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RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping

RESTAURANG BAKFICKAN Valdemarsvik

Välkomponerad sommarmeny alltid burgare och pizza från 99kr
Hela menyn finns för avhämtning
livemusik och musikquiz m.m.
se hemsida och facebook för program

Välkomponerad sommarmeny alltid burgare från 99kr
Hela menyn finns för avhämtning
livemusik och musikquiz m.m.
se hemsida och facebook för program

BOKA GÄRNA BORD!
ÖL, VIN, STARKARE & ALKOHOLFRIA DRYCKER
Välkomna!

BOKA GÄRNA BORD!
ÖL, VIN, STARKARE & ALKOHOLFRIA DRYCKER
Välkomna!

Mer info och hela menyn på bakfickansoderkoping.se - 0121-30098

Mer info och hela menyn på bakfickanvaldemarsvik.se - 0123-30019

Ät och drick gott vid kanalen

1000m2 MED SOMMARENS MODE
Personlig service
Vi har över 30 år i branschen
DAM 36-58 HERR S-6XL SKOR 36-50
E22 avfart Gusum

Ät och drick gott i Valdemarsvik

Ät och Drick
gott i fin
skärgårdsmiljö
Livemusik och musikquiz m.m.
Se hemsida och Facebook för program

0123-209 33 - E22 - skokladladan.se
Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-15

Mer info och fullständig meny på stegeborg.se
Boka bord på 0121-42002 eller bookatable.se
Välkomna önskar Sofia, Tobias & Oscar med Personal!
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Ledare

Söderköping är en fantastisk sommarstad
Sommarstad har i mångas öron en negativ
betydelse. En stad som lever upp under några
månader för att därefter återgå i dvala. Visst händer
det mycket i Söderköping under sommaren. Men
att staden sedan skulle gå på lågvarv under resten av
året, stämmer inte.

När vi på redaktionen planerade detta sommarnummer
så hade vi bestämt att som service för söderköpingsbor
och turister lyfta fram saker som finns att se, göra och
uppleva. Staden har så mycket att erbjuda, men är inte
alls lika känd som sina systerstäder Trosa, Norrtälje eller
Sigtuna. Vad det beror på är svårt att säga. Kanske är det
så att kommunen helt enkelt inte har satsat lika mycket
resurser på att informera turister? En fråga som många,
inte minst turister ställer sig är, varför Söderköping inte
har någon centralt belägen turistbyrå sommartid? Istället
ambulerande guider, en bod på Hagatorget och turistkontor beläget på Stinsen.
Ett annat begrepp är ”hemmablind”. Något som jag slås
av att jag emellanåt är drabbad av. Och plötsligt uppfattar
jag vad lyckligt lottade vi är som får bo och vistas i vår
vackra stad med fantastiska miljöer och många aktiviteter.

I detta nummer låter vi en familj från Norrköping berätta om hur de upplever en sommardag i Söderköping.
Med målande entusiasm berättar de vad de tycker om
staden, inte minst ur barnens perspektiv.
Apropå barn, så har vi i detta nummer en presentation
av kommunens många lekplatser. Vi har låtit en annan
familj testa och betygsätta. Betygen är höga!
Det finns mycket att se och uppleva! Själv var jag inte
medveten om möjligheten att fiska fritt i Storån, på viss
sträcka och under sommaren. Med lite tur kan du fiska
både gädda, abborre och gös! Läs mer om detta i vårt
reportage.
Söderköping är inte bara staden, utan också övriga tätorter och så skärgården! I detta nummer berättar fotografen Mattias Brauns ”Östergötland i bilder” hur han
arbetar för att fånga skärgårdens själ i sina foton. Och
det lyckas han med! Se några av hans fantastiska foton
i tidningen.

resor utomlands gör att några utländska turister inte är
att räkna med, däremot boende på 1-2 timmars resa. Vi
ser allvarligt på situationen och uppmanar verkligen alla
att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi
återger några i en separat notis på denna sida.

Nu hoppas vi att du Söderköpingsbo och turist får en
härlig sommar. I tidningen får du många förslag på allt
som finns att se och uppleva.
Vi på redaktionen tar nu lite ledighet, naturligtvis på
hemmaplan. Så ses vi på nytt i slutet av augusti. Skön
sommar önskar vi våra läsare, skribenter och annonsörer!

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Denna sommar blir speciell under pågående pandemi.
Många är drabbade fysiskt eller ekonomiskt. Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vad det gäller

Söderköpings-Posten
Information från
Folkhälsomyndigheten hundra år tidigare...
Var uppmärksam på förändrade bestämmelser. Håll
dig informerad via myndighetens webbplats:
www.folkhalsomyndigheten.se.
Från och med söndag den 29 mars får allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar ha max
50 deltagare.

Månadens annonsör

- Ska man ha en bokhandel så ska man ha den i
Söderköping. Det finns en styrka i det lilla och nära,
vi ställer upp för varandra och det är lätt att känna sig
hemma. Genom samverka kan vi tillsammans skapa en
attraktiv helhet. Därför är det givet för oss att annonsera
i Söderköpings-Posten.

Anders Karlin

Söderköpings Bokhandel

Utgivningsplan 2020
Lördag 28 augusti
Lördag 26 september
Lördag 24 oktober
Lördag 21 november
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Telefon 0121- 421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se
Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och mediasäljare:
Daniel Serander
Tidningen är religiöst- och
partipolitiskt obunden
Tryck: Pressgrannar AB 2020

Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t
Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen den
4 juni 1920.

Det bästa sättet att skydda dig och andra mot
smitta är att:
•
•
•
•
•
•

Stanna hemma om du är sjuk
Tvätta händerna ofta
Hosta och nys i armvecket
Undvika att röra ögon, näsa och mun
Håll avstånden
Undvik nära kontakt med sjuka människor

Åtgärder för att minska risk för
smittspridning
Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller
bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna
hålla avstånd mellan varandra.
Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta
sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte
leder till trängsel eller köer.
Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det
går att göra utan trängsel mellan människor.

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

Sommartidningen
delas även till flera
hushåll i Norrköping
och Linköping

”

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

Ökad upplaga i samarbete
med Stadskärneföreningen
och Söderköpings Kommun

Glad Sommar!

önskar vi alla våra
läsare, skribenter och
annonsörer!

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik, Vikbolandet och på ställ i
Norrköping. Upplagan är 40 000 exemplar.
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2020
Öppet varje dag 10 -17

Edgards hus

(19/6-16/8)

Ny utställning

Vi har
solglasögon
till hela familjen

"Ellens garderob - återälska
kläder" Klänningar och
accessoarer från 1900-talet

Barnaktiviteter

Naturguidningar för barn (2/7, 9/7,
Café och shop 16/7, 30/7, 6/8, kl 11.00)
Snickarboa - gör egen leksak
Barnens natursteg - leta lustiga
figurer

Välkommen

Konserter i trädgården
Naturreservat och turistinformation

Programmen uppdateras löpande på vår
facebook och hemsida:
www.edgardspalagno.se

in till oss!

Hagatorget 2 - 0121-149 60

0761-937066

Tempo Trollet
Köp Trollets
sommartallrik

39,95
kr/st

Vi tar emot Söderköpingsmyntet
#supportyourlocalsöderköping
Priset gäller 22 maj - 31 aug
Gilla vår Facebooksida
för erbjudanden och tävlingar
Telefon 0121-21750

Korskullens Camping, Stugor & Café

100% kontroll på ditt eget boende
Stugor med egen wc, dusch och pentry
Egen parkering & egen altan
a
Varmt
g
u
t
s
r
y
H
Bed & Breakfast fr. 400 kr välkomna!
av oss!
Boka nu på: www.soderkopingscamping.se
Tel. 0121-21621 - Varmt välkomna!

Postombud - ATG - Svenska Spel - Manuell chark

Fira mor
med en tårta
eller bakelse
Öppettider:

Kan vi hjälpa till
med något?
Om du funderar över lån, sparande eller något annat
som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka
Från
vänster:
ett personligt möte hos oss!

Peter Johansson, Skog & Lantbruk
Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se
Anisa
Jusic, Privatmarknad
Göran Bergort, Kontorschef
Anton Saks, Privatmarknad
Christina Magnusson, Privatmarknad
Gabriel Tan, Privatmarknad
Anita Lindqvist, Privatmarknad

Kan vi hjälpa till
Saknas på bilden gör Linda Whass och Christoffer Borgsjö
med något?
som båda jobbar med Företagsmarknaden.

Mån - Fre 7:30 - 18:00
Lör 8:00 - 17:00
Sön 11:00-17:00
Morsdag 11:00-17:00
Nationaldagen 8:00-17:00
d
ss
me os o
t
l
h
a
t
lok ynte
a
l
nd gsm
Ha öpin
rk
de
ö
S

Använd gä
rna
Söderköpin
gsmyntet
hos oss!

Vår utegård blommar för
fullt, välkommen in till oss
eller betala i vår utekassa
Alla mammor älskar blommor!
Beställ en Morsdagbukett för 350 kr
så bjuder vi på leveransen
Morsdag 31 maj extraöppet 9-18

Öppettider
Om du funderar över lån, sparande eller något annat
som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka
ett personligt möte hos oss!
Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Mån-fre: 9-18, lör: 9-15, sön: 10-14
Telefon: 0121-102 04
Hemsida: www.angen.se
E-post: blommor@angen.se
Håll dig uppdaterad
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En dag med familjen i Söderköping
”Söderköping är ett perfekt
utflyktsmål för den aktiva
barnfamiljen! På behändigt
avstånd kan du både njuta
av vacker natur, gemytliga
gränder, god mat/glass och
spännande lekplatser.”

Sixten tyckte om Bakfickans pizza.

Elmina och familjen Saksi från Norrköping besökte Smultronstället.

Fontänen på Hagatorget lockade till lek.

Söderköping är ett perfekt utflyktsmål för den aktiva
barnfamiljen! På behändigt avstånd kan du både
njuta av vacker natur, gemytliga gränder, god mat/
glass och spännande lekplatser.

Vi fortsatte promenaden längs med kanalen till en av
stans mysigaste restauranger, Bakfickan. På uteserveringen finns det mycket att titta på, båtar och promenerande
människor. På andra sidan kanalen såg vi den vackra och
lummiga naturen vid Ramunderberget. På Bakfickan
finns det både pizza, sallader och A lá Carte till bra priser.
Till barnen fanns det en barnmeny med bl.a pizzor som
verkligen gick hem, stora för att vara barnpizzor vilket
gjorde oss nästan lite oroliga att de inte skulle orka efterrätten, som såklart måste vara glass på Smultronstället.
Det är ju den glassrestaurangen som barnen förknippar med Söderköping.

En dag i maj tillbringade vi familjen Saksi en dag i
Söderköping. Familjen består av Elmina och Stefan samt
barnen Sixten 10 år, Einar 9 år och Estrid 6 år, bosatta
i Norrköping.
Vi började med en promenad i den mysiga innerstaden, strosandes på kullerstensgator längs ”Madickens
kvarter” på Storgatan och Ågatan. Här spelades Astrid
Lindgrens film in i slutet på 70-talet och det känns verkligen som något alldeles unikt att promenera här. Vi tittade på filmen dagen innan för att barnen skulle kunna
se Söderköping med andra ögon.
I Söderköping tycker vi om att strosa utmed affärsgatorna och torgen. Butiker med kläder och andra varor

som inte finns i de stora galleriorna. Här får man ett
trevligt bemötande och personlig service. Och så Sveriges äldsta bokhandel på Storgatan, grundad 1815. De
har ett brett urval böcker, stor avdelning för barn- och
ungdomslitteratur, antikvariat och annat som är roligt att
titta på. Oftast träffar vi bokhandlaren själv, Anders. Han
är så trevlig och kunnig och tar sig alltid tid att prata med
kunderna, det tycker alla.
Även om många människor var ute i det fina vädret är
tempot något annat i ”Sörping”. Vid Hagatorget fascinerades barnen av den fina fontänen längst ned på torget.
De började direkt att utmana ödet och försökte ta sig
mellan vattenstrålarna utan att bli blöta. Tur att det var
varmt ute för det var ett omöjligt projekt. Vi torget finns
även en liten lekplats i direkt anslutning till det vackra
Rosariett, men det fanns ingen ro att stanna där då vi
började bli hungriga.

Vi behövde inte oroa oss för konstigt nog verkar ju de
flesta, även vuxna ha en extra mage för glass. Vi beställde
in varsitt ”konstverk” från menyn. Menyn består av 60
egenkomponerade glassuppläggningar och jag blir alltid
så imponerad av utbudet. Beslutsångesten är ofta stor
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I Madickens spår.

Kul att se båtarna slussa.

Oj, oj vilken utsikt!

318 steg, men det var det värt.

Lekplatsen vid Kanalhamnen är toppen.

Söderköpings godaste glass?

och den här gången blev jag riktigt nyfiken på Swedish
Fika. Men jag fegade ut då jag tänkte att den nog var för
stor för mig. Jag valde Hot Lips som såg förhållandevis
liten ut men i verkligheten var den nog nästan lika stor.
Många av glassarna har vitsiga namn, t.ex. Maskgott,
Frieday och Vesuvius. På smultronstället finns även veganglass, mjölkfri – laktosfri och sockerfri glass. Alla var
mycket nöjda och väldigt mätta.

Dessutom finns det en kikare som förhöjer upplevelsen.

get som passerar lekplatsen. Här kan barnen leka i en
småskalig ”Mormors trädgård”, med lekmöjligheter för
de små barnen och lite mer upplevelse för de äldre. Mina
äldre barn gick igång direkt och började hoppa mellan
stockar, balansera och göra andra lite mer äventyrliga
lekar. Yngsta tjejen upptäckte talrören och den mysiga
bikupan.

Nu kunde vi inte skylla på att vi inte hade energi för
nästa aktivitet, de 318 trappstegen upp till utsiktsplatsen
på Ramunderberget. Lite protester blev det då barnen
gärna ville vara kvar på den nyrenoverade lekplatsen, Kanalhamnen, precis utanför Smultronstället. Vi berättade
att vi senare skulle gå till en större lekplats och då fick
vi med oss barnen på den pulshöjande aktiviteten. Det
gick ändå ganska lätt att få med dem för precis som vi
vuxna fascineras de av den vackra utsikten på toppen.

Innan dagens höjdpunkt, lekplatsen, tog vi en ny promenad längs med kanalen, just den här söndagen i maj
är det inte många båtar i slussen men en sommardag är
det väldigt spännande för hela familjen att titta på och
fascineras över hur slussningen fungerar.
På väg till lekplatsen på Hospitalsgatan, Mormors
trädgård gick vi förbi ”minimuseet” Söderköping under
våra fötter, eller kanske snarare ett tittskåp med historisk
fakta om Söderköping. Inom kort kommer detta koncept
att utvecklas och man kommer kunna testa på ”Råttjakt”
bland skyltfönster i stan. Det kommer finnas sex stycken
tittskåp för barnen med frågor att klura på. Råttorna bor
i olika hantverksmiljöer.
Trots att vi varit i Söderköping många gånger har vi
inte varit på lekplatsen Mormors trädgård, som funnits
sedan 2017. Kanske beror det på att vi inte åkt Tuffetå-

Innan det var dags för hemresa gick vi förbi Konfekthörnan på Rådhustorget. Många menar att det är här
Söderköpings godaste glass finns, så vi var ju tvungna att
testa en liten portion för att själva avgöra.
Till Söderköping åker vi gärna tillbaka, men nästan
gång väljer vi att cykla hit då det har blivit en sommartradition för oss.

