, 
intressanta föredrag, fritt inträde och fika för besökare, 
”Bricks in Sweden” bygger Lego med barnen, tipstävling 
bland utställarna m.m.

Föredrag på temat energi
Kommunens energirådgivare Per Sjöström håller före-
drag om energibesparing kl. 11.30 och 13.30 och Mats 
Thor, Solyx AB om solcellsenergi kl 12.30. Mellan före-
dragen träffar du utställarna i respektive mässtånd.

Tipstävling
Den populära tipstävlingen bland utställarna är tillbaka. 
Alla svar finns hos utställarna. Bland rätta svar utlottas 
fina priser.

Fri entré och fritt fika
Det är som vanligt fritt inträde, så varför inte ta med 
hela familjen.

ICA Supermarket bjuder som tidigare år på fritt fika 
med bröd. Röda korset är behjälpliga med serveringen.

Välkommen till en träff i vårens tecken önskar vi på  
Söderköpings-Posten och Handelsbanken.

Åke Serander
Text och Foto

Nu är den populära Bodagen tillbaka

Brunnssalongen i Söderköping fylls av besökare och företag under Bodagen lördagen den 1 april.

"Det är som vanligt fritt inträde, så varför inte ta med hela  
familjen? 
   ICA Supermarket bjuder som tidigare år på fritt fika med 
bröd. Röda korset är behjälpliga med serveringen."

Funderar du på att köpa
eller sälja bostad i vår?

Denna bilaga är en annons från New Estate 

Funderar du  
på att köpa eller  

sälja bostad? Vi hjälper dig gärna,  välkommen att kontakta 
oss redan idag.

En köp- och säljguide från New Estate Fastighetsmäklare

Missa inte New Estate Fastighetsmäklares 
köp- och säljguide som följer med tidningen.

Husbesiktningar
Energideklarationer
Bostadsrättsbesiktning
Radon
Entreprenadbesiktning

KÖPA ELLER 
SÄLJA HUS? Köpa eller sälja hus?

Skador eller fel i fastigheter är den absolut vanligaste orsaken till 
tvist mellan köpare och säljare. Vi hjälper dig att upptäcka bristerna 
i tid. Så att du som säljare kan sova gott om natten och att du som 

köpare kan känna dig helt trygg med ditt köp!

• Husbesiktningar • Energideklarationer • Radon
• Entreprenadbesiktning • Fuktbesiktning

www.fst-ab.com • E-post: husbesiktningar@fst-ab.com • Telefon: 010-495 24 40www.fst-ab.com  e-post: husbesiktningar@fst-ab.com telefon: 010-495 24 40

Trygghet
Kompetens

Kvalitet

Om/tillbyggnad – Renovering – Nyproduktion av lösvirkeshus
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BO
DAGEN

Den 1 april kl. 11-15  
i Brunnssalongen, 

Söderköping

Se alla medverkande utställare på andra sidan av detta blad

Söderköpings-Posten
Arrangörer: 

  

Fri  
entré

  
Legohörna 

för barnen

Föredrag på temat energi
Kommunens energirådgivare Per Sjöström håller föredrag om energibesparing kl. 11:30  

och 13:30 och Mats Thor, Solyx AB om solcellsenergi kl. 12:30.  
Mellan föredragen träffar du utställarna i respektive mässtånd.

Tipstävling
Den populära tipstävlingen bland utställarna är tillbaka. Alla svar finns hos utställarna.  

Bland rätta svar utlottas fina priser.

Fri entré och fritt fika
Det är som vanligt fritt inträde. ICA Supermarket bjuder på fika med bröd.  

Varmt välkommen till

Söderköpings-Posten
Arrangörer: 

Ramunderstaden  
söker fastighetsskötare
Intresserad?
Skicka din ansökan till:
info@ramunderstaden.se
Frågor, kontakta förvaltningschef:
Jessica.ohlsson@ramunderstaden.se

 Fönsterputsning - Storstädning - Kontorsstädning
Trädbeskärning - Trädgårdsservice

Hushållsnära tjänster

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

Solen skiner och himlen är blå, 
trädgårdsarbetet passar bra då

Rot-  
och Rut

Köksdesign
Norrköping

Ett av Sveriges STÖRSTA sortiment till ett av 
marknadens BÄSTA priser

- Nya luckor eller ett helt nytt kök

Välkommen
att boka ett 
kostnadsfritt
hembesök
011-33 11 30

kökSDESiGN NORRköPiNG 
öPPNAR Ny kökSUtStÄLLNiNG

Välkomna till

20%Öppningskampanj
Nya luckor eller helt nytt kök.

SMyGPREMiÄR
Lör. – Sön.   20-21 April

Kl.10.00 - 14.00

PREMiÄR
Ons. – tors.   1-2 Maj

Kl.10.00 – 18.00

Finspångsvägen 131  (fd Eneby järns lokaler) 

Nya luckor eller 
ett helt nytt kök
Ett av sveriges största 
sortiment till ett av 
marknadens bästa priser

Välkomna att boka kostnads- 
fritt hembesök 011-33 11 30

Öppettider tisdag och fredag 14-18
Tel 011-331130    Mobil: 072-350 32 25 

Fredrik@koksdesign-norrkoping.se    www.koksdesign-norrkoping.se

kökSDESiGN NORRköPiNG 
öPPNAR Ny kökSUtStÄLLNiNG

Välkomna till

20%Öppningskampanj
Nya luckor eller helt nytt kök.

SMyGPREMiÄR
Lör. – Sön.   20-21 April

Kl.10.00 - 14.00

PREMiÄR
Ons. – tors.   1-2 Maj

Kl.10.00 – 18.00

Finspångsvägen 131  (fd Eneby järns lokaler) 

Nya luckor eller 
ett helt nytt kök
Ett av sveriges största 
sortiment till ett av 
marknadens bästa priser

Välkomna att boka kostnads- 
fritt hembesök 011-33 11 30

Öppettider tisdag och fredag 14-18
Tel 011-331130    Mobil: 072-350 32 25 

Fredrik@koksdesign-norrkoping.se    www.koksdesign-norrkoping.se

Nytt kök  
i HöSt!

Nya luckor eller ett helt nytt kök
Ett av Sveriges 
 STÖRSTA  sortiment 
till ett av marknadens 
BÄSTA priser 
Välkomna att boka 
kostnadsfritt hembesök 
011-33 11 30

fredrik@koksdesign-norrkoping.se

Vårkampanj -20%Gäller t.o.m 30/4

Öppettider tisdag och fredag 14-18, lördag 10-14

kökSDESiGN NORRköPiNG 
öPPNAR Ny kökSUtStÄLLNiNG

Välkomna till

20%Öppningskampanj
Nya luckor eller helt nytt kök.

SMyGPREMiÄR
Lör. – Sön.   20-21 April

Kl.10.00 - 14.00

PREMiÄR
Ons. – tors.   1-2 Maj

Kl.10.00 – 18.00

Finspångsvägen 131  (fd Eneby järns lokaler) 

Nya luckor eller 
ett helt nytt kök
Ett av sveriges största 
sortiment till ett av 
marknadens bästa priser

Välkomna att boka kostnads- 
fritt hembesök 011-33 11 30

Öppettider tisdag och fredag 14-18
Tel 011-331130    Mobil: 072-350 32 25 

Fredrik@koksdesign-norrkoping.se    www.koksdesign-norrkoping.se

kökSDESiGN NORRköPiNG 
öPPNAR Ny kökSUtStÄLLNiNG

Välkomna till

20%Öppningskampanj
Nya luckor eller helt nytt kök.

SMyGPREMiÄR
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Kl.10.00 - 14.00

PREMiÄR
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Kl.10.00 – 18.00

Finspångsvägen 131  (fd Eneby järns lokaler) 

Nya luckor eller 
ett helt nytt kök
Ett av sveriges största 
sortiment till ett av 
marknadens bästa priser

Välkomna att boka kostnads- 
fritt hembesök 011-33 11 30

Öppettider tisdag och fredag 14-18
Tel 011-331130    Mobil: 072-350 32 25 

Fredrik@koksdesign-norrkoping.se    www.koksdesign-norrkoping.se

Nytt kök  
i HöSt!

Nya luckor eller ett helt nytt kök
Ett av Sveriges 
 STÖRSTA  sortiment 
till ett av marknadens 
BÄSTA priser 
Välkomna att boka 
kostnadsfritt hembesök 
011-33 11 30

fredrik@koksdesign-norrkoping.se

Vårkampanj -20%Gäller t.o.m 30/4

Öppettider tisdag och fredag 14-18, lördag 10-14

Svensk-tillverkatKöksdesign
Norrköping

Ett av Sveriges STÖRSTA sortiment till ett av 
marknadens BÄSTA priser

- Nya luckor eller ett helt nytt kök

Välkommen
att boka ett 
kostnadsfritt
hembesök
011-33 11 30

kökSDESiGN NORRköPiNG 
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Nya luckor eller 
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Vi firar 
10 år!

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

sön 14/4 kl 10-14
Fri entré 
Servering till förmån för Världens barn

Idrott o Fritid 0121- 18625, 
idrott.fritid@soderkoping.se

VÄRMER DU UPP 
DITT HUS EFFEKTIVT?

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

sön 14/4 kl 10-14
Fri entré 
Servering till förmån för Världens barn

Idrott o Fritid 0121- 18625, 
idrott.fritid@soderkoping.se

Välkommen att kontakta vår 
energi- och klimatrådgivare 
med frågor. 

Per Sjöström 
011-15 16 44

Välkommen till Bodagen 2017

Välkommen till en inspirerande dag 
för hela familjen!

Mer info på www.handelsbanken.se/soderkoping

Köpa eller sälja hus?
Skador eller fel i fastigheter är den absolut vanligaste orsaken till 

tvist mellan köpare och säljare. Vi hjälper dig att upptäcka bristerna 
i tid. Så att du som säljare kan sova gott om natten och att du som 

köpare kan känna dig helt trygg med ditt köp!