Elmina Saksi
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Mangelgårdens vandrarhem blir Bed and Breakfast

Dags för nytt avlopp?
Boka
ett hembesök.
kostnadsfritt hembesök direkt!
Boka
gratis
Besök oss på Bodagen, Söderköping lördag 6 april, kl 11–14.

Riitta och Erling öppnar Bed and breakfast vid Korskullen.
I juni kommer Bed & Breakfast öppnas i det
tidigare vandrarhemmet på Korskullen. Det är Riitta
och Erling Hassel som har tecknat ett femårigt
arrendeavtal med kommunen. Huvudbyggnaden
har under det senaste året genomgått en omfattande
renovering och brandskyddet har stärkts.
Jag träffar Riitta och Erling för att höra mer om deras
planer. Verksamheten har tio rum (36 bäddar) med tillgång till gemensamt kök och delade badrum. Det finns
två dubbelrum och övriga rum är fyrbäddsrum. Rummen
har försetts med nya sköna sängar och bäddsoffor.

- Vi har inte har fått tillstånd att servera mat ännu,
men vi har planer på att servera frukostbuffé. Tills dess
får gästerna göra i ordning sin egen frukost, säger Erling.

Vad kostar det att bo en natt här hos er?
- En natt kostar mellan 800-1200 kr per rum beroende på om det är låg- eller högsäsong. Vi kommer att
ha öppet året runt. I priset ingår frukost, sänglinne och
städning.
Vi har sedan tidigare ett par verksamheter, Bed and
breakfast vid Åängen och konsthandel vid Hagatorget,

Boka ett kostnadsfritt hembesök! Vi hjälper er
bedöma behovet och lämnar offert på Ecobox.

Galleri Hassel. Vår konst kommer att pryda de nya lokalerna.
Mangelgården byggdes 1776-77 och låg ursprungligen på Skönbergagatan 12. I ett uthus på gården fanns
en stenmangel för stadens invånare och därav namnet
Mangelgården. Byggnaden flyttades till Korskullen och
återuppfördes 1952 till vandrarhem.

Modern
avloppsrening
Dags för
Dags
nytt för
avlopp?
nytt avlopp?

Åke Serander
Text och Foto

Ecobox är robusta kemikaliefria minireningsverk
som ersätter markbäddar och infiltrationer. De
fungerar lika bra i villan som i fritidshuset. Klarar
Ecobox är vid
en svensk
reningskraven
normal produktportfölj
och hög skyddsnivå.
Ecobox
och byggd
Ecobox
är utvecklad
robusta kemikaliefria
med är
kompakta,
robusta
ochi Sverige.
minireningsverk
som
ersätter
Vi
tycker
som
våra
kunder:
Avloppsrening
kemikaliefria minireningsverk.
markbäddar
ska
vara enkeltoch
ochinfiltrationer.
pålitligt.

trekammarbrunnar,
markbäddar
DeGlöm
fungerar
lika bra i villan som
i
fritidshuset.
Klarar ireningskraven
vid ska
och
infiltrationer.
Avloppsrening
Svensktillverkad
Övertorneå
normal
och
hög
skyddsnivå.
Ecobox
är
Fritt
från
kemikalier
vara enkelt att installera och underhålla.
utvecklad
och
byggd
i
Sverige.
Vi
tycker
För normal och hög skyddsnivå
Kontakta
oss såAvloppsrening
hjälper vi er ska
vidare.
som
våra kunder:
Inbyggd bakterierening
vara
enkelt
och
pålitligt.
Robust byggd för vårt nordiska klimat

Rickard Lindström
Lindströms Mark och Maskin
R Lindgrens
Åkeri35
AB90
070-932
0706-94 0118,rickard@lindstromsmaskin.se
kund@rlindgrens.se

0927775
77575
75 www.ecot.se
www.ecot.se
0927
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#endagförbarnen
#isöderköping
#händerisöderköping
#supportyourlocalsöderköping

Programmet
För mer info. gå in på www.isoderkoping.se
Brunnsparken
• Metartävling i ån eller där du är.
Vem fångar den längsta fisken?
Kanalhamnen
• Spiderman med vänner bjuder barn på
godis. Det kommer ske sporadiskt under
dagen för att inte skapa folksamling.
Hagatorget
• Allsång med Åsa Sjöberg.
• Öppen scen - anmäl om du vill
uppträda live på scen eller dela ditt framträdande digitalt.
• Pippi sitter i karantän hos Ramunda - Håll avstånd!
Rita en teckning till Pippi. Du kan även skicka den digitalt.
Fixpunkten
• Tipspromenad med Bettifix & Lekdax.
• Fiskedamm vid Bettifix & Lekdax.
• Textilt pyssel med Sparven.
Rådhustorget
• Piraterna är skeppsbrutna vid Fiskartorget
och passar på att ta semester med spel och skattjakt.

Annonsering i samarbete med
www.isoderkoping.se

Söderköpings-Posten
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”Fyr i Reflektion” fotad vid Häradskär, juni-16.
Foto: Mattias Brauns

”Jag började fotografera för
egen del 2015 med
ambitionen att upptäcka
Östergötlands landskap och
utveckla mina fotokonster.
En dag testade jag att publicera
några foton på sociala medier som en måttstock och jag fick
bra respons. På senare tid har
mitt fokus ändrats till att
porträttera de östgötska
skärgårdarna.”

Mattias är fotografen
bakom Östergötland
i bilder
Ni har kanske sett Mattias Brauns vackra foton i
flödet i någon Facebookgrupp? Jag träffar Mattias för
att få veta mer om Östergötland i Bilder och mannen
bakom kameran.

Mattias bor i Söderköping med sin sambo och arbetar sedan 20 år inom Räddningstjänsten i Östergötland
(RTÖG) som yttre befäl. För mig kommer tjänsten
inom RTÖG alltid att vara i fokus, fotografi är min hobby och jag har alltid älskat att fotografera. Lugnet som
fotograf är en skön kontrast till det stundtals hektiska
arbetet inom räddningstjänsten.

Hur startade du upp ”Östergötland i bilder”?
- Jag började fotografera för egen del 2015 med
ambitionen att upptäcka Östergötlands landskap och
utveckla mina fotokonster. En dag testade jag att publicera några foton på sociala medier - som en måttstock
och jag fick bra respons. På senare tid har mitt fokus

Mattias Brauns fotar Östergötlands skärgård.
ändrats till att porträttera de östgötska skärgårdarna.
Sen har det rullat på med uppdrag. Jag har fått förtroendet att fotografera mycket åt Söderköpings kommun
och tagit många fotografier i skärgården inom ramen för
ett EU-projekt, fotat åt verksamheter som bland annat
blivit till vykort. Fler skärgårdsbilder blir det framöver då
jag nyligen blivit med båt.

Du säljer fotografier också?
- Ja, både foton, fototavlor och kalendrar. Ett motiv
som blivit extra populärt har jag fotograferat på Häradskär, kallat Fyr i Reflektion. Det har blivit sålt till fler
länder bland annat Tyskland och Australien.
En annan kund som köpt en del fototavlor för att pryda
sina lokaler är Region Östergötland.

Hur gör du för att få bra foton?
- För att få de fotografier jag söker så används dygnets

Foto: Privat
alla timmar. Timman efter soluppgång och timman innan solnedgång är då bäst fotografiskt ljus finns, för dessa
timmar övernattar jag mer än gärna vid platsen (detta
bidrar även till att man känner in platsen).
Jag tar mig gärna till otillgängliga platser, en strapats
kan bidra till en annan fotografisk vinkel, vilket är positivt i flera avseenden.
För mig funkar det bäst när jag planerar en komposition, läser av väder, räknar ut solens bana och försöker
hitta optimal tid på dygnet. Det kan således dröja ett tag
innan jag bedömer att det är rätt läge.
Jag eftersträvar att motiven ska kännas äkta och använder mig därav sparsamt av redigeringsprogrammens
förföriska effekter.

Vill du se Mattias fantastiska foton? Läs mer på:
www.ostergotlandibilder.com/

Daniel Serander
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”För att få de fotografier jag
söker så används dygnets alla
timmar. Timman efter
soluppgång och timman innan
solnedgång är då bäst
fotografiskt ljus finns, för
dessa timmar övernattar jag
mer än gärna vid platsen
(detta bidrar även till att man
känner in platsen).”

Mattias övernattar gärna för att fånga de bästa fotona.

Foto: Mattias Brauns

Kupa Klint (S:t Anna), juli-18. Foto: Mattias Brauns

Mem, maj-16.

Foto: Mattias Brauns

Capella Ecumenica, augusti-16. Foto: Mattias Brauns

Lagnö (S:t Anna), oktober-19. Foto: Mattias Brauns

Stora Gråskär, februari-20.

Foto: Mattias Brauns

Båthus vid Harstena, juli-17. Foto: Mattias Brauns
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”Paret Stenberg driver sedan
många år Söderköpings två
campingplatser, Korskullens
camping och Skeppsdockans
Camping & Vandrarhem. En
viktig resurs i turistverksamheten som varje år bidrar med
tusentals gästnätter...”

Skeppsdockans Camping och Vandrarhem.

Johan och Jaranya ser fram emot att möta sommarens turister.

Foto: Åke Serander

Korskullens camping.

Johan och Jaranya driver
Söderköpings campingplatser
Paret Stenberg driver sedan många år
Söderköpings två campingplatser, Korskullens
camping och Skeppsdockans Camping &
Vandrarhem. En viktig resurs i turistverksamheten
som varje år bidrar med tusentals gästnätter till nytta
för butiker, restauranger och övriga företag i
Söderköping. Utan denna turism skulle mycket av
den kommersiella service främst under sommartid
inte kunna ha samma utbud under resten av året.

Vi ville veta mer om turismen i Söderköping och ställde
några frågor.

Johan, hur kommer det sig att du började
intressera dig för turismen i Söderköping?
- Jag hade sommarjobb på Korskullens camping 1995,
som då ägdes av kommunen. Vi var då två som skötte
campingen. Jag funderade på vad man skulle kunna förändra och förbättra. Jag tänkte att det här skulle man vilja
driva själv. Campingen var då endast öppen från första
juni till sista augusti. Det fanns fem stugor och plats för
tält och husvagnar, husbilar var ännu ovanliga.
Hösten 1996 bestämde kommunen att campingen
skulle arrenderas ut. Då var jag 23 år och hade träffat min
blivande hustru, Jaranya. Jag jobbade extra på Storängens
vårdboende och hade gått en reseledarkurs.
Kommande sommar 1997 arrenderade vi campingen. Lagbergska lusthuset, högst upp på Korskullen, stod
tomt. Vi fick hyra det också och öppnade café. Det hade

varit café på 40-talet med våffelservering och vi tänkte
att vi skulle ta upp traditionen. 1998 började vi servera
frukost. Numera kan man köpa frukostbiljetter eller förboka. Frukosten är populär också bland Söderköpingsbor.
2011 fick vi köpa campingen och servicehusen renoverades. Vi började med att hyra ut tre cyklar och har nu
35. Lekplatsen är ombyggd och 2019 tillkom ”Barnens
trädgård” i samarbete med S:t Ragnhilds trädgårdsförening.
Vi har tolv stugor för uthyrning, 38 campingtomter
(för husvagnar, husbilar och tält) och har fördubblat
turistnätterna sedan vi började. Även vintertid finns intresse för ställplatser för husbil med tillgång till el och
toalett.

Hur många är ni som arbetar på Korskullens
camping?

- Vi är 13 personer som jobbar här under högsäsong,
övrig tid är vi tre.

Hur orkar ni med att jobba så intensivt under
hela sommaren?
- Med god planering går det och det är roligt att träffa
gäster. Vi kan sedan ta en vintersemester. Men vi har underhåll under lågsäsong i synnerhet under april och maj,
då har vi mycket att förbereda inför sommaren. Personal
ska anställas och läras upp m.m.

Ni driver också Skeppsdockans Camping &
Vandrarhem:

- Ja, det stämmer. I slutet av 90-talet såg vi hur husbilar stod och fricampade mittemot skeppsdockan. Kanalbolaget hade renoverat kulturhusen utvändigt och
Korskullens camping var ganska fullbelagd. 1999 fick vi
arrendera mark och byggnader och den första juni 2000
öppnade Skeppsdockans Camping & Vandrarhem.
Vandrarhemmet har sju rum med 25 bäddar. Campingen
hade från början 28 elplatser. 2015 inreddes ett nytt servicehus. Nu finns 113 elplatser och ett tjugotal utan el.
Vandrarhemmet totalrenoverades förra året.
Vi serverar ingen frukost här utan hänvisar till Korskullen eller andra serveringar i centrum. Fyra personer
jobbar med att bemanna receptionen, bädda på vandrarhemmet och diverse arbetsuppgifter. Det har blivit allt
mer vanligt att man vill betala extra för att få sänglinne,
handdukar och städning utförd.

Johan du som har så lång erfarenhet av
turismen i Söderköping, helt kort, vad är dina
tre bästa tips för ökad turism?
• Fler aktiviteter för barnfamiljer.
• En minigolfbana är det många turister som efterfrågar.
• En centralt belägen turistbyrå med personligt bemötande.

Åke Serander
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Söderköping Nu och Då: Strömshäll

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

Med det vackra parklandskapet som fond

Utsiktsplatsen på Ramunder ligger mitt emot Brunnsparken och Bergaskolan. Vyn är fantastisk! Här får man
verkligen en fin känsla för uttrycket DET BLÅGRÖNA
STRÅKET, som ju ofta används för att karaktärisera stadens vackra läge! Härifrån ser man hur Brunnsparkens
grönska mjukt övergår i vattendragens trädinramningar. Längs kanalbanken finns nyplanterade lindar, som
tack vare välvilliga sponsorer ersatt gamla träd. Bortom
Tvärån breder vacker jordbruksbygd ut sig kring den
gamla herrgården Viggeby. Under senaste århundradet
har landskapsvyn förädlats av villaträdgårdsmiljöer och
ett koloniområde. I norr ger mäktiga Ramunder lä mot
nordliga vindar.
Stigar längs vattendragen nyttjas flitigt av naturälskande ortsbor och besökare. Nu gläds vi åt att trafiken
med fritidsbåtar åter är i gång på kanalen och ån! Borta
vid båtvarvet har troligen de flesta av båtarna lämnat sin
vinterförvaring och finns nu i sin rätta miljö. Om vi är
rätt underrättade kan Söderköpings Båtklubb (SBK) den
8 juni fira 100-årsjubiléum. Ett stort grattis och hoppas
alla medlemmar kan njuta av en härlig båtsommar!
Den gamla bilden på en för oss okänd skönhet har
Emil Ström tagit en sommar omkring 1930. Vid kanalkröken nära Villa Lido skönjer man en lastbåt, vilket
var ett vanligare inslag i dåtida kanaltrafik. Vid den gamla dragvägen har hö lagts upp för torkning. Fältet mellan
kanalen och Storån är föga exploaterat. Dock känner vi
igen de gamla villorna Ådala, Boo och Stora Lindhem.
Prydligt ordnade sädessåtar tillhör den numera rivna
bondgården Ede vid norra åstranden (nu koloniträdgårdar). På motsatt sida av ån skymtar vi byggnader tillhöriga gården Eriksvik. Här byggdes fina träbåtar på den här
tiden. I bakgrunden ses allén längs Viggebyvägen, som
från Brostugan viker söderut över fälten.