• Husbesiktningar • Energideklarationer • Radon
• Entreprenadbesiktning • Fuktbesiktning

www.fst-ab.com • E-post: husbesiktningar@fst-ab.com • Telefon: 010-495 24 40

SÖDERKÖPINGS BOKFÖRLAG

Vill ni bygga nytt?
Är det dags att bygga ut?

Vilken är din dröm? 
Vad behöver just du hjälp med?

JH BYGG AB är det lokala och traditionella byggföretaget i Söderköping  
som hjälper er med allt inom byggnads. Vi är med er hela vägen från första 

taget till sista slaget! Vi hjälper er med allt från ritningsunderlag och  
bygglovshantering till färdigt resultat.

Kunskap - Trygghet - Kvalité - Engagemang - Personligt

Grundläggning - platta på mark Stomresning - lösvirkeshus

Uterum med det lilla extra!

Tillbyggnad altan och uterum Tillbyggnad i tre våningar

JOEL HERTZMAN                  0707 22 51 52                  www.jh-bygg.se
joel.hertzman@jh-bygg.se                                                    Facebook: JH BYGG AB

Välkommen att kontakta oss

ICA bjuder 
på fika

Föredrag 
med tema 

energi

Roland Engdahl 
underhåller  kl. 11:30-12:10

Träffa över
20 utställare

Ansikts-
målning

Tipstävling
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Många känner säkert igen Charlotte Carlén (född  
Jacobsson) från skolåren i Söderköping. Inför ett 
besök hos sin far Ronald, boende på Blå Porten, fick 
vi en pratstund med henne om uppväxten och hennes 
nya befattning som försäljningschef på företaget  
EcoTech.

Charlotte vill du berätta lite om din  
bakgrund? 

”Jag är uppvuxen på Dockgärdet i Söderköping. Gick 
på Brobyskolan, Ramunder samt Nyströmska gymnasiet. 
Mycket av min fritid handlade om ridsport och dans. 
Många år tillbringade jag i Albogastallet och på Stefans 
Engs ”Träningsverket”. Det blev mycket aerobics och 
jazzdans. Jag var lite av en ambassadör för Tränings verket 
och var med på många uppvisningar. En härlig tid att 
blicka tillbaka på.

Mina föräldrar Ronald och Margareta Jacobsson var 
kända profiler i det politiska livet i Söderköping under 
70-90-talet. Mamma arbetade på kommunens Arbets-
marknadsenhet och pappa på Arbetsförmedlingen, först 
i Söderköping och senare i Norrköping”.

Du är sedan många år bosatt i Norrtälje, har 
det funnits tankar på att flytta tillbaka till 
småstaden? 

”Jag hade gärna flyttat tillbaka Söderköping som jag 
ofta besöker och där jag trivs så bra. Men min man, som 

är från Stockholm, fick jag inte med mig så långt sö-
derut, så det blev istället Norrtälje. Likheterna mellan 
städerna är många även om Norrtälje är något större. Jag 
uppskattar det personliga bemötandet och värmen som 
man inte känner på samma sätt i en storstad, den trevliga 
småskaliga stadsbebyggelsen, ån som rinner genom stan, 
närheten till havet och skärgården, det mesta på gång- 
eller cykelavstånd men även närheten till större städer. 
Sist men inte minst, en lugnare och tryggare uppväxt-
miljö för våra barn. 

Vad jag speciellt uppskattar med Söderköping är att 
det finns en så stark drivkraft och engagemang hos de 
boende. Stan ligger i framkant inom många områden. 
Det finns många eldsjälar som skapar mycket, allt från att 
bygga bostäder i silon till ett levande affärsliv”. 

Du är nu försäljningschef på företaget  
EcoTech som bl.a. tillverkar och marknadsför 
Ecoboxen. Kan du förklara lite kort hur en 
Ecobox fungerar? 

”Ecobox är i grunden designad för ett minimalt och 
enkelt underhåll då den ska ’tuffa och gå’ ute på lands-
bygden i decennier. Ecobox renar avloppsvattnet i bio-
logiska steg, helt utan kemikalier från wc, kök, tvätt och 
dusch till en nivå motsvarande badvatten. Den är an-
passad för ett högt miljöskydd, vilket betyder att den är 
lämpad även nära sjöar och hav. T.ex. i skärgården med 
mycket fritidsboenden som används sporadiskt funge-

rar Ecobox utmärkt. Här kan det även vara dåligt med 
plats för en traditionell avloppsanläggning och då passar 
Ecobox fint. En unik egenskap som Ecobox erbjuder är 
fosforfiltret som efter mättnad är ett gödningsmedel som 
ersätter konstgödsel, ett unikt miljökretslopp helt enkelt! 
Livslängden på Ecoboxen är också längre än en traditio-
nell avloppsanläggning, där du kanske måste gräva om 
infiltrationen efter 10-15 år. Allt vi gör genomsyras av 
att vi vill göra skillnad och lämna över en ren miljö till 
våra barn”.

Då är väl Ecoboxen dyrare än traditionella 
avloppsanläggningar? 