Fototekniken har utvecklats mycket sedan
Emils tid!
Det nu uppväxande släktet, som fötts in i den digitala

tekniken, har nog svårt att sätta sig in i de vedermödor,
som präglade dåtidens fotografers vardag. Inte bara det
att kameran var tung; dessutom var glasplåtar både dyra
och tunga, vilket medförde att man nöjde sig med en exponering/motiv, oftast med kameran på stativ. Resultatet
fick man först sedan plåten framkallats med kemikalier
i mörkrum, inte som nu när man bara behöver kolla displayen!
Emil Ström verkar ändå
ha nöjt sig med en relativt
enkel bälgkamera i format
10x15 cm, som tillsammans
med stativet kunde forslas
på cykel, inte samma som är
avbildad här, men liknande.

Ströms häll!

Granne med populära Serveringsvillan

I en skogsglänta cirka hundra meter öster om utsiktsplatsen låg Serveringsvillan - ett länge synnerligen populärt utflyktsmål sommartid. Utan att veta det tror vi
att Emil Ström fann många av sina fotokunder runt
borden i gläntan. Utöver förplägnad av olika slag kunde
besökarna spisa skön musik två kvällar i veckan. Brunnskapellet flyttade nämligen upp från Brunnsparken till
en musikestrad, som låg på bergskanten strax öster om
”Strömshäll”.

Roddfärjan - en turistattraktion som
återuppstår?

Astrid och Erik Stening blickar ut mot den vackra
Brunnsparken. Detta verkar ha varit Emil Ströms absoluta favoritplats! När man, som undertecknade gjort
några gånger, tittar igenom Ströms cirka 10 000 bilder
(www.stragnhildsgille.se), finner man att han tagit sina
flesta porträtt på denna utsiktsplats. Många söderköpingsbor, brunnsgäster och andra besökare har lockats
av den vackra utsikten och velat bli avbildade just här.
Därför har vi självsvåldigt döpt berghällen till ”Strömshäll”. Se det gärna som ett medborgarförslag från undertecknade!

Till områdets popularitet bidrog det charmiga sättet att
ta sig över kanalen. Från och till bryggan vid von Blocks
väg kunde man gratis (brunnsgäster) eller för en ringa
penning bli rodd över kanalen i en liten färja. I vår krönika augusti 2017, som finns på www.soderkopingsposten.
se, presenterade vi en vision där färjeförbindelsen återuppstår sommaren 2020 och gör succé som nygammal
turistattraktion.
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Utblick mot Brunnsparken –
vårt gemensamma kulturarv

Bildjämförelser visar att brunnsområdet förändrats en
del på hundra år. Omkring 1920 tog Emil Ström denna vårbild av tre sköna damer med brunnsområdet som
bakgrund. Parkområdena norr och söder om ån var då
en sammanhållen helhet. Brunnsaktiviteter och boendemöjligheter för badgäster fanns på båda sidor. I vänsterkant ses den med snickarglädje prydda Brunnsvilla 3,
vilken tyvärr förstördes av brand 1972. Bakom skymtar
den vackra Brunnskyrkan, vilken med Brunnens övriga
utbud ger miljö för lyckade bröllopsarrangemang.
Hitom von Blocks väg ses det s.k. Stockholmshuset,
vilket i likhet med brunnsvillorna erbjöd rum till badgäster. Brunnslasarettet intill ån var vid fototidpunkten
ännu i full verksamhet. Huset, från 1893, innehöll bland
annat tre stora sovsalar, mindre enskilda rum, laboratorium och undersökningsrum. Efter lasarettstiden har
huset nyttjats till olika ändamål bland annat som extra
lektionssalar till Bergaskolan, flyktingboende och arkivdataprojekt. Det var i det senare sammanhanget alla
Ströms glasplåtar digitaliserades och gjordes sökbara i
Gillets bildarkiv (www.stragnhildsgille.se). Nu undrar vi,
i likhet med många, vad kommer att ske med den kulturhistoriskt intressanta byggnaden?
T h ser vi samrealskolans nya ståtliga byggnad. Av
skolklockan har vi listat ut att fotot kan vara taget ungefär kl. 13.20. Den stora skolgården liksom kanalbanken
utnyttjades flitigt till lek och idrott på den här tiden. Vi
har tidigare berättat om användningen som provisorisk
idrottsplats till stadens idrottsklubbar i avvaktan på att
Vikingavallen blev brukbar.
På andra sidan ån ser vi parken kring Brunnens huvudbyggnader. Mellan träden höjer sig det spetsiga taket
till den gamla musikestraden. Till vänster anar man andra byggnader i parken. Grusgångar ledde till Brunnsvillorna 1 och 2. Brunnssalongen hade glasveranda mot
Brunnsgården och den breda Brunnskajen. Dess schweizeri erbjöd sommarservering såväl inne som ute. Söderut
ses den gamla riksvägen runda Korskullen. Korstäppans
ladugårdsbyggnader t v kom att förstöras av brand 1925.

En skön sommar vid Brunnen…
Vårt ”panorama” från ”Strömshäll” har visat det. Söderköpings Brunn har ett fantastiskt läge, som ”port” till vårt
vackra blågröna östra parklandskap. Här inbjuds till olika
typer av friluftsaktiviteter i natursköna omgivningar. För
den kulturarvsintresserade finns massor att upptäcka …
Vi planerar att i några kommande krönikor ge glimtar
från Brunnens långa spännande historia. Vill man vara
vitsig kan man ju påstå att det finns en rik källa att ösa
ur! Till dess låter vi den gamla färjan monterad i nutid
föra oss över till Brunnsparken, varifrån vi kan blicka
upp mot Ramunders väldiga sydbrant. Hit upp traskade
Ströms ”offer” för snart 100 år sedan längs den knaggliga stigen från Serveringsvillan. Någon passar på att
ta ”genvägen” längs bergväggen, som blivit ett populärt
klätterstråk. Låt oss bjuda på några ”aperitifer” i form av
ett somrigt bildkollage, som visar Brunnens och Brunnsparkens attraktionskraft genom tiderna... Ha en riktigt
skön sommar!
Lars Hedenström

Lars Sylvan
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”- En liten kille på 10-11 år
fick för många år sedan en
asp på 10,8 kg. Vi hjälptes åt
att ta upp den. Den vägdes
och släpptes tillbaka i ån.
Annars fångas ibland gäddor
på 5-6 kg. Min dotter tog en
gös på 7,6 kg. Det var en fin
lekfisk så den fick gå tillbaka
i ån, normalvikten är annars
runt ett kilo.”

Fiska i Storån
Har du tänkt på att man kan fiska mitt i vår stad?
Storån erbjuder fiske, en trevlig hobby när du
tillbringar tid på hemmaplan.

Vi träffar Tommy Svensson en av entusiasterna i Söderköpings amatörfiskareförening. Tommy är uppvuxen
i Söderköping och är något av expert på fiske i Storån.
Han är ofta vinnare i föreningens tävlingar.

När, var och hur får man fiska i Storån?
- Det är tillåtet att fiska utan fiskekort från informationsskylt vid Bergaskolan nedströms ner till Båtklubbens brygga. Det är inte tillåtet att fiska från båtbryggor
i ån eller från skylten vid Bergaskolan och uppåt mot
fallet. Endast ett fiskespö får användas och nät är inte
tillåtna. Under perioden 15 september fram till 31 december är det fredningstid och då är allt fiske förbjudet.
Ål får absolut inte tas upp, den är fridlyst i hela landet.

Hur fiskar man i Storån och vilka fiskar fångar
man?
- Mete med flöte och bottenmete (tyngd, mask och
krok utan flöte). Sen kan man kasta med drag eller jigg,
men det finns mycket som man kan fastna i och växtligheten blir tätare ju längre fram vi kommer på säsongen. Med bottenmete eller mete med flöte fångas gärs,
abborre, mört, björkna, sutare och framför allt braxen.
Med kastspö fångas främst gädda och gös. Matfisk är ju

Tommy Svensson är medlem i Söderköpings amatörfiskareförening.
abborre, gädda och gös. Jag brukar för det mesta släppa
tillbaka fisken i ån, framförallt för att fisken ska få fortsätta sin lek.
Det brukar hållas två fisketävlingar i Storån varje år
i Söderköpings amatörfiskare förening. En i mitten av
maj och en i slutet av maj eller i början av juni. Vi tävlar
om att ta upp mest fisk och då är det den sammanlagda
vikten som gäller. Vi har även fler tävlingar under året
men då på andra ställen, säger Tommy.
Det blir tävlingar i Storån även i år. Kommande
tävling är den 28 maj. För denna tävling är Söderköpings-Posten huvudsponsor. Vill du vara med och tävla
och kanske vinna pris? Du behöver inte vara medlem,
kom till Bergaskolan vid ån senast kl. 18.00 tävlingsdagen. Anmälningsavgift 50 kr för senior (från 17 år) och
ungdom 20 kr. Det tävlas i tre grupper, dam, herr och
junior. Fisket börjar 18.30 och håller på till 21.00. Det är
bara mete med en krok som gäller. Mask, maggots, majs
eller bröd får användas. Håv är bra och ha med sig. Obs!
Max 49 platser totalt, så först till kvarn gäller.
Vi har även en tävling den 8 juni där vi inte bestämt
plats ännu samt några i höst. Vi vinterfiskar också, pimpelfiske och vi brukar ha 5-6 tävlingar varje vinter. Då
brukar vi vara på någon mindre sjö med bra is.

asp på 10,8 kg. Vi hjälptes åt att ta upp den. Den vägdes
och släpptes tillbaka i ån. Annars fångas ibland gäddor
på 5-6 kg. Min dotter tog en gös på 7,6 kg. Det var en
fin lekfisk så den fick gå tillbaka i ån, normalvikten är
annars runt ett kilo.

Stämmer det att det är bäst att fiska på
morgon, kväll och när det regnat?
- Nja, det stämmer kanske inte riktigt, men det är
gynnsamt att fiska tiden mellan ny- och fullmåne. Vid
fullmåne är det inte bra, inte heller vid åskoväder. Är
vattnet mycket klart nappar sällan abborren som då
gömmer sig av rädsla för gäddan och annan rovfisk.
Kan du/ni inte vara med den 28 maj men ändå vill
du bli medlem i Söderköpings amatörfiskeförening? Då
kan du mejla till Tommy på: utbildningscenter@home.se
Jättekul om vi kan bli fler medlemmar, hälsar Tommy.
Det finns flera platser att fiska på i kommunen, men
då krävs oftast fiskekort. Fiskekort löser du på turistbyrån på Stinsen eller online. Läs mer på kommunens webbplats: www.soderkoping.se/kultur-fritid/natur-friluftsliv/fiske

Vet du om någon stor fisk har fångats i
Storån?
- En liten kille på 10-11 år fick för många år sedan en

Åke Serander
Text och foto

FISKETÄVLING I STORÅN DEN 28 MAJ
Hyr ee säkert
förråd i
Söderköping
Selfstorage

Alla våra förråd är uppvärmda och
insynsskyddade. Från 1,8 - 15 m².
Kontakta oss för mer informaaon
Telefon: 020 - 65 43 21
Mail: info@spacecenter.se

www.spacecenter.se

Kom till Bergaskolan vid ån senast kl. 18.00.
Anmälningsavgift 50 kr för senior (från 17 år) och
ungdom 20 kr. Det tävlas med priser i tre grupper,
damer, herrar och juniorer. Fisket börjar 18.30 och
håller på till 21.00. Mete med en krok. Mask,
maggots, majs eller bröd får användas.
Max 49 platser totalt, så först till kvarn gäller.
Arrangör: Söderköpings Amatörfiskareförening
Huvudsponsor: Söderköpings-Posten
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Möjligheternas Hus startade år 2010.
Här finns bred kompetens och erfarenhet.
Rot och Rut tjänster utföres hos kunden.
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Vi är ditt lokala och trygga
alternativ av elektriker i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.
Varmt välkommen att kontakta
oss för en kostnadsfri offert.
Slussporten, Söderköping
Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251
www.lundqvistelocds.se

Capella Ecumenica på Västra Gärsholmen är en liten pärla i S:t Anna skärgård. Hit har
tusentals människor kommit genom åren för att fira gudstjänst eller för att finna ro och
stillhet mitt i den brusande vardagen. Många har också gift sig eller döpt sina barn på ön.
Men detta år är annorlunda - på grund av den rådande pandemin har vi beslutat ställa
in alla sommarens gudstjänster.
Du som kan komma hit med egen båt är dock välkommen att besöka ön för att njuta
av naturen och uppleva atmosfären.
Nästa sommar är vi igång igen - planeringen har redan börjat. Vi ses då!

Få hjälp och vägledning inom juridiken.
Jag hjälper dig var du än befinner dig i
livet, med juridisk rådgivning inom:
- FAMILJERÄTT
- FASTIGHETSRÄTT
- AFFÄRSJURIDIK
Du bokar enkelt tid
online eller genom att
ringa eller maila. Alltid
snabbt svar.
Jag gör hembesök.

www.capellaecumenica.se
E-post: info@capellaecumenica.se
Tel: 072-200 13 64

Annica Nilsson
Cooperate Coffice
614 30 Söderköping
0725-23 50 45
www.soderkopingjurist.se
annica.b.c.nilsson@gmail.com

Brandsäkra sommarstugan!

Vi tror på det
personliga mötet.
Välkommen till din
lokala bank i Söderköping.

Flyttat ut till sommarstugan?
Du vet väl att det är lika viktigt med
ett bra brandskydd där?

Brandvarnare
Kolla så att de fungerar och gör rent dem.

Pulversläckare
Kontrollera att den är hel och har rätt tryck.

Brandfilt
Hänger den där den ska?

Ågatan 21, Söderköping
0121-607 70
handelsbanken.se/söderköping

Läs mer på rtog.se
RTOG_annons_Soderkopingsposten_maj2020.indd 1
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Varannan vecka syntes Smultronställets grundare i det populära tv-programmet Café Norrköping.

Foto: Martin Hanzén, Rizzly Reklamproduktion

Foto: Martin Hanzén, Rizzly Reklamproduktion

Foto: Privat

Foto: Martin Hanzén, Rizzly Reklamproduktion

Smultronstället, Söderköpings
välkända glassrestaurang
Det är få saker som gör sig så bra i den härliga
sommaren som en välsmakande och svalkande glass i
solen. Jag möter Anders Lindskog, en av delägarna i
familjeföretaget Smultronstället.

När startade Smultronställets
framgångssaga?
- Den började 1982 då min mor och far köpte kanalkiosken. Det var en liten kiosk om ca 4 kvm. Tanken
med köpet av verksamheten var att mamma skulle ha
sysselsättning. Då fanns det ingen tanke på expansion
men redan 83/84 uppstod behovet, så de byggde nytt om
27 kvm, det vill säga hälften av vårt nuvarande stora hus.
På den tiden sålde de inte bara glass utan där fanns även
tidningar, chips, godis samt att det satsades på en hel del

aktiviteter såsom scen för uppträdanden, bollhav för de
små och till och med ett självspelande piano. Till hösten
reades det kvarvarande sortimentet ut till halva priset
och det bildades långa köer för att få chansen att köpa
godis för fem öre styck istället för tio.
Men så kom det att bli mer och mer glass. Den stora
förändringen kom i och med att de satsade på glasservering, en idé som de snappat upp från utlandet. På den
tiden var konceptet unikt och fanns inte i Sverige. Detta
ledde till ett rejält uppsving och ryktet spred sig – ”dit
måste vi åka!”. Det blev ett stort medialt intresse och
vi fick servera kändisgäster från hela Sverige. På den
tiden fanns få kanaler så de medier som uppmärksammade reportagen hakade på. Producenten bakom Café
Norrköping upptäckte oss och under två års tid fick mor
och far vara med i programmet - varannan vecka för att

presentera olika glassuppläggningar. För oss blev det en
värdefull uppmärksamhet som inte kan värderas i pengar.
Under slutet av 80-talet till mitten av 90-talet så växte
vi så det knakade och 1998 hade vi byggt ut till dagens
kapacitet.
Vi har fått frågan flera gånger från våra kunder om
varför vi inte bygger ut ytterligare eller bygger till en
övervåning - men vi trivs så bra i våra lokaler och känner
inget behov av att expandera.

Detta trots att ni ofta har kö?
- Sanningen att säga så har vi oftast inte kö. Man ska
ha i beaktning att Söderköping går från få turister på
våren till ca 500 000 under sommaren. Smultronstället
har öppet under 120 dagar om året, från första maj till
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”Bland annat har vi haft besök av tidigare statsministern
Ingvar Carlsson, programledaren Hans ”Hasse” Aro och kung
Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.”

slutet av september, varav vi bara har kö 25% av tiden.
Under industrisemestern vecka 29-31 är det högtryck
men kommer man på besök under en annan vecka eller
då det regnar så slipper man i regel köa.
Många gäster efterfrågar utökade öppettider men för
oss är Gästabudet i Söderköping ett bra slut på säsongen.
Sen kommer kylan och mörkret och intresset för glass
sjunker markant.

Ni har ju haft en del kändisar som gäster
under årens lopp, kan du nämna några?
- Bland annat har vi haft besök av tidigare statsministern Ingvar Carlsson, programledaren Hans ”Hasse” Aro
och kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.

Besöket från kungen och drottningen måste
vi få veta mer om och vem som är er
drömgäst?
- Ja, det var ett helt oväntat besök. Vi blev både förvånade och hedrade. Kungaparet har en skön livsinställning och det blev ett vanligt vardagssamtal. Båda åt vår
uppläggning ”After Eight” och bytte ut grädden mot
mjukglass.
Det vore en ära att få välkomna H.K.H. prinsessan
Victoria med familj.
Kändisar i all ära men jag blir mycket ödmjuk att få
höra att det för många barnfamiljer är årets höjdpunkt
att komma till oss på ett besök och att många sparat hela
året. Det ger ett perspektiv och man inser hur orättvist
livet kan vara.

Smultronstället har varje år flera nyheter,
både vad gäller smaker och uppläggningar.
Vilka är årets nyheter och hur bevakar ni
trenderna?
- I år är det fler nyheter än någonsin! Vad gäller smaker
så har vi apelsinsorbet, saffran, äppelpaj, krossad choklad
samt karamellatte. Vi erbjuder totalt 29 olika smaker.
Vi arbetar tillsammans med SIA-glass som tar fram
smaker efter våra önskemål. I år ville vi exempelvis ha en
smak av äppelpaj. Den första advent förra året var vi på
plats för provsmakning. SIA hade plockat fram 40 olika
förslag som vi fick testa. De skiljer sig åt med exempelvis
mer eller mindre äpple, samt sötma på kolasåsen och så
vidare. Vi uppskattar familjeföretaget som glassproducent åt oss, varje år tar de fram åtta-nio unika smaker
som bara finns här hos oss.
Vi har tio nya uppläggningar som tillkommit i årets
meny. Ett exempel är ”Swedish fika” som vi hämtat inspiration från sju sorters kakor. Den innehåller smakerna; saffran, brownie, äppelpaj och latteglass med islatte.
Toppingen består av grädde och tre godbitar.
Vi bevakar ständigt de pågående trenderna i samhället. Tidigare var; lakrits populärt, chili och örter och vi
har till och med erbjudit smaken Chevré (ost). Idag gör
vi mindre utsvävningar i menyn. Glassen ska vara klimatsmart och ätas upp. Glassbolagen letar trender hela
tiden, experterna reser till världens alla hörn för att ta del
av nyheter. Nyttighetstrenden är lugnare i år och vi har
enbart ett mindre utbud av light- och stevia produkter.
Ska man vara uppriktig så är det ingen idé att tillverka
”nyttig glass” längre. Hit kommer man för att unna sig
och familjen något riktigt gott och för att få en härlig
upplevelse.
Något som däremot, tyvärr, ökar konstant är allergier
och överkänslighet. Vi ligger på och pressar livsmedelsproducenterna för att kunna erbjuda så mycket som
möjligt – det ska finnas något för alla. Mjölk är en bra
basprodukt men problematiskt för laktos- och mjölkallergiker. Vi erbjuder sex allergivänliga glassorter och två
sorbetsorter.

Njut i sommar - boka massage!

Det har ju blivit populärt med
egenproducerad glass, varför erbjuder ni
inte det?
- Vi säljer ca 75 000 liter glass per år så om vi skulle satsa på egenproducerad glass så skulle vi behöva en
egen glassfabrik. Med en fabrik så följer en rad tillstånd,
byggnation, underhåll av frysrum och för att inte tala om
distribution och försäljning.

Hur ser ett vanligt år ut för er?
- I januari och februari börjar vi med att göra ett urval
av våra 200 sökande. Vi kallar ca 100 till intervju varav vi
anställer ca 30 stycken då vi behåller ca 40 stycken från
föregående säsong.
Vi arbetar även fram årets meny och nyheter.
Under mars månad tar vi fotografier till säsongens
meny.
Från april har vi dagligt arbete med städning, reparationer och tar emot varuleveranser inför säsongen. Vi har
ca 500 produkter till våra uppläggningar och de ska räcka
över hela säsongen så det blir mycket varor. Förutom vårt
lokala lager i lokalerna så har vi två externa lager.
I maj till augusti har vi öppet och arbetar dygnet runt
och hinner knappt träffa våra familjer. De som inte säljer
och serverar hämtar varor eller pysslar med bokföring.
Första halvan av september är vi väldigt trötta efter
säsongen och rensar ut.
Fram till första advent är vår lugnaste period. Då prioriterar vi att umgås med familjerna, grilla och fira midsommar. Tid för återhämtning helt enkelt!
Första advent ger vi oss av till SIA-glass för att testa
smakerna inför kommande säsong.

Hur ser ni på den här säsongen?
- Det är vår 38:e säsong och inte sedan starten har vi
stått för en liknande utmaning. Vi är stolta över att vara
en stor arbetsgivare. Ett normalår har vi 80 anställda varav åtta stycken (året om) inklusive oss ägare. Strax över
70 är mellan 16-19 år. Vi har till och med anställda vars
föräldrar arbetat här.
I år är det osäkert, ingen vet hur sommaren kommer
att se ut. Vi kan inte lova något och har till och med rått
de som fått chansen till annat arbete att ta det.
Vi har glesat ut och plockat bort ca 1/3 av borden och
vi följer utvecklingen från dag till dag.
Drömbilden för i år är att vi kommit genom sommaren och ha kvar vår vuxna personal samt att så många
ungdomar som möjligt fått möjlighet att arbeta hos oss.
Men allt är inte mörker. Vi har en stor utomhusservering och mer än 50% av våra gäster använder sig redan
av vår takeaway glass. Söderköping är ju en mindre stad
och jag tror många runtomkring hellre åker hit än till
Stockholm i år. I år finns det ett begränsat utbud för
barnfamiljerna då mycket är stängt.

Vad är det bästa med att vara verksam i
Söderköping?
- Det är mycket som är positivt. Söderköping är en
vacker gammal stad som haft stor historisk betydelse.
Vi bor i kontrasternas stad, vilket jag gillar. Många
reser bort på somrarna då turisterna kommer hit. Från
den tidiga delen av året då vi har några få personer mot
juli månad då vi har 1000-tals gäster.
Vi har en optimal placering i landet med styrkan att
vara en del av storstadsregionen och att dessutom ha närheten till Stockholm.
För mig är det viktigt med närheten till havet och
skärgården och jag skulle inte vilja bo någon annanstans.

Daniel Serander

Säljer även utvalda hudvårdsprodukter av
Maria Åkerberg, Ayurvediska produkter,
liniment, vetekuddar m.m. Ta med annonsen
och få 20% rabatt på en valfri produkt!
Välkommen att boka tid och få mer
info om mina behandlingar på
www.bokadirekt.se eller ring 0709 68 88 59
Gittans Massage & Friskvård, Skönbergagatan 13 Söderköping

Lever du med hörselnedsättning?

Bli medlem i HRF lokalförening. Då får du:
- Medlemstidningen Auris
- Träffa andra med hörselskada
- Delta i ljudvänliga aktiviteter med skrivtolk
- Köpa billiga hörapparatsbatterier och
rabatt på andra hörhjälpmedel

Fyll i formuläret på vår hemsida:

www.hrf.se/ostraostergotland

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

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

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

0121-52021 0708561985
www.tyrislotcamping.se

L E KDAX
Klipp ut och ta med annonsen till butiken för att få

50 kr rabatt
Gäller när du handlar för minst 300 kr
t.o.m. lördag 30/5

(En dag för barnen den 30/5 öppet 10-16)
Fixpunkten Köpcentrum - 0121-13230 - www.lekdax.com

Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14
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Kalle Lind kommer den 3 augusti.
Foto: Gabriel Liljevall

Patrik Svensson kommer den 17 augusti.
Foto: Emil Malmborg

Håkan Nesser besöker Söderköpings bokhylla den 10 augusti.

Foto: Caroline Andersson

Anne Swärd kommer den 24 augusti.
Foto: Thron Ullberg

Söderköpings bokhylla på turné
Söderköpings bokhylla laddar för ytterligare en
sommar med intressanta och spännande författarbesök. Eftersom den här sommaren inte kommer att
likna någon annan så görs vissa justeringar för att
det ska fungera. Planen är fyra författarbesök under
måndagar i augusti. Dessa kommer att hållas på olika
platser i vår långsträckta kommun, det blir helt enkelt
en bokhylla på sommarturné! Platserna för
författarbesöken tillkännages vid tiden för
biljettsläpp den 10 juli.

Så till årets bokade författare. En efterlängtad återvändare är Kalle Lind som förra sommaren fyllde Brunnssalongen och underhöll publiken med sina kvicka, humoristiska och nördiga kunskaper i äldre populärkultur.
Sedan dess har han hunnit ge ut boken Hasse Alfredson:
En sån där farbror som ritar och berättar. Vi ser mycket
fram emot ett återbesök den 3 augusti!
Ännu en återvändare är Håkan Nesser som besökte
bokhyllan för tolv år sedan. Håkan Nesser är en av våra
mest populära och framgångsrika författare med bland

annat kriminalromanerna om Van Veeteren, uppväxtskildringen Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö,
novellsamlingen Barins triangel, New York-romanen
Maskarna på Carmine Street, London-romanen Himmel över London samt kvintetten om kommissarie Gunnar Barbarotti i Kymlinge. Hans böcker har sålt i över 20
miljoner exemplar världen över och blivit översatta till
ett trettiotal språk. Håkan Nesser gör sitt författarbesök
den 10 augusti.
Sommarens tredje författare är Patrik Svensson, journalist på Sydsvenskans kulturredaktion som förra året gjorde
en fantastisk debut med Ålevangeliet, för vilken han också
tilldelades Augustpriset i kategorin Årets svenska fackbok.
Ålevangeliet är en bok om världens mest gåtfulla fisk. En
fisk som gett upphov till ett alldeles eget mysterium inom
naturvetenskapen, det som kallas ”ålfrågan”. Ålevangeliet
är också en bok om författaren och hans far och hur ålen
förde dem samman. En berättelse om ursprung, öde, livet, hur det bör levas och om det som är livets sista och
ofrånkomliga utmaning: hur man hanterar döden. Patrik
Svensson gör sitt framträdande den 17 augusti.

Vid det fjärde och sista tillfället, den 24 augusti, gästas vi av Anne Swärd. Hon romandebuterade 2003 med
Polarsommar och fick redan med denna en internationell läsekrets. I hennes fjärde roman Vera, är handlingen
förlagd till Frankrike, Polen och Sverige, före, under och
efter andra världskriget, en roman om flykt och överlevnad, skuld och motstånd. Nu är Anne Swärd, som sedan
2019 är ledamot på stol nr 13 i Svenska Akademien,
högaktuell med romanen Jackie, som handlar om en ung
kvinna på väg mot Stockholm och livet. Romanen utspelas under den varma sommaren 1988, ingenting har
ännu hänt. Mannen hon sedan möter är bortom vad hon
kan föreställa sig. Jackie är en roman om kärlek, besatthet
och överlevnad.
Varmt välkommen önskar Riksteatern Söderköping,
Söderköpings bokhandel, Studieförbundet Vuxenskolan
och Söderköpings stadsbibliotek och kulturkontor.

Johanna Hellstrand
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Har du en gammal sliten
betongtrappa?

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

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.

Välkommen till din lokala
ekonomibyrå i Söderköping

Vi finns på plats för att hjälpa dig och ditt företag

Linda

Malin

Lisett

Ann-Sofie

Rickard

Adress Skönbergagatan 1, Söderköping
Telefon 0121-120 90
Hemsida soderkopingsrevisionsbyra.se

Anders driver Sveriges äldsta bokhandel och ger oss boktips inför semestern.

Foto: Åke Serander

Boktips från Anders
Sommaren är en härlig tid. Vi är många som
uppskattar en stunds läsning i hängmattan eller
solstolen. Här följer några boktips från mig.