”Nej, inte mycket dyrare om du räknar på totalkostna-
den, då boxen kräver färre arbetstimmar för installation”.  

Hur ser er organisation ut? 
”Tillverkning och kontor finns i Övertorneå. Huvud-

kontoret ligger i Upplands Väsby. Sedan har vi represen-
tanter utspridda över hela landet, bl.a. på Vikbolandet 
och i Västervik.”

Vi går ut för att ta ett fotografi i Brunnsparken. När vi 
skiljs åt säger Charlotte: ”nu ska jag hälsa på pappa, det 
är så mycket glädje för oss båda när vi träffas”!

Åke Serander
Text och Foto

Charlotte från Söderköping 
uppskattar småstadens charm

Charlotte är ny försäljningschef på EcoTech.

Välkommen att annonsera  
i Söderköpings-Postens  

populära sommartidning

-   Utgivning 3 juni i extra stor upplaga om 40 000 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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Efter att jag uppfattat ett och samma namn på en 
arkitektbyrå i samband med flera väl utförda upp-
drag blev jag nyfiken på Fredriksson arkitektkontor. 
De projekt jag bland andra tänker på är: om- och 
tillbyggnad av Söderköping S:t Anna församlings-
expedition, restaurering av Drothems kyrka,  
inventering av Söderköpings Brunnslasarett samt 
den nyligen genomförda ombyggnationen av  
Söderköpings Brunn.

När jag besöker företagets hemsida och ser flera vackra 
byggnader blir min nyfikenhet om än större; kv. Triang-
eln Södra hamnen Norrköping, den nyligen genomförda 
tillbyggnaden av Norrköpings krematorium och restau-
reringen och tillbyggnaden av Matteus kyrka, Blomska 
hemmet i kv Renen och många fler.

Arkitektkontoret ligger sedan 20 år tillbaka vackert 
i den gamla delen av Knäppingsborg med utsikt över 
strömmen från Swartz Gamla orangeri. För ett arki-
tektkontor med känsla för kulturvärden förstår man att 
miljön inspirerar.

Jag åkte för en intervju hem till grundaren Mats  
Fredriksson i Konungsund, Vikbolandet. Mats har tyvärr 
sedan några år drabbats av ALS.

Min uppfattning om kontorets inriktning besannas, 
man arbetar nästan uteslutande med projekt i kultur-
miljöer. Vad jag också noterar är att man ofta arbetar som 
”generalkonsulter”, det vill säga att man tar ansvar för 
hela projekteringen och anlitar expertis som antikvarier 
eller tekniker, beroende på projekt. Jämför totalentrepre-
nad där ett byggföretag är avtalspart med beställaren och 
där denna sedan kontrakterar olika underentreprenörer 
som elinstallatörer, målarföretag m.fl.

Vad är det unika med ert kontor? 
”Kontoret är ovanligt på så sätt att vi har arkitekter, 

ingenjörer och byggnadsantikvarier som samarbetar nära 
i projekten. Det gör att restriktioner kring kulturmiljöer 
inte blir ett problem, utan en tillgång för oss. Vi formar 
det nya utifrån det gamla som ska bevaras.” 

Företagets kundunderlag finns över ett större områ-
de, men vi koncentrerar oss i den här intervjun på det 
som finns i tidningens utgivningsområde och då nämner 
Mats Söderköpings kulturmiljöplan som utarbetades 
2016 och fastställdes 2017 av samhällsbyggnadsnämn-
den och kommunfullmäktige. En identifiering av kul-
turhistoriskt intressanta miljöer inte bara i staden, utan 
i hela kommunen. 

”Planen har stor betydelse när bygglov ska prövas i 
kulturhistoriskt intressanta miljöer”. Mats fortsätter, ”ar-
bete med kulturmiljöplaner är något som Länsstyrelsen 
driver på och ger bidrag till i särskilt intressanta miljöer. 
Planen behandlar äldre miljöer, men också nyare som är 
typiska för sin tid och som berättar om samhällsutveck-
lingen. Det finns en demokratisk funktion med planen 

också, att fastighetsägarna i tid ska få en bild av kom-
munens syn så att man vet vad som gäller och inte blir 
överraskade att det ställs särskilda krav”.

Är du som läsare intresserad av kulturmiljöplanen? 
Läs mer på kommunens hemsida.

Under den tid som kulturmiljöplanen utarbetades var 
Johan Côster samhällsbyggnadschef. Jag bad Johan, som 
nu har motsvarande tjänst i Mjölby, om en kommentar 
till hur han ser på arkitektkontorets kompetens: 

”Företaget har ett väldigt gott renommé vad gäller ar-
betet med arkitektur och då särskilt med byggnader och 
områden med känslig kulturmiljö. De bistod exempel-
vis vid rivningslovsärendet kring Brunnslasarettet (som 
resulterade i ett bevarande, redaktionens anmärkning). 
Mats och Fredrikssons som helhet har arbetat såväl re-
gionalt som nationellt och jag har bara gott att säga om 
deras kompetens”. 