Ett av vårens mest efterlängtade boksläpp är Karin
Smirnoffs bok Sen for jag hem. En fyndig titel med
tanke på att det är den tredje och avslutande boken om
janakippo. Många är de som vill veta om janakippo ska
hitta hem och finna sin plats i tillvaron och kanske rentav
frid och försoning? Karin Smirnoffs böcker har ett driv
och ett tempo som tar med läsaren på en lågmäld men
ändå dramatisk läsupplevelse som både är sorglig och
drabbande men ändå på något sätt ömt vardaglig.
Stina Jackson debuterade med Silvervägen häromåret
och gjorde succé. Hennes nya spänningsroman Ödesmark är minst lika läsvärd. På en liten ort i Lappland där
flera gårdar står övergivna och förfallna och alla känner
Liv. Hon har jobb på den lokala bensinmacken och har
en son i tonåren. Trots detta har hon inte flyttat hemifrån
utan delar bostad med sin vresige men besuttne far – tills
han plötsligt försvinner. En vindlande och tät historia
om vår mänskliga oförmåga att bryta mönster och om
de starka banden vi kan ha till en plats, tar sin början.
Vem drömmer inte om en egen ö dit man kan åka för
att få ro? En underbar bok som minst sagt förstärker
den känslan är boken om ön Klovharun som var Tove
Janssons och hennes livskamrat Tuulikke Pietiläs sommarparadis. I boken Anteckningar från en ö återvänder
Tove Jansson till livet på ön, från de första årens mödosamma men lustfyllda husbygge, till den sista sommarens
uppbrott. En bok på samma tema är boken Fyrar runt
Östersjön av Magnus Rietz. Under fyra år besökte fyrkännaren Rietz över 200 fyrplatser i samtliga länder runt
Östersjön. Det resulterade i ett praktverk på över 400
sidor med nästan 300 bilder och är en gjuten present till
den som älskar havet och fyrar såklart.
David Bowie lär ha sagt att hans idé om fullständig
lycka var att läsa. Ett uttalande som är varje bokhandlares dröm. Böckerna var hans universitet och på varje
resa hade han med sig ett mindre resebibliotek. Några år
innan sin bortgång upprättade Bowie en lista på de 100
böcker som betytt mest för honom och som på något

vis förändrat hans liv eller främjat hans kreativitet. John
O´Connell har utifrån den listan skrivit boken Bowies
books som innehåller 100 korta uppsatser om dessa
böcker och som ger nycklar till personen David Bowie
och hans verk. Bowies books står på bokhandlarens egen
sommarläslista.
Kalla kriget var som kallast när Sverige skakades av avslöjandet om att flygöversten Stig Wennerström var en
spion som lämnat ut över 20 000 hemliga dokument till
Sovjetunionen. Med boken Stig Wennerström: myten
om en svensk storspion inleder Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, en serie spionporträtt under
namnet True spy.
Författaren Anna-Karin Palm fick av Bonniers hedersuppdraget att skriva Selma Lagerlöfs biografi. Jag vill
sätta världen i rörelse är en uppgörelse med bilden av
Selma Lagerlöf som sagotanten på tjugolappen och en
skildring av en tid när kvinnor trots starkt begränsade
möjligheter börjar kräva inflytande och tillträde till det
offentliga livet. Selma Lagerlöf var en del av detta och
aktiv i en rörelse som tar alltmer plats. För den som vill
läsa just en biografi finns det mycket att välja på. Allt
från Carina Burmans Bellman. Biografin till de nyutgivna Näktergalen, en biografi över Jenny Lind av Ingela
Tägil och kritikerfavoriten Den besvärliga Elin Wägner
av Ulrika Knutson.
En efterlängtad debut är Annika Norlins novellsamling
Jag ser allt du gör. Det är många som uppskattat, ja rentav älskat, Norlins tänkvärda och finurliga sångtexter och
hoppats på att någon dag få läsa mer av henne. Nu har
den dagen kommit och det är tydligt att Annika Norlins
gehör även kan ta skönlitterär skepnad. Det blir träffande, dråpligt och framför allt väldigt mänskligt oavsett om
det rör sig om bekräftelse, sorg eller kultfilmen Aliens
vid Piteälven.
Hoppas att ni alla får en riktigt fin sommar med lagom
mycket sol och regn och framförallt tid till att koppla av
med en bok.

Anders Karlin

Söderköpings Bokhandel

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

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

Personligt & lokalt
– Med hjärtat i kommunikation
• Logotyper
• Grafiska profiler
• Trycksaker
• Sociala medier
• Copywriting/
Journalistik
• Hemsidor

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

Medlemsskap i KOMM – Sveriges Kommunikationsbyråer

www.soderkopingsposten.se
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Handla med Söderköpingsmyntet redan idag
Fungerar som presentkort hos Stadskärnans medlemmar
Besök www.isoderkoping.se för mer information om myntet och Stadskärneföreningen i Söderköping

Midsommarbuffé 15-17 19/6

Tidsbeställning:
0706-16 66 11
Skönbergagatan 11 A
www.carinashundvard.se

Med kaffe, tårta och underhållning 225:Dryck tillkommer endast alkoholfritt

Underhållning med

Carina Jarhede diplomerad
hundfrisör sedan 1985

Jalmar & Polarna från kl 16
Endast förbokningar på 0761-38 31 56

Välkomna till
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Mynterbjudande:

Kloklippning 100 kr
Varmt välkommen!

Vill du växa med ditt företag
i en kreativ & professionell miljö?
Vi erbjuder
Samverkan för inspiration och idéer
Nätverk och kontakter lokalt och regionalt
Gemensam marknadsföring
Välutrustat kontor och lokaler
Kontakta Anne-Louise Kroon för mer
information på telefon 0121-77 20 77

vi tar emot söderköpingsmyntet
www.a-cafeet.se - 0121-124 30

www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping

Gilla oss på

Vi tar emot Söderköpingsmyntet

Hinner du inte med tvätten?
Anlita TVÄTT-Stället, istället!
Använd gärna Söderköpingsmyntet hos oss.
073-533 58 90
tvattstallet@outlook.com
www.tvätt-stället.se

Vi tar gärna emot Söderköpingsmyntet
när du handlar hos oss. Välkommen!

Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

Skönbergag. 7, Söderköping - 0121-131 20

Lunchbuffe
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Nytt erbjudande varje vecka
under sommaren (v.22- v.33),
till Dig som löser in ditt
Söderköpingsmynt hos oss

Öppet kl. 7-21
för dig med månadskort

Vi levererar Blomsterbud i
Söderköping med omnejd

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

Fix Utställning, Garnbutik, Ullcentrum shop,
TEXTIL-LOPPIS, Hemslöjd, Vävstuga,
Sömnad & reparatiom - kapell & dynor mm

Varmt Välkommen till butiken
på Skönbergagatan 6, eller
Ring till oss på 0121-101 95

Fixpunkten, Söderköping - 073-87 86 092 - www.tygsparven.se

Välkommen till Thorstorps Gård,
en levande gård i naturskön
1700-talsmiljö strax utanför
Söderköping med Bed&Breakfast
och inredningsbutik.
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Hagatorget

Vi dukar upp till Afternoon Tea i
trädgården vissa lördagar under
sommaren. Förbokas.

Lunch: kött- & fiskrätter måndag-fredag
Bra pris vid avhämtning

Handla gärna med
Söderköpingsmyntet hos oss

Lunchhäfte 600 kr för 10 rätter

www.thorstorp.se
info@thorstorp.se
0706-92 67 37

gs
pin

Restaurang

Ät här 79 kr eller ta med lunchlåda 65 kr

Betala gärna med Söderköpingsmyntet
Ring och beställ 0121-102 86 - restauranghagatorget.se

Uthyres:
Säkra och nybyggda förråd
i Centrala Söderköping
Välkommen att kontakta oss för mer
information på telefon 011-18 13 40 eller
mail: anders@westerbergfastigheter.se

www.westerbergfastigheter.se

20% på alla lösviktstéer när du
handlar för Söderköpingsmyntet
Måndag-Fredag 10-18
Lördag 10-14

f.d. Kaffebönan

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

Välkommen att boka bord
eller beställa take away
Ring gärna och beställ på telefon:

0121-134 44

Vi tar emot Söderköpingsmynt
Ågatan 21, Söderköping
www.osternsstjarna.se
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Unikt mynt - perfekt att ge bort som present
Fira och ge bort vid student, bröllop, dop och födelsedagar
Myntet finns i valörerna 100, 250 samt 500 kr och går att köpa vid Turistbyrån, CoOperate Coffice och Guldmakeriet

Hjälp oss att lätta på lagret
inför vår inventering
Stor REA 20-25 augusti

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

Extra öppet
lör & sön

Öppettider:
Mån - Fre 7:30 - 18:00
Lör 8:00 - 17:00
Sön 11:00-17:00

Kan viKan
hjälpa
till vi till
vi hjälpa
Kan
hjälpa till
med
något?
med något?
med något?
med något?
Varmt välkomna hälsar

info@soderkopingsbokhandel.se
Anders och Louise
eller ring 0121/100 98
Följ oss på Facebook
Storgatan Söderköping
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Funderar du över lån, sparande eller något
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Din lokala mäklare
Vi stöttar handeln och det lokala
näringslivet
i Söderköping
Kontakta
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ossoss
på soderkoping@swedbank.se
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Storgatan 2 - 0121 219 20 - www.serander.se

L E KDAX
Handla leksaker, spel, pussel, gosedjur, klistermärken
eller något annat kul med Söderköpingsmyntet

Just nu får du en liten
gåva när du handlar med
myntet hos oss!

Hela våran meny finns
för avhämtning från 99kr
Använd gärna
Söderköpingsmyntet hos oss

Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14

Mer info på bakfickansoderkoping.se - 0121-30098

Handla gärna med
Söderköpingsmyntet hos oss

BETTIFIX
Handla med myntet
och få dubbel

0121-13140

stämpel på bonuskortet!

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

Öppet Lör 30/5 kl.10-16
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14 - Tele: 0121-21404

Prästgatan 3, Söderköping
www.campinosoderkoping.se

Vi lämnar 10% rabatt på valfri
vara när ni handlar med
Söderköpingsmynten
info@guldmakeriet.com - 073-9975417
Följ oss på:
guldmakeriet
guldmakerietisoderkoping

Hos oss kan du handla med Söderköpingsmyntet

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping

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

Nu erbjuder vi hemleverans mellan
kl 15-20 inom en mil från Söderköping.
Ring och beställ på telefon:

Kan vi hjälpa till
med något?

Kan vi hjälpa
No one is too till
small to
make a difference
med något? Kan vi hjälpa till

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

Handla gärna med
Söderköpingsmyntet
hos oss!

Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Lös in ett Söderköpingsmynt hos
oss och få Greta Thunbergs
bok på köpet!

Kram Bettifix Bettan

Dam- och Herrboutique

Betala med myntet så får
du ett unikt erbjudande
Nytt erbjudande varje vecka fram t.o.m. augusti
Vi håller avstånd och desinficerar många
ytor i butiken efter varje kund
Varmt välkomna
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Munkbrogatan.

Trångsundsgränd.

Trångsundsgränd.

Klosterkvarn.

Storgatan.

En vandring i medeltida kvarter
Visst är Söderköping en härlig sommarstad med
kanalhamnens båtar och fantastisk glass. Men du
som är nyinflyttad eller besökare - har du hittat de
kulturhistoriska pärlorna?

Innerstadens gatunät ser fortfarande ut ungefär som på
medeltiden. Man får tänka sig lite fler gränder, att Hagatorget var bebyggt och att Göta Kanal inte fanns, utan
att där istället låg hus och en kyrka. Ån var också mycket
bredare och någonstans fanns det en hamn, kanske där
Lillån och Storån möttes. Lillån låg förstås öppen och
inte i en kulvert som idag. Ett par broar fanns, man fick
antingen ro över åarna eller ta en omväg för att komma
från en stadsdel till en annan. Mest märkligt är kanske
att marknivån var 1 - 4 meter längre ner…
Vi börjar med det hus de flesta har sett - Rådhuset, byggt
1777. Huset vilar på medeltida grundmurar vilket kan
ses i källaren. Det äldsta rådhuset från 1200-talet hade
samma mått men det var byggt i gråsten med torvtak.
Det byggdes om flera gånger för att sedan förstöras i
krigsbranden 1567. En större byggnad i pampig renässansstil uppfördes. Då var Söderköping fortfarande en
stor stad. 200 år senare var Söderköping en liten stad.
Rådhuset var i uselt skick och fick rivas. Ett mindre rådhus byggdes istället – anpassat till den lilla stad Söderköping hade blivit. Torget framför var under hela tiden en
central punkt för handel, information och möten.
Munkbrogatan som går från Rådhuset ledde till klosterområdet. Under de pittoreska trähusen i pastellfärger
döljer sig flera medeltida källare. Det mest omtalade huset på gatan är det s k Braskens hus. Enligt folksägnen
skulle biskop Brask ha haft sitt tryckeri där på 1500-talet. Det är inte troligt men Brask kan mycket väl ha ägt
fastigheten eftersom han ägde två gårdar utmed gatan.
Huset har en medeltida bottenvåning med en överbyggnad från 1700-talet och är ett byggnadsminne.

Om man går till stadens minsta torg, Skvallertorget i
Drothemskvarteren, vibrerar marken av historia! Tänk
att under dina fötter finns gravar, husrester, borttappade saker och rester efter franciskanernas konvent! (= ett
öppnare kloster). Stugorna från 1700 och 1800-talen i
de små gränderna vilar på medeltida rester och under
Trångsundsgränd finns delar av kyrkans kor. Där vilar
troligen prinsessan Magdalena sedan 1400-talet. Kyrkan
var stor, den sträckte sig ca 40 meter åt Drothemskyrkans
håll. Det fanns förstås många andra byggnader som ”gråbröderna” behövde: sovsalar, rum att arbeta i, förrådsbyggnader men också bryggor, trädgård och gravplats.
Efter reformationen revs konventet, teglet tillvaratogs
och marken användes av hospitalet som begravningsplats
och plats för fattigstugor. Hospitalet låg bredvid kvarnen
som finns på andra sidan ån. En kvarn har alltid legat där
och vi får hoppas att den ligger kvar länge till.
Ett besök till Drothems kyrka är ett måste när man
strövar i kvarteren. Byggd i början av 1300-talet som
landsförsamlingens kyrka. Kanske den vackraste kyrkan
interiört med ett fantastiskt medeltida altarskåp. Kalle
mä pipas stuga mitt emot kyrkan brukar alltid väcka frågor – en mycket låg parstuga från 1700-talet men som
lika gärna hade kunnat vara från 1500-talet. Och nej –
den låga takhöjden beror inte på att folk var så mycket
kortare! Men det var billigare att bygga, skatta för och
att värma upp.

Tar man Kyrkbron över ån kommer man till S:t Laurentii, stadsförsamlingens kyrka från 1200-talets slut.
Här skedde troligen Sveriges första drottningkröning
år 1281. Och ytterligare kröningar av både kung och
drottning 1302. Bredvid ligger Stadshistoriska museet
i ett hus med medeltida bottenvåning. Här har det
under flera hundra år varit skola och kanske var det
skola även under medeltiden. Museet drivs av hembygdsföreningen S:t Ragnhilds gille och här visas vad

som grävts fram ur Söderköpings medeltida kvarter.

Sitt en stund i tronen i kyrkparken och känn dig kunglig
innan vi passerar Bossgård på Prästgatan. Idag ett putsat
timmerhus från 1700-talet men under medeltiden var
Bossgård en kungsgård omtalad i medeltida dokument,
med ägare som Svantepolk Knutsson, Bo Jonsson Grip,
Karl Knutsson Bonde och Gustav Vasa.
På Storgatan ligger ytterligare ett hus med medeltida
bottenvåning i Garvaregården. Byggnaderna här är också
byggnadsminnen liksom andra sidan Storgatan där stadens äldsta byggnad, bortsett från kyrkorna, ligger. Det
s k Wallbergska huset har en källare från 1400-talet och
resten av huset är från 1500-talets slut, efter krigshärjningarna 1567 då Johan III uppmanade borgarna att
bygga stenhus istället för trähus. Hela gårdsmiljön är
byggnadsminne och gården har varit gästgiveri och hållgård för att parkera sin häst och vagn under 1800-talet.
Grannfastigheten på åsidan gömmer också en medeltida huskropp med tunnvälvd källare och metertjocka
väggar i byggnader från 1800-talets början och framåt.
Här låg vid sekelskiftet 1900 Söderköpings-Postens tidningsredaktion.
Det finns så mycket mer att se! Hämta gärna broschyrer
på Turistbyrån eller ladda ner från hemsidan:
Hus med historia, Söderköping under våra fötter och
Söderköpings Rådhus.
Fler pärlor hittar du under sommaren på Stinsen i
utställningen ”Kulturhistoriska pärlor på Söderköpings
landsbygd”.

Monica Stangell Löfvall
Text och Foto
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Butiken med manuella diskar för Kött,
Chark, Delikatesser, Fisk och Ost
Sveriges modernaste pantmaskin,
panta snabbt och enkelt

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING
I Söderköping har vi nu möjlighet att erbjuda lokaler från 30 kvm–600 kvm.
Vill du prova ett koncept eller en idé? Vi kan ge dig möjligheten!
Kontakta oss för mer information på telefon 011-18 13 40
eller maila till anders@westerbergfastigheter.se

Sommaröppet från v.25 kl 8-22 alla dagar
Senioröppet kl 7-8 vardagar för de i riskgrupp (tillsvidare)
Ågatan 2, 614 34 Söderköping - Följ oss gärna på Facebook

www.westerbergfastigheter.se
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Våra tjänster
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●

Vi gör det omöjliga med garanti

Handtvätt
Invändigt rekond
Rekond
polering

Bil - Båt - Husbil - Husvagn

●
●
●
●

Vaxning
Lackskydd
Klädseltvätt
Luktsanering

●
●
●
●

Glasbehandling
Tona rutor
Däckbyte
Däckhotell

●
●
●
●

Skinn / Textilbehandling
Fälgbehandling
Oljebyte
Däck handel

Tel- 0121
0121 260860
Tel260860
Mob0737199772
Mob- 0737 199772
Plåtgatan
Ågatan
1A3
61431
614
34Söderköping
Söderköping

Nytt nummer ute
den 29 augusti

Söderköpings-Posten är stolt mediapartner till
VikboVändan den 8 augusti 2020
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En konstpromenad med trädgårdsinslag

Fontänen vid Hagatorget.
De som läser Söderköpings-Posten noggrant kanske
har läst artiklarna om stadens konstträdgårdar. Men
det finns både mer konst och flera trädgårdar att
upptäcka.
Vi börjar vid Hagatorget där Karusell av Gunnel Frieberg står. En lekfull bronsskulptur som tidigare var omgiven av en bassäng med fontän. 2015 byttes fontänen
mot ett färgrikt vattenspel som barn älskar att leka i.
Gunnel Friebergs offentliga skulpturer finns över hela
Sverige, framför allt i Stockholmsområdet och föreställer
ofta barn.
I hörnet av Hagatorget, vid Storgatan hittar vi också
den lilla bronsskulpturen av 1200-talsdrottningen Katarina, gjord av Sten Dalström 1965. Den visar Katarina
när hon testamenterar Söderköping (skatteintäkterna)
till sin syster Benedicta.
Vid Hagatorget ligger också Hagaparken med sina
praktfulla rabatter vars utseende växlar från år till år. Där
finns också Söderköpings rosarium med ca 110 olika rosor, främst äldre och historiska rosor. Rosariet fortsätter
på andra sidan ån vid hotellplan med modernare rosor.
En annan fantastisk trädgård är Örtagården belägen
mellan Skönbergagatan och Bielkegatan som drivs av Örtagårdsföreningen. Här kan man strosa runt bland örter,
rosor, perenner och träd, sitta ner och njuta eller inta lite
medhavt fika. En riktig oas för alla utan trädgård! Och för
alla med trädgård finns det försäljning av överskottsväxter.

Foto: Jan Nilsson
Vid kanalen hittar man konstverket Slussvaktaren av
Elis Nordh. Skulpturen skänktes vid kanalens 150-årsjubileum 1982 av Söderköpings brunn till Kanalbolaget.
Den står placerad vid Söderköpings sluss, omgiven av
planteringar. Slussvaktaren är en kraftfull man fångad
mitt i sitt arbete med att öppna slussen och ser ut att vara
gjuten i brons men är faktiskt i kopparplåt. Elis Nordh
är kanske mest känd för skulpturen som står på Tyska
torget utanför Rådhuset i Norrköping.
Utmed kanalen finns ytterligare ett konstverk – den
så populära skulpturgruppen Rabbit Crossing av Eva
Fornåå. Den kom till i projektet Visioner vid vatten där
flera konstnärer fick i uppdrag att utsmycka olika platser
utefter kanalen 2005. Rabbit crossing består av kaniner i
brons på vardera sidan om kanalen som ska våga språnget
över och som hjälper varandra. Den är nog kommunens
mest fotograferade konstverk.
Ett annat mycket populärt konstverk är I skuggan av
ett moln som står utanför Stinsen, vid resecentrum.
Konstverket från 2009 i järn, betong och trä av Charlotte Öberg Bakos var tänkt att också fungera som en
mötes- och sittplats och det har det verkligen gjort! Belysningen kvällstid tillsammans med molnets färg ger en
vacker neoneffekt.
Vid bostadshusen utmed Ågatan 8-12 finns skulpturen
Pojke med fisk av David Wretling 1965, inne på gården.

Rosariet vid Hagatorget.

Foto: Kerstin Serander

Slussvaktaren.

Foto: Kerstin Serander

Rabbit Crossing.

Foto: Kerstin Serander

Wretling var elev till Carl Milles och har gjort åtskilliga
skulpturer av samma typ för offentlig miljö.
De nyaste konstverken i kommunen är de tidigare omskrivna konstträdgårdarna, tänkta att vara små fickträdgårdar där man kan sitta ner en stund bland växter och
konst, fundera och gå ner i varv:
Rosengrens fjärilsträdgård vid Bielkegatan/Karl
Knutssons gata där växter som älskas av fjärilar omger
den lilla bronsskulpturen jordsvinet Sture av Eva Fornåå
från 2012. Ett älskat konstverk som av invånarna förses
med olika halsdukar och mössor. Vid Rådhuset ligger
Rådhusgården med konstverket Tidvatten av Inger Sannes från 2015. En skulptur i cararramarmor man både
kan sitta, klättra och snurra på. Klostergården med växter
från klostertiden ligger i Drothemskvarteren. Där finns
konstverket Skvala, sorl och larma av Mikael Lundberg
från 2013. Det består av tre huvuden i tre olika metaller
på ett trädäck vid vattnet. Även konstträdgården Utsikt
i Brunnsparken ligger nära vattnet. Konstinstallationen
Draperingar är gjord av Peter Kinny 2012 och består
av målad textil innesluten i glas. Här är den omgivande
trädgården en stiliserad äng.
Brunnsparken i sig och den närliggande Korskullen är
också fina miljöer att strosa i, kanske ta en fika eller spela
lite kubb. Passa på att njuta utomhus!

Monica Stangell Löfvall
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Sök till undersköterska
på Nyströmska skolan.
Ett yrke som gör skillnad
Guldsmedsmästare som
omarbetar, reparerar och
nytillverkar vackra smycken
med stor passion.

Vill du veta mera?
www.nystromska.se eller
ring Viveca Frejd.
0121 - 184 31 eller mejla
viveca.frejd@soderkoping.se

För tidsbokning:
info@guldmakeriet.com - 073-9975417
Följ oss på:
guldmakeriet
guldmakerietisoderkoping

Ett stort tack till våra sa
marbetspartners, ert stö
d är helt avgörande för
att vi ska kunna ge stöd
till våra små företag och
nyföretagare.
Vi önskar er en skön somm
ar!
sa på att anmäla dig till nästa
Vi behöver bli fler nyföretagare, pas
av dina drömmar!
Starta eget kurs och gör verklighet

Start: 15 september kl.
17:00-20:00 (totalt 5 till
fällen)
Plats: Coffce Hagatorge
t1
rcentrum.se
rkoping@nyforetaga
de
so
l:
til
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Anmälan senast

Bossgårds Begravningsbyrå

BUTIKEN FÖR DIG SOM ÄLSKAR DET LITE SPECIELLA
DAM, HERR OCH BARN

Björkdahls Begravningsbyrå
Begravningsbyrån Timglaset
Finspångs Begravningsbyrå
C.A. Roséns Begravningsbyrå
Centrala Begravningsbyrån
Åtvidabergs Begravningsbyrå

Blir
Handla tryggt hos oss i sommar
Vi håller avstånd och desinficerar många ytor
i butiken efter varje kund
Varmt välkomna hälsar
Annika, Emeli, Susanne och Gittan
Besök oss i
butiken

www.capellaab.se

Söderköping
mån-fre: 10-18
lör: 10-14
Valdemarsvik
mån-fre: 11-17
lör: 10-13

Dam- och Herrboutique

Ring in din
beställning
Telefon:
0121-139 06
0123-210 10
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Barnens Söderköping - här är det inte långt till en lekplats

Lisa och Ludwig provar rutschkanan.

Foto: Privat

Lekplatsen på Bokgatan i Högby,
Ninja Warrior
Kommunen byggde under 2017 om lekplatsen i Högby
som var gammal och utrustningen var sliten. Inspirationen och idén kom från två skoltjejer som önskade sig en
”Ninja Warrior inspirerad” lekplats, och skrev ett medborgarförslag till kommunen.
Tjejerna fick vara med i hela processen och de hade
många bra tankar som tillvaratogs i projektet. Här finns
en del som är lite mer som en vanlig lekplats med gungor,
en liten lekbåt, sandlåda och sittplatser. Men i den andra
delen finns hinderbanan med klätternät, balanshinder,
gungbräda m.m.

Lekplatsen på Hospitalsgatan,
Mormors trädgård
”Mormors trädgård” färdigställdes 2017. Lekplatsen ligger på Hospitalsgatan, nära Rådhustorget och
Drothemskvarteren. Detta är en historiskt spännande
plats i Söderköping och skalan i rummet är liten och
småskalig. Den övergripande idén för gestaltningen för
denna lekplats är ”trädgårdens sagovärld – att låta barnen
uppleva och leka i en mormors trädgård”. På denna plats
finns fina träd och planteringar. Miljön är nästan som en
privat trädgård. Här kan du bl.a. leka i en bikupa som
är prefekt som koja och du kan åka rutschkana. Också
balansera på stockar, leka med sand, gunga och sitta och
fika bl. a. Här finns också rosor, spaljéer och humlestörar
som bidrar till den mysiga miljön.

Kanalhamnen. Lekplats med Skeppstema,
Söderköpings sluss
Kanalhamnen är ett oerhört välbesökt område under
sommartid, en viktig plats för stadens attraktivitet och
besökarnas upplevelse av Söderköping. När lekplatsen
kom till var det inte endast lekplatsen utan kanalstråket
som skulle få ett lyft och bidra till stadens attraktivitet
ytterligare. Tanken var att skapa en inbjudande plats och
få ihop en helhet längs stråket förbi
Lekplatsen har ett skeppstema och den centrala lekställningen är utformad som ett fyrtorn. Här kan du
klättra, åka rutschkana och kika ut. Miljön stimulerar
din fantasi och utsikten från fyren är fantastisk med Göta
kanal, Ramunderberget och glassresturangen ”Smultronstället” på nära håll. Här finns också en båt, bryggor
och en liten hängmatta.

Trafikgården, lekplatsen vid Vargstigen
Trafikgården anlades med syfte att barn ska lära sig om

Lisa, Tilda och Ludwig.

Foto: Privat

Klätternät, kul tyckte Ludwig.

Foto: Privat

trafik och lära sig enkla trafikregler på ett roligt sätt.
Medel till att bygga lekplatsen trafikgården kommer från
trafikövervakningspengar. Tanken med gården är asfaltsvägar i barnskala. Här kan du låna en cykel och öva på
att ”vara ute i trafiken”. Tanken är att trafikgården ska
byggas på med fler vägmärken, linjemålningar och annat som kan förekomma i trafiken. Bredvid trafikgården
finns en vanlig lekplats med bl.a. lekställning, en rolig
gungställning, sittplatser och sandlåda.

Lekplatsen på Hospitalsgatan,
Mormors trädgård

Lekplatsen vid Barnhemsgatan

Söderköpings sluss, med Skeppstema

Denna lekplats är inte så stor till ytan men den ligger
centralt och är mycket populär. Här finns en liten lekställning/lekhus, gungar, karusell, sandlåda och gungdjur.
Här kan du också sitta och fika med barnen. Att denna
lekplats är så populär och välanvänd tror vi beror på läget
och att det är så förhållandevis många barn som bor centralt i staden i Söderköping och som har nära till denna
lekplats, förutom de besökare och turister som hittar hit.

Lekplatsen mellan Videgatan och Ströms väg
Denna lekplats är det många som besöker för en lite
längre lekstund. Lekplatsen är placerad inne i ett bostadsområde så den kan vara lite svår att hitta om du
inte vet var den är. Men platsen är lugn, långt från trafik
och skyddad. Här finns en karusell, ett klätternät för de
modiga, picknickbord och sandlåda.

Johanna Grander
Barnen älskar kommunens lekplatser
Vi lät en familj från Söderköping testa kommunens lekplatser. Familjen Karlsson/Grip består av Tilda 10 år, en
hejare på hinderbanor och hänga i ringar. Ludwig 5 år,
älskar rutschkanor och gungor. Lisa 3 år, som gillar sandlådor och att klättra samt hänga med storasyskonen.
Pappa Jimmy och mamma Marika älskar att vara ute
och leka med barnen.
Läs familjens kommentarer och betyg A-F:

Bokgatan i Högby, ”Ninja warrior”
• Många aktiviteter
• Rolig hinderbana
• Stort, rent och välskött
• Passar hela familjen
(Litet minus p.g.a. att det är svårt med parkering)
Betyg: A

• Barnens favorit, oklart om det är närheten till glassen
på torget som gör det ;)
• Hög mysfaktor, grönt och lummigt
• Lugnt, ingen trafik, rent och välskött
• Passar de mindre barnen
Betyg: A
• De stora barnen älskar denna rutschkana som dock är
i högsta laget för 3-åringen
• Blir lätt köer här då det är lite trångt och välbesökt
• Bra läge sommartid
Betyg: C

Vargstigen, lektrafikplats
• Många aktiviteter
• Rolig klätterställning för de mindre barnen
• Bra gungor
• Oklart hur man får tillgång till själva trafikgården
• Mysigt grönområde, skyddat från trafik
Betyg: B

Barnhemsgatan, stadsnära
• Äldre inhägnad lekpark, tror den äldsta av dessa 6,
vilket märks då den börjar bli lite sliten
• Dock väldigt populär och välbesökt
• Barnen älskar att vara här, roligt & mysigt.
• Rolig karusell
Betyg C

Lekplats mellan Videgatan och Ströms väg
• Stort och passar hela familjen
• Snabb och rolig karusell
• Lätt att hitta kompisar
• Len sand
• Fikavänligt med bänkar och bord
• Stort klätternät för alla
Betyg B

Marika Louise Karlsson
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Badplatser i
Söderköpings
kommun utan
kommunal drift
Mons badplats

Husbyvik.