Jag kan inte låta bli att fråga Mats om vad han tycker 
om att det bl.a. på området för gamla brandstation i Sö-
derköping planeras för höghus. 

”Vi hade tidigare uppdrag att planera området och då 
hade vi inte med så höga hus, dessutom ingick en försko-
la (som nu är borta i det nya planförslaget, redaktionens 
anmärkning).

Vad som också är intressant att få Mats kommentar på 
är hur han ser på modern arkitektur typ den som Win-
gårdhs Arkitektkontor ritar. Jag tänker bl.a. på den ny-
ligen uppförda tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall på 
den känsliga miljön Kungliga Djurgården i Stockholm. 
Enligt redaktörens uppfattning exteriört mest kan liknas 
vid ett parkeringshus. 

”Många som nu arbetar hos Gert Wingårdh har va-
rit kurskamrater med mig och nyligen har vi haft ett 
samarbete med Wingårdhs kring planeringen av söd-
ra Hamnen, Norrköping. Vi tycker att Wingårdhs är 
duktiga och jag tycker att interiören på Liljevalchs är 
ljus och vacker. Sen är det väl så att ett så stort kontor 
även gör sämre projekt. Jag håller med Arkitektupproret 
(Facebookgrupp som många gånger har synpunkter på 
modern arkitektur, redaktionens anmärkning) att många 
nya bostäder och kontorshus är fula och tråkiga. Annat 
är vackert, många gånger beroende på att man satsar på 
bra kvalité i materialval, som med skiffer och träspån”.

Vad kännetecknar arkitektur på 2000-talet? 
”Det finns en vurm för 1960-talet. Enkla former 

”lådor” som Arkitektupproret säger. Sedan finns det en 
glidning över till 80-talet och mer traditionella former”.

Man hoppar över 70-talet? 
”Ja, det var en tid av snabb byggnation ofta med sämre 

material. Det var dåligt med pengar och energikris.
Att bygga något i gammaldags stil som försam-

lingsexpedition blev uppskattat, men också ifrågasatt.  

Söderköping Sankt Annas församlingsexpedition rösta-
des fram av Arkitektupproret som Sveriges tredje vack-
raste nybygge 2022. 

Den typen av traditionell arkitektur är inte helt accep-
terad i arkitektkretsar. Det märks vid utdelning av priser 
och i arkitektundervisningen.”

Var det beställarens krav att det skulle byggas 
traditionellt i äldre stil? 

”Nej, egentligen inte men vi tyckte att den platsen 
krävde något sådant. Det var viktigt att byggnaden kom 
fram mot gatan till trottoaren. För att samverka längs 
gatan med några äldre hus”.

För att få några synpunkter frågade jag församlingens 
fastighetschef Annica Wastesson:

Vilka direktiv hade byrån när förslag till  
om- och tillbyggnad av församlingsexpedi-
tion planerades? 

”När vi började att titta på en utbyggnad av försam-
lingsexpedition hade vi en dialog med arkitekten om hur 
församlingens behov såg ut och flera olika förslag togs 
fram åt oss. Det fick ta tid och jag fick gehör för mina 
tankar och idéer i utformningen av församlingsexpedi-
tionen”. 

Vad är din uppfattning om det arbete som 
Mats och hans kontor utfört i uppdragen för 
församlingen? 

”Jag är mycket nöjd med det samarbetet som vi har 
haft med Fredriksson arkitektkontor bland annat för by-
råns intresse och kompetens för kulturhistoriska bygg-
nader.

Vi anlitar dem även i de projekt där vi behöver ha en 
närvarande antikvarisk kunnig person som då blir länken 
mellan Länsstyrelsen och församlingen då vi mestadels 
jobbar med kulturhistoriska byggnader där det krävs till-
stånd för att få renovera”.

Avslutningsvis berör vi Mats sjukdom ALS. 
”När jag fick besked att jag var sjuk förstod jag att 

jag behövde hjälp. Då bjöd jag in två medarbetare att bli 
delägare. En av dem är kvar som VD, Felix Freudenthal 
Lotz, som nu driver företaget”.

Jag tackar Mats för en mycket intressant och givande 
eftermiddag. Jag förstår att det här med arkitektur och 
hur den uppfattas inte är så lätt, vad som är bra eller 
dåligt. Kanske är det som med konsten, mycket av det 
moderna är kontroversiellt, men blir senare mer accep-
terat. Men så finns det mer traditionell konst som blivit 
klassiker och som uppskattas av alla generationer.

Åke Serander

Fredriksson arkitektkontor värnar  
om kulturhistoriskt intressanta miljöer

Mats Fredriksson hemma i sitt arbetsrum.
Foto: Åke Serander Foto: Fredriksson arkitektkontor

Tillbyggnaden av församlingsexpeditionen.

Kontoret är ovanligt på så sätt  
att vi har arkitekter, ingenjörer 
och byggnadsantikvarier som 
samarbetar nära i projekten.  
Det gör att restriktioner kring 
kulturmiljöer inte blir ett problem, 
utan en tillgång för oss. Vi formar 
det nya utifrån det gamla som  
ska bevaras.
 