Foto: Åke Serander

Badplatsen är en del av Skärgårdsbyn i Mon på Övre
Lagnö. Här finns badmöjligheter vid sandstrand eller vid
klippor på en liten ö som är tillgänglig via trädäck. Vid
sandstranden finns en stor gräsyta med fotbollsmål och
lekplats. Hela området har hög anpassning för personer
med funktionshinder. Det finns tillgänglighetsanpassad
brygga och ramp ner i vattnet som nås via en stenlagd
gångväg från handikapparkeringen. Via ett trädäck som
går längs strandkanten kan man nå båthuset med tillgänglighetsanpassade faciliteter, t.ex. hiss upp till bistron.
Dessutom har RTP, Riksförbundet för Trafik- olycksfalls- och Polioskadade, tre stycken helt funktionsanpassade stugor. I området finns möjligheter att hyra kajak,
övernatta på camping eller i stugor och lanthandel med
autohandel.

Notholmens badplats vid Stegeborg
Notholmen är en trädbevuxen ö mitt emot hamnkrogen/
Slottsholmen vid Stegeborg. På ön finns klippbad och
badplats med bryggor samt en bastu som går att hyra. En
upptrampad stig gör att man kan gå en promenad. Fiske
och camping är förbjuden på ön. Parkering finns innan
man går över båtbryggan. Vid Stegeborg finns camping,
stuguthyrning, restaurang m.m.

Kalvholmens badplats

Klarsjön.

Foto: Åke Serander

Kommunala badplatser
i Söderköpings kommun
Friluftsbadet

Källbukten

Badet ligger på adressen Storängsparken 2 och öppnar
för säsongen lördagen den 13 juni. Här finns en 50-metersbassäng, två mindre bassänger varav en är anpassad
för simskolan samt en barnpool. Lekpark med rutschkana, gungor, sandlåda med ett piratskepp. Beachvolleybollplan. Stora grönytor för avkoppling. Kiosk.
Badets öppettider:
Måndag - fredag 10.00 – 20.00 (kassan stänger 19.00).
Lördag - söndag 10.00 – 18.00 (kassan stänger 17.00).
Motionssim:
Måndag, onsdag, fredag 06.45 – 09.00.

Stor sandstrand med rejäl badbrygga, perfekt för barnfamiljen. Omklädningshytt dam/herr. Enklare kioskutbud.
WC finns.
Beläget ca 45 km från Söderköping vid Källbuktens
camping.

Husbyvik
Sandstrand, brygga, omklädningshytt dam/herr.
Beläget ca 11 km öster om Söderköping. Följ skylt
mot Stegeborg, följ sedan skylt mot Mogata. Vid Mogata samhälle, följ badskylt. Observera smal grusväg sista
biten från Djursnäs.

Klarsjön
Sandstrand, brygga, omklädningshytt dam/herr samt ett
unisex. Toalettbyggnad med 2 WC varav 1 HWC utrustad med skötbord.
Beläget ca 10 km sydväst om Söderköping. Följ Östra
Rydsvägen, tag av mot Nybble och följ badskylt.

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

Skiren
Sandstrand och gräs, brygga, omklädningshytt dam/herr.
TC. Beläget ca 20 km från Söderköping.

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

Gert Wahlbeck

Kalvholmen ligger invid Gropviken strax söder om
Sankt Anna kyrka. Badet utgörs av både sandstrand och
klippstränder. Det finns gräsytor och badbryggor. Kalvholmen är också en säsongsöppen camping med faciliteter som WC, duschar, säsongsöppen servering och kiosk/
minilivs.
Badet är välbesökt och ligger naturskönt vilket berikar upplevelsen. Vänligen respektera anvisade parkeringsplatser.

Torpa badplats
Torpa bad ligger vid Sandfjärdens södra klippstränder,
inne i Torpaviken. Badet utgörs huvudsakligen av klipphällar men den finns också en mindre sandstrand med
badbrygga. Andra anordningar är omklädningshytt,
torrdass, grillplats, bänkar och bord. En större gräsyta för
parkering finns ca 100 m bort. Förutom bad är området
en naturcamping. Både badet och naturcampingen drivs
av intresseföreningen Börrum-Södra Finnö.

Gert Wahlbeck

Offentliga toaletter
i centrala Söderköping
Här finns offentliga toaletter i stan
•
•
•
•
•
•

Åpromenaden, Hagatorget.
Kanalhamnen, på parkeringen vid kanalmagasinet.
Munkbrogatan, nära Rådhuset.
Farmors café, kanalhamnen.
Biblioteket Stinsen, vid resecentrum.
Slussporten, norra infarten utmed E22.

Fri parkering i hela stan

I Söderköping är parkeringen kostnadsfri men kom ihåg
att använda p-skiva, som finns att hämta på Stinsen och
hos flera av stadens butiker.
Ej fri parkering inom vissa bostadsområden.
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Friluftsbadet från ovan.

Foto: Mattias Brauns

”Kulturkontoret bjuder på
barnteater i skärgården med
teater Fenix föreställning Vilket
väder, Teater Pelikan med
Jakten på de osynliga och
musikteater Gulasch
föreställning Vad är du bra på?”

Musikteaterna ”Vad är du bra på”?

Foto: Pressbild

Kul för barnen i sommar
Under sommaren ska man ha kul! Och vad kan vara
roligare än att röra på sig, se och uppleva saker som
dessutom ofta är gratis?

Turistbyrån erbjuder flera olika sorters roliga och spännande vandringar bl.a. kommer de så populära I Madickenfilmernas kvarter tillbaka, där pigan tar oss med
till olika platser där filmerna spelades in. En spännande
vandring i historisk miljö blir det även i år där du ska
hjälpa till att lösa mysteriet med Riddar Gyllenstjärnas
skatt. Här finns ingredienser som runor, osynlig skrift,
kartor, skatter och cryptex. Det blir vandringar så gott
som alla dagar med start efter midsommar.
En annan klurig tur som du gör på egen hand är Medeltidscentrums Råttjakt. Den har pågått i olika former i
flera år och kanske känner du igen en del av tittskåpen
men det är nya klurigheter att lösa! Råttjakten består av
sex tittskåp med medeltida miljöer i rått-storlek, utställda i olika skyltfönster på sta’n. Gratis karta med frågor
hämtar du på Turistbyrån/Biblioteket.
På sommaren vill man läsa. På biblioteket kan du låna
spännande, roliga och intressanta böcker. Deltar du i

Sommarboken får du en bok om du läser fem (från 5 år).
Och visst är den bästa platsen att läsa böcker en hängmatta. Hängmattebiblioteket med sköna hängmattor i
glada färger och böcker för stora och små kommer på
plats ungefär när skolorna slutar.
Har du författardrömmar själv erbjuder biblioteken
Sommarskriv, en skrivarkurs med en författare på flera
platser i Östergötland, bl.a. i Söderköping den 16 juni.
Kulturkontoret bjuder på barnteater i skärgården med
teater Fenix föreställning Vilket väder, Teater Pelikan
med Jakten på de osynliga och musikteater Gulasch föreställning Vad är du bra på? I Östra Ryd blir det barnteater med Korpmusik under Östra Ryds-dagen den 15
augusti. Tillsammans med Västra Husby hembygdsförening erbjuder vi också Förr på landet där du kan texta
olika redskap, åka en tur med traktor och vagn och kika
in i Gamla hemmet vid några tillfällen i juli och augusti.
Det kommer alltid dagar då man inte vet vad man ska
göra. Hämta då en sommarpåse på biblioteket! Det finns
dels påsar man tar hem för eget pyssel och skapande,
dels påsar man lånar med t.ex. kubbspel som man lämnar tillbaka när man känner sig som en mästare. Båda är

Råttjakten är tillbaka även i år.

kostnadsfria och hämtas på biblioteket och turistbyrån.
För den som är sugen att röra på sig lite extra anordnar
Söderköpings IK fotbollsskola på Vikingavallen den 1517 juni för flickor och pojkar 8 -13 år. Den 15-17 juni
anordnar också Nyströmska Skol IF inspirations- och
utvecklingsträffar för 10-13 åringar samt den 3-7 augusti.
Tillsammans med Söderköpings Ryttarförening
kommer Kulturkontoret att erbjuda prova-på-ridning
vissa dagar under juni och juli.
En varm sommardag vill man förstås bada. Friluftsbadet
har öppet varje dag från 13 juni till 16 augusti. Här finns
plaskbassäng, två mindre övningsbarnbassänger och en
50 m bassäng samt en lekplats med rutschkana och sjörövarskepp, beachvolleyplan och kiosk. Passa på att ta
lite märken eller gå i simskola. Vilka sjö- och havsbad
som finns kan du läsa mer om på sida 27 i denna tidning.
Det planeras flera andra aktiviteter för stora och små
barn som i skrivandes stund inte är helt klara – håll utkik!
www.söderköping.event.se där finns också mer information exakta datum och klockslag.

Monica Stangell Löfvall
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Vi utför nybyggnation, renovering,
byggnadsvård, timring och tillbyggnad
Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

hakanssonsbygg.se - info@hakanssonsbygg.se - 076 115 58 84 - Följ oss gärna på Facebook
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Finns det någon katt under rabarbern?

Humlebo och pool.

Redskap finns för lite pyssel.

Kom till Barnens Trädgård i sommar
Covid-19 till trots så finns trädgårdarna.
I trädgårdarna finns insekter, pollinerare, växter,
fåglar och annat spännande.

I Söderköping finns även Barnens Trädgård på Korskullens Camping. Dit kan man gå och vattna, rensa
ogräs, äta bär och kanske ta med sig några rabarber hem
och göra en god paj. Kanske katten Knacka ligger på lur
under något av rabarberbladen? Se efter!
Smaka på gräslöken eller plocka lökens blomma och
torka den. Då kan du ha den till nästa sommar som minne av ditt besök i Barnens Trädgård.
Leta insekter är också kul! Har det flyttat in någon
humla i humleboet? Kanske har vattnet torkat i humlans

pool. Då finns det vattenkannor så ni kan ge vatten till
humlan igen.
Har det flyttat in vildbin i insektshotellen? Titta efter
och se om du kan se om de små rören är igenmurade.
Vilka blommor blommar när du är där på besök? Se
hur många olika blommor du kan räkna till!
Finns det blommor som är högre än du? Ställ dig
bredvid någon växt och se om du kan se över den.
I brevlådan finns en pärm med mycket kul information. Titta på en sida och se om du kan lära dig något
nytt. Kanske någon vuxen, som är med, också kan lära sig
något nytt? Kunskap är kul!
I kojan Skojan så hänger det önskningar och tankar

från olika barn. I brevlådan finns lappar som du kan skiva ner din tanke på. Lägg tillbaka den i brevlådan. Det
brukar komma någon och plasta in lappen och hänger
upp den i Skojan. Nästa gång du kommer kanske den
hänger där!
Detta är bara lite tips på vad du kan göra i Barnens Trädgård. Hoppas du kommer dit och njuter tillsammans
med oss.
Hälsar S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening, arbetsgruppen Barnens Trädgård.

Sissa Dahm

Text och Foto

Eventuella förändringar i vårt
sommarprogram p.g.a. pandemin
Den moDerNa
geN
MarKfÖRanKriN

Vår sommar ser annorlunda ut på grund av coronapandemin
som pågår och här till höger ser du vårt sommarprogram. Du
är välkommen på våra gudstjänster i S:t Laurentii kyrka och
våra friluftsgudstjänster. Vi håller även Farledskyrkan öppen för
visning. Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar vid alla våra
sammankomster och då dessa kan ändras med kort varsel får du
gärna besöka vår hemsida för senast uppdaterad information.
”Lovad vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda,
Gud är vår räddning.” (Ps 68:20)
www.svenskakyrkan.se/soderkoping

www.slutagrav.se I 010-2515151
annons 122x88mm.indd 1

2020-05-14 15:18
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”Jag är egentligen ingen samlare utan ger gärna bort saker
och skänker till second hand. Men vad gäller mycket av
kläderna, väskorna och smyckena från det senaste seklet så är
dessa tidlösa och går att använda om och om igen. Jag hoppas
min dotter kommer att uppskatta att kunna ärva saker som
kvinnor långt tidigare i släkten har burit.”

Arkivbild från Stadsloppet 2019.
Foto: Peter Holgersson AB

ED Söderköpings
Stadslopp byter datum
till den 16 september
På grund av den pågående Coronapandemin har
tävlingsledningen för ED Söderköpings Stadslopp
beslutat att flytta loppet från 17 juni till onsdagen 16
september.

- Den 17 juni kommer inte att fungera. Detta på grund
av Coronapandemin, den lag som numera finns på att en
folksamling max får bestå av 50 personer och att alla
tävlingar på seniornivå just nu är förbjudna. Dessutom
värnar vi förstås om våra deltagares hälsa och välmående,
säger tävlingsledaren Mikael Grip, från arrangörsklubben Skogspojkarnas OK.
De som redan har anmält sig behöver inte göra någonting, mer än att ändra i almanackan till 16 september.
Man ska alltså inte anmäla sig igen.
- Vi hoppas på en härlig sensommarkväll där motionsglädjen kommer att stå i centrum, säger Mikael.
Datumet ändras och loppet flyttas fram, men det är
också det enda som förändras. Skogspojkarnas OK
laddar för fullt för att andra upplagan av ED Söderköpings Stadslopp med tillhörande Ramunderstaden Lilla
Brunnsparksloppet ska bli något alldeles extra.
Mer information och anmälan via hemsidan
www.soderkopingsstadslopp.se.

Mikael Grip

Ellen Friberg visar upp sin släktgarderob i ny utställning.

Utställningen ”Ellens Garderob - Återälska kläder”
kommer till Edgards på Lagnö i sommar
Årets sommarutställning handlar om mode och de
kvinnor som har burit, och fortfarande bär, plaggen
som visas. En del av en släktsaga på kvinnosidan.