”
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Boka på cooperatecoffice.se
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FÖR DIG

Hyr ett välutrustade kontor
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Hyr ett kontor med 
mycket innehåll
”Allt ingår” för att du ska  
lyckas med din företagsidé 
- Nätverkande och många företagsevent
- En härlig mötesplats med fina ”kollegor”
- Bemannad reception
- Välutrustade konferensrum
- Marknadsföring och nyhetsbrev 
- Höghastighets-Wifi
- Pentry, städning och försäkring ingår
Välkommen att kontakta Anne-Louise Kroon  
för mer information på telefon 0121-77 20 77.
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Ta klivet till digitala möten 
och event hos oss

cooperatecoffice.se . Söderköping

      Besök hemsidan för mer information.

       I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

      Besök hemsidan för mer information.

       I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

Klappat & klart!
Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen! 

www.isoderkoping.se

  Myntet finns i valörerna;  
      100, 250 samt 500 kronor  
         Köp dem hos; Turistbyrån          
                 Söderköpings Brunn  
                    eller Guldmakeriet 

Ett unikt presentkort som kan användas till  
shopping, restaurangbesök och friskvård mm.

Vi önskar Dig trevlig  
handel i Söderköping och 

en riktigt God Jul!

Vill du: 
Företagare se hit!

Det vill vi också!
Bli medlem nu - Samverkan ger resultat!

- att er marknadsföring når fler kunder?
- vara med i ett nätverk som ger nya  
  kontakter för ert företag?

Kontakta oss för mer info:   
info@isoderkoping.se

- lättare kunna hitta resurser och inspiration  
  för att ditt företag ska växa i Söderköping?

Emy SeranderEmy Serander
Hjärter EsseHjärter Esse  

Marknadsföring och KommunikationMarknadsföring och Kommunikation

”Jag är engagerad i Stadskärnan för att  
en samverkan mellan oss företagare i 
Söderköping ger framgång till alla  
företag och organisationer i kommunen. 
   För att näringslivet i Söderköping  
ska blomstra behöver vi vara starka  
tillsammans, och hjälpa till att  
lyfta varandra.

Teresa, Halldór och PelleTeresa, Halldór och Pelle
Nammi Godis ABNammi Godis AB

”Småskaligheten, turismen 
och närheten till boende, 
skola och arbete gjorde att vi 
sökte oss till Söderköping.
Söderköping är relativt känt i 
Sverige vilket gör att vi  
känner stolthet när vi  
nämner att vi finns här.

Hennes styrka är den positiva livsinställningen och 
hennes motto att inget är omöjligt. Hon har också en 
stor kunskapstörst som ännu inte klingat av. 
      - Förmodligen kommer jag att förkovra mig och 
samtidigt jobba för att alltid kunna göra rätt för mig 
till mina dagars slut, säger Sigrid Viklund mitt i sitt 
jubilerande när jag träffar henne på hennes  
mottagning Fotakuten.

- Mina tre största förändringar jag gjort i mitt liv 
är flytt från dåvarande Sovjetiska Estland till Sverige 
1987 – för 35 år sedan, karriärsbyte från läraryrket till 
fotvårdsspecialist och starten av mitt företag Fotklini-
ken 1992 – då blev jag den första privatpraktiserande i 
Västernorrlands landsting, berättar Sigrid, nyss fyllda 70.

Idag arbetar hon på halvfart som privat medicinsk fot-
terapeut, rådgivare och utbildare i tät samverkan med fy-
sioterapeuten John Hennings i vårt vackra Söderköping. 

Samtidigt håller hon kontakten med sina nya och 
gamla kollegor, före detta elever inom fotbranschen, 
primär vårdens diabetesvård i Sverige, Estland och ett 
flertal länder världen över.

- Det är en ynnest att ha tillgång till en erfaren  

fysioterapeut att vända sig till, speciellt efter 2008 då jag 
slutade med egen tillverkning av inläggssulor.

Allt handlar om vilka kunskaper vi människor har, 
både i egenskap av behandlare och som behandlings-
mottagare. Målet är att skapa välbefinnande. 

Förebyggande av fotproblem förhindrar även andra 
kroppsliga problem eftersom foten är en del av vår in-
vecklade rörelsemekanism – knä och höftproblem är ofta 
relaterade till foten. Många fotproblem kan lösas med 
avlastningar av olika slag. Det är helheten vi ska se och 
tänka på. 

De vanligaste typer av besvär är förhårdnader, nagel-
trång, liktornar, deformiteter och speciella fotproblem 
hos diabetiker och reumatiker där den viktigaste faktorn 
för sårprevention är att ge kunden (patienten) utbild-
ning i egenvård, vad man själv kan göra för att förebygga 
fotproblem.

80 procent av alla människor har, enligt statistiken, 
faktiskt någon typ av fotproblem. Men alla vet inte om 
det, bryr sig inte om det eller prioriterar annat än att söka 
behandling för det. Men kunskapen och medvetenheten 
om hur viktigt det är att sköta om sina fötter ökar. Det 
märker jag och John genom att intresset och efterfrågan 
ökar på våra tjänster. Det är bra att vi under de senaste 

åren fått tillskott av några nyutexaminerade medicinska 
fotterapeuter i kommunen.

Slutligen delar Sigrid med sig av några allmänna tips 
för att sköta egenvård av fötter.

- Inspektera dina fötter dagligen med spegel som 
hjälp. God fothygien/fotbad – 5 min, max 32 grader. An-
vänd inte fotsalt som torkar ut huden. Torka noga mellan 
tårna. Undvik använda gör-det-själv borttagningsmedel 
eller liktornsplåster. Skär aldrig i en liktorn. Klipp tå-
naglarna efter nagels form och fila kanterna. Använd 
strumpor utan åtsittande resår. Strumpor med söm vänds 
ut och in. Känn efter i skor och i strumpor så det inte 
innehåller sand/grus. Köp dina skor på en eftermiddag 
för då är foten ett nummer större. Rökning skadar blod-
kärlen och ger ökad risk för cirkulations- och nervskador. 
Sitt inte i samma position för länge. Rör på benen och 
fötterna när det har gått några minuter. Motionera varje 
dag om du kan!

Kontakta din vårdcentral vid skador på foten – värme, 
rodnad, svullnad, var, öppet sår.

Dina fötter behöver professionell fotvård vid diabetes.

Daniel Serander

Ingenting är omöjligt för jubilerande Sigrid
Sigrid Viklund driver Fotakuten i Söderköping.

Mina tre största förändringar 
jag gjort i mitt liv är flytt från 
dåvarande Sovjetiska Estland 
till Sverige 1987 – för 35 år 
sedan, karriärsbyte från  
läraryrket till fotvårds-
specialist och starten av mitt 
företag Fotkliniken 1992 – 
då blev jag den första  
privatpraktiserande i  
Västernorrlands landsting.

Foto: Daniel Serander

”
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Söderköpings Bokförlags författare Rose Wilkinson 
har blivit inbjuden till Nordiska Trädgårdar  
(Trädgårdsmässan) i Stockholm 30 mars – 2 april. 

Rose kommer hålla en föreläsning på Kunskapsscenen 
lördag 1 april kl. 15.30 där hon valt den spännande ti-
teln ”Bonusväxter! Nyttiga och goda som frodas helt 
utan skötsel i din trädgård.” på sitt föredrag. Läs mer om 
hennes presentation på Nordiska Trädgårdars hemsida  
www.nordiskatradgardar.se under ”Program”. 

Rose kommer också finnas på Svenska Örtasällskapets 
monter, där hon signerar sin bok Lättplockat – Hur du 
använder vanliga vilda växter, bär och ogräs till mat och 
hälsa. Från bokförsäljningen kommer 10 % att skänkas 
till föreningen. 

Under mässan presenteras också växterna som är nomi-
nerade till Årets Ört 2023. De utnämns av Svenska Örta-
sällskapet varje år. Kandidaterna är smultron, brännässla, 
ros, lungört samt anisisop. Det är roligt att två av örterna 
faktiskt också finns med i Roses bok (brännässla och ros) 
Kom och rösta på din favorit på deras monter (eller rösta 
på deras Facebooksida redan nu). Vinnaren tillkännages 
på söndagen.

Planerar du att vara på Trädgårdsmässan så ser Rose 
fram emot att möta både nya och bekanta ansikten både 
på föreläsningen och i montern. Hjärtligt välkommen!

Mikael Karlsson

För alla natur- och trädgårdsintresserade  
‒ Rose Wilkinson är inbjuden till Trädgårdsmässan

En dag i mars nåddes redaktionen av den glada  
nyheten att vi utsetts till branschvinnare bland  
landets gratistidningar.

Varje år tar Branschvinnare i Sverige AB fram de svens-
ka aktiebolag som får utmärkelsen ”Branschvinnare”. 
En Branschvinnare är ett företag som har överträffat 
den egna branschens utveckling i såväl omsättning som  
resultat. Företaget måste även visa ett positivt resultat.

Utmärkelsen baseras på samtliga aktiebolags inläm-
nade bokslut inom den aktuella branschen. Branschin-
delningen är baserad på företagens SNI-kod (SNI är 
en standard för svensk näringsgrensindelning. Koden 
används för att hänföra bl.a. företags verksamhet till en 
eller flera näringsgrenar inom SCB:s företagsregister,  
redaktionens anmärkning).

I en kommentar säger Åke Serander, tidningens ägare 
och chefredaktör, ”vi är jätteglada för uppmärksamheten. 

Samtidigt är vi mycket tacksamma för att läsarna och an-
nonsörerna visar sin uppskattning genom dagliga spon-
tana positiva kommentarer om tidningen. Tack till alla 
företag som beställer allt fler och i genomsnitt större an-
nonser. Vi vill också tacka våra krönikörer som inom skilda 
ämnesområden berikar tidningen med riktigt bra texter.

Jag vill också lyfta fram tidningens medarbetare,  
Mikael, Daniel, Emy och Jenny som gör ett fantastiskt 
arbete. Det beror säkert också på att vi trivs så bra till-
sammans och har så roligt på jobbet.

Vi har ett seriöst och starkt engagemang för Söderkö-
ping. Tidningen arbetar aktivt för att stärka kommunens 
närings- och föreningsliv och för att förbättra de lokala 
förutsättningarna med olika kampanjer: ”Jag gillar att 
handla lokalt”, konstnärlig utsmyckning av elskåp, sam-
arbete kring Stadskärneföreningens evenemang, ekono-
miskt stöd för föreningen Guldkants viktiga arbete bland 
äldre och ensamma, engagemang som mediasponsor för 

Söderköpings Bio, ”Musik på Brunnen”, Söderköpings 
stadslopp, samt Vikbovändan. 

För två år sedan startade vi en lokal app med gratis lo-
kala nyheter. Den har laddats ner av närmare 3 800 an-
vändare och är ett bra komplement mellan utgivningarna 
av papperstidningen. Appen är en framgång och flera 
företag är intresserade av att annonsera i den.

Tidningens omsättning har ökat varje år från 2016. 
Lönsamheten har också ökat, även om man liksom alla 
tidningar under senare år drabbats av ökade distribu-
tionskostnader och en stor ökning av papperspriserna.

”Nu blickar vi fram mot 2023 med tillförsikt, ett år 
som har startat bra. Närmast med utgivningen den 18 
mars och med den s.k. Bodagen på Söderköpings Brunn 
den 1 april”, avslutar Åke.

Söderköpings-Posten har utsetts till branschvinnare

Mikael Karlsson

Söderköpings bokförlags författare Rose Wilkinson.

Branschvinnarna Jenny, Emy, Daniel, Åke och Mikael utanför redaktionen.

Foto: Mikael Strand

Foto: Daniel Eklund
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En stor bunt med fina rosor vill jag ge till bästa Robban 
på Kontorab i Söderköping. 100 % service vad man än har 
för ärende. Alltid trevlig och kunnig. Tack för all hjälp.
Pia

En hel bukett rosor till Åke Karlsson som fyller 100 år 
den 11:e mars. Han är bäst på sång och gymnastik och 
har alltid ett glatt leende när man möter honom.
Från oss alla på Blå Porten genom Sirkka och 
Gärdis

Ett stort fång rosor till bästa veterinären Audun Kongs-
lien på Distriktveterinärerna i Söderköping.

Fantastiskt kunnig och skicklig. Empatisk och väldigt 
bra på att förklara. Dessutom så trevlig.

Tack för all vård och hjälp när min förra hund fick 
sluta sina dagar på ett fint och lugnt sätt.
Pia

Dagens ros till Britt Borg, Solskenet på Blå Porten.
Hon utför sitt arbete på ett mycket bra sätt.
Kjell

HeidiHeidis lokala serie.

Serie/Underhållning

Ola NiklassonEn målning från Ola Art.

 Maria Hellqvistwww.bokstavligtmalat.se.

Gunilla DahlgrenLilla Fruntimret.

Tema 22 april: 
Skärgård/Trädgård

Välkommen att 
boka annonsplats på 

0121-421 35 

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 publice-
rar insända förslag i mån av utrymme.
 

Vill du också  
ge bort en 
Dagens ros?

Dagens Ros 

I samarbete med Ängens Blommor

"Med en pessimistisk syn på mänskligheten,  
en bra båt och en kort tur till Kolmården så var 

han nu redo att möta klimatkrisen."
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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 12 april

 
Vinnare Korsord 
Gunilla Carlsson, Söderköping
May Nordsten, Valdemarsvik
Elisabeth Hagander Marecek, Söderköping
Lars-Åke Johansson, Norrköping
Jan Larsson, Norrköping 

Vi gratulerar vinnarna!
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Namn:                        Adress:      

Läs gärna tidningen  
på nätet:  

www.soderkopingsposten.se

Korsord

Ratta in RadioWix på 97,9 
Din lokala Radiokanal i 

ValdemarsvikLösning till förra  
numrets korsord

Jag hjälper er med:
• Logotyper  
• Grafiska profiler
• Tryckt marknadsföring
• Sociala medier
• Copywriting
• Journalistik
• Hemsidor
• Annonsproduktion
• Marknadsjuridisk
   rådgivning

Tel. 0738-13 33 60 • www.hjarteresse.com
Rådhustorget 3F, Söderköping

Ditt företags  
Kommunikationskonsult
med marknadsjuridisk kompetens

Nytt nummer ute 22 april

Tel. 0121-148 49           Prästgatan 4, 614 30 Söderköping

John Hennings
- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
- SuperSole™ -skoinlägg
  www.hennings fysio.se

070-922 92 19 Linköpingsgatan 7, 614 34 Söderköping

-

FIXPUNKTEN KÖPCENTRUM I SÖDERKÖPING
Följ oss gärna på Facebook - Telefon: 0121-21404

Lördag 25 mars
Öppet till kl. 16:00



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

Lakritsbutiken
Lakritsbutiken

Lakritsbutiken
Lakritsbutiken