Vi trafikerar Östgötaskärgården med våra två vackra
skärgårdsbåtar M/S Svanö från 1899 och M/S Ellen af
Harstena från 1885. Vi hjälper er gärna med allt från
gruppresor och företagsevent till skärgårdsbröllop.
info@skargardskompaniet.se | www.skargardskompaniet.se

Det är Ellen Friberg som lånat ut de kläder och accessoarer som visas i utställningen.
Så här berättar hon. ”Jag kommer från en släkt som
sparat mycket från tidigare generationer. Min mormor,
Inga, var modemedveten och levde i en tid då man sydde,
återanvände och sparade. Hon träffade min morfar precis
före krigsutbrottet och de gifte sig direkt efter krigsslutet. Krigsåren präglade min mormor mycket och hon var
noga med att vårda, laga och spara.
Jag är egentligen ingen samlare utan ger gärna bort
saker och skänker till second hand. Men vad gäller mycket av kläderna, väskorna och smyckena från det senaste
seklet så är dessa tidlösa och går att använda om och om

igen. Jag hoppas min dotter kommer att uppskatta att
kunna ärva saker som kvinnor långt tidigare i släkten
har burit.
De plagg som finns sparade i min garderob är unika
och i många fall uppsydda som enda exemplar. Det är roligt att bära en del av historien och plaggen väcker alltid
frågor, beundran och nostalgi”.
Kläderna och accessoarerna i utställningen har använts
av: Ellen Friberg född 1975, mamma Christina (Tina)
född 1952, moster Margaretha (Matta) född 1948, mormor Inga född 1919, mormors mamma Greta, mormors
kusiner Irma och Iris, mammas svärmor Ingrid.
Utställningen är producerad av Kulturkontoret/Medeltidscentrum, Ellen Friberg och Edgards på Lagnö.

Barbro Mellqvist
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SÖDERKÖPING
en plats full av möjligheter!

Behöver du juridisk hjälp?

I år längtar många ut i naturen

Jag heter Terese Landin, arbetar med familjerätt och har 25 års
erfarenhet som jurist. Varmt välkommen att boka personlig
rådgivning på plats vid mitt kontor i Söderköping.

- Testamente
- Framtidsfullmakt
- Äktenskapsförord

på semestern. Lagom till sommaren
lanseras Naturkartan.se i Söderköpings
kommun.
I appen, och på visit.söderköping.se,
presenteras kommunens alla möjligheter till

- Vårdnad om barn
- Bouppteckning/arvskifte
- Bodelning vid separation

naturupplevelser genom vandringsleder,
cykelleder, badplatser, kajakleder och
naturreservat.
På vår web finns också information om våra guidningar för barn och

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

Telefon: 070-617 62 00
Adress: Storgatan 2, Söderköping

vuxna, skärgårdslinjens turlista och mycket annat som är på gång i
Söderköping.

HEMESTRA I SOMMAR!
Sommarkampanj i Söderköpings-Posten
Ring 011-10 71 10
för kostnadsfritt
hembesök!

Amelie

Dan

Peter

Martin

Ulla
Behöver du fler tips för en fulIändad hemester i fantastiska Söderköping?
Vår turistservice hjälper gärna till. I sommar finns vi på turistbyrån i

Erbjudande
Motsvarande 50% rabatt på
monteringskostnad. 30% ROT-avdrag
Du som kund betalar bara 20% av
monteringskostnaden. Erbjudandet
gäller till 2020-08-31

Stinsen, på Edgards på Lagnö och i vår pop-up turistbyrå på Hagatorget,

20% rabatt
på vitvaror
vid köp av
kök

som är öppen varje dag under hela sommaren. Dessutom rör sig vår
cykelinformatör på olika platser i stan, ofta där många besökare befinner
sig just då.

Våra InfoPoints svarar också gärna på frågor och tipsar om ställen att
äta på, leder att vandra på eller skoj aktiviteter att delta i.
Årets InfoPoints är BettiFix på Fixområdet, Livsenergi EKO-butik vid
Rådhustorget och Skärgårdsbyn i Mon.
Dessutom finns turistinformation hos Farmors vid Kanalhamnen och i
Affär’n i Östra Ryd.

Butängsgatan 44 Norrköping
kolmardskok.se

011-10 71 10

Vi ses i sommar, i Söderköping
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”Den finskurna skärgården är perfekt för paddling och miljön
är i världsklass med sin bredd och variation. Det finns många
öar att välja på under turen, allt från låga skär i ytterskärgården till lummiga lövklädda öar i innerskärgården.
Har man tur kan man se allt från gråsäl till fiskgjuse och
havsörn.”

Fordonsteknik
Söderköping
Du kan
dela upp dina
kostnader med
mekonomenkortet
räntefritt.

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

Telefon: 0121-21760
011-105080
0121-21760

ÖSTGÖTA

Begravningsbyrå
Den Nära begravningsbyrån
Jourtelefon dygnet runt!

011-28 72 50

www.ostgotabegravning.se

Vi gör
hembesö

k

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten

Vårsprattel i S:t Anna
I dessa dagar, när så mycket stängs eller ställs in,
satsar vi i S:t Anna på ett nytt arrangemang,
Vårsprattel den 23 maj. En satsning som vi hoppas
ska bli tradition, en öppningsfestlighet i skärgården.

Årets Vårsprattel har barn och familj som huvudfokus.
Vi kommer att erbjuda roliga aktiviteter som passar de
flesta åldrar, allt är gratis för besökarna! Är man coronaorolig intygar vi att vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vår fördel är att arrangemangen
är utomhus, friska vårvindar och vågskvalp kan kanske
jaga bort olustkänslan för viruset. Men hålla avstånd och
tvätta händer ska man förstås göra var man än befinner
sig.
Trots att det är första året Vårsprattel genomförs har
många verksamheter i S:t Anna hängt på. Besökarna kan
bygga sandslott, paddla kajak, göra jättestora såpbubblor,
meta i Lagnöfjärden, gå tipspromenad eller få en fin ballongskulptur, utformad efter eget önskemål. På Sankt
Anna miljö- och näridrottsplats finns aktivitetsmöjligheter på egen hand för alla åldrar med bl a motorikbana,
gungor, sandlåda, fotboll m.m. Natur- och kulturstigen i
Tyrislöt passar väldigt bra för barnfamiljen.

Johan Bergström
Lotta Rosell
Barbro Mellqvist

Paddling i vår vackra skärgård är avkoppling i världsklass.

Foto: Peter Turesson/Gabriella Rolf

Östgötaskärgården ett paddlingsområde i världsklass
Att semestra i närheten av där man bor har blivit mer
populärt de senaste åren och allt fler lokala besökare
hittar nu till Östgötaskärgården för att paddla kajak.
Här finns plats för både nybörjare och erfarna paddlare.
Den finskurna skärgården är perfekt för paddling och
miljön är i världsklass med sin bredd och variation. Det
finns många öar att välja på under turen, allt från låga
skär i ytterskärgården till lummiga lövklädda öar i innerskärgården. Har man tur kan man se allt från gråsäl
till fiskgjuse och havsörn. Många områden är så grunda
och svårtillgängliga att kajakpaddlande i princip är enda
sättet att ta sig dit. Med kajak är det lätt att komma
nära och det är tryggt att paddla här, det finns alltid lä
någonstans i närheten.
Kajakpaddling som aktivitet har vuxit både i Sverige
och internationellt på senare år och även om kajakpaddlingen funnits här länge så finns det utvecklingsmöjligheter. Nu satsar vi som driver uthyrningsföretag

tillsammans med Visit Östergötland på att göra något
redan bra ännu bättre, med målet att detta blir det bästa
kajakområdet i världen. Det kan handla om att ha ett
gemensamt informations- och kartmaterial med kartor
i olika format: digitalt på internet, inplastade passande
att ha med i kajaken. På lite längre sikt kan man tänka
sig ett gemensamt säkerhets/servicenummer som gästen
ringer om något händer under turen. Andra insatser kan
vara ett system för att kunna hyra kajaken på ett ställe
och lämna på ett annat eller erbjuda boenden och lämpliga övernattningsplatser/rastplatser längs turen. Att även
kunna erbjuda besökarna aktiviteter som sälsafari, fiske,
guidning i anslutning till besöket skulle ytterligare kunna förbättra upplevelsen. Med säkerhet kommer utvecklingen innebära fler och nöjdare besökare som får ta del
av vår vackra skärgård.

Magnus Lindkvist

Skärgårdskompaniet i Östergötland
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Johan arbetar vid bordet framför utgången till altanen och trädgården.

Ett funkishus från 50-talet.

Öppen spis med central position.

Mycket 50-tal i köket.

Johan bor idylliskt med 50-tals arkitektur
För några år sedan besökte jag Johan Lindgren, VD
på Söderköpings Brunn. Han bor vackert i ett 50-tals
hus på Morfars kulle. När vi planerade ett ”hemma
hos reportage” så tänkte jag direkt på Johans
boende. Jag träffar honom en solig dag i maj för att
ställa några frågor och ta några foton. Jag slår mig
ned vid köksbordet och Johan bjuder på ett glas
hemmagjord fläderblomssaft.

Johan, är du en Söderköpingsgrabb?
- Jag växte upp utanför Västra Husby och gick sex år
i skolan i Västra Husby och sedan tre år i Söderköping.
Söderköping har alltid varit hemkommun för mig. Jag
är utbildad byggnadsingenjör och har genom åren varit
med och utvecklat flera företag.

Du har nu arbetat som VD på Söderköpings
Brunn under drygt ett år. Hur har det varit?
- Det har varit en fantastisk tid och väldigt utvecklande för mig och företaget. Tråkigt att vi nu har fått stänga
verksamheten tillfälligt.

Johan bor högst upp på Morfars kulle med fantastisk
utsikt över staden. Villan byggdes 1951 och har fortfarande många fina tidstypiska inslag från 50-talet. Det var
stadsingenjör Georg Friberg som lät rita och bygga huset
åt sig själv. Johan med familj har bott där sedan 2011, och
är bara tredje ägare.

Vad var det som ni föll för när ni blev
intresserade av huset?
- Vi tyckte direkt om husets 50-tals arkitektur och det
fantastiska läget. Riktig sen funkisstil med stora fönster,
takhöjd 270 cm på bottenplan och rymden om 220 kvm.
Väl utnyttjade kvadratmeter med t.ex. god förvaring och
köksskåp upp till tak. Vi har behållit kökssnickerierna
men låtit måla om dessa. När vi flyttade in målade vi
om flera rum i vitt, men sedan har vi målat om tre rum
till en mer blandad färgsättning. Vi har behållit många
50-talsdetaljer. I interiören kan jag nämna handledarna
med sammansatta träkulor, öppna spisen som det går
att elda i, fiskbensmönstrade parkettgolv, dörrhandtag
i bakelit, avhängningsdel i hall med stående teakbetsad
karosseripanel, dubbeldörrarna till vardagsrummet och
mycket mer.

Vad det gäller inredning har vi valt att blanda klassiskt
med modernt. I matsalen har vi en taklampa av mässing
designad av Hans-Agne Jakobsson. Och runt det mörkbetsade bordet i ek från IKEA står sjuan stolarna designade av Arne Jacobsen. Samma designer har även skapat
en lampa i det stora vardagsrummet. Jag tycker om att
blanda mässing med mörka träslag. I vardagsrummet
har den öppna spisen en central placering. Vi fortsätter vandringen genom huset upp till övervåningen och
passerar flera vackra ursprungliga inredningsdetaljer som
blyinfattade fönster och oljade teakinnerdörrar.
Utvändigt har vi valt att spara den stensatta altanen
med järnsmidesräcke. Även balkongen har smidesräcke.
Från balkongen har man en vidsträckt utsikt över staden
och Ramunderberget.
Jag tackar Johan för en trevlig pratstund och lämnar det
stora huset med en skön 50-talskänsla och harmoni.

Åke Serander
Text

Magnus Johansson, Husfoto
Foto
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”Johan bor högst upp på
Morfars kulle med
fantastisk utsikt över staden.
Villan byggdes 1951 och
har fortfarande många fina
tidstypiska inslag från
50-talet. Det var stadsingenjör Georg Friberg som
lät rita och bygga huset åt
sig själv. Johan med familj
har bott där sedan 2011,
och är bara tredje ägare.”

Hinner du inte med tvätten?
Anlita TVÄTT-Stället, istället!
Nyhet: Ge bort ett presentkort
till någon du tycker om.

Välkommen att
kontakta oss

073-533 58 90
tvattstallet@outlook.com
www.tvätt-stället.se

Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

Vi önskar alla våra kunder
en riktigt fin sommar!
Vi har som vanligt extra öppet
Hjälp oss att lätta på lagret
under
juli och augusti
inför vår inventering
vardagar 10-18,
lörd-sön 10-16

Stor REA 20-25 augusti

(ord. öppettider är mån-fre, kl 10-18 lörd, kl 10-14)
info@soderkopingsbokhandel.se
Varmt välkomna hälsar
eller ring 0121/100 98
Anders och LouiseStorgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

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

Trädgårdsservice & hantverk
0736-29 61 94

czhemdekor.se

carina@czhemdekor.se

Välkommen Lotta!
Lotta Andersson
Cert. Massör

För att boka tid ring:
0121-150 25
För mer info besök:
naprapaterna.net

Stort burspråk med utsikt mot staden.
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Vånga Häradshammar
610 29 Vikbolandet
vikbolandsstruts.se
0125-100 29

Välkommen till vår Gårdsbutik
med närproducerat kött
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BETTIFIX
Vi behöver dig! Hoppas vi ses
En dag för barnen 30/5
Då erbjuder vi 30% på barnkläder!
Välkommen
Öppet Lör 30/5 kl.10-16
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14 - Tele: 0121-21404

Stående teakbetsad karosseripanel i hallen.

För mycket alkohol?
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”Jag önskar genom lite enkla
hemövningar inspirera till
ökad rörlighet och
därigenom förebygga och
avhjälpa besvär i kroppen och
öka välmåendet.
Tanken är att övningarna
ska kunna utföras i hemmet,
helt utan redskap eller med de
redskap som finns till hands.”

1, Kombinerad benböj-tåhävning. Placera en stol eller pall bakom dig. Stå med höftbredd mellan
fötterna, rak i ryggen. Greppa skaftet och låt det vila på axlarna bakom huvudet. Utför en benböj, så djup
som du klarar, men vänd precis innan du landar på sitsen...

... gå därifrån upp på tå. Från tåstående långsamt
tillbaka till utgångspositionen.

Hemövningar för uppmjukning
och ökad cirkulation i kroppen
I mitt arbete som massageterapeut möter jag
patienter med besvär i kroppen till följd av stillasittande monotont arbete. I dessa tider ser jag en ökad
problematik med smärta och stelhet - främst - i
nacke, axlar och skulderparti, detta till följd av att
många arbetar hemma i en icke anpassad arbetsmiljö.

Jag önskar genom lite enkla hemövningar inspirera till
ökad rörlighet och därigenom förebygga och avhjälpa
besvär i kroppen och öka välmåendet.
Tanken är att övningarna ska kunna utföras i hemmet, helt utan redskap eller med de redskap som finns
till hands.
Vi valde att använda en kratta, men en skurmopp, ett
gummiband eller kanske ett snöre skulle kunna fungera
lika bra. Var uppfinningsrik, en petflaska fylld med vatten
eller stenar kan bli till en hantel...

Nedan visar vi tre övningar som tillsammans ökar cirkulationen i större delen av kroppens muskler.
Gör du dessutom övningarna med ett leende på läpparna, får du även med ansiktets muskulatur.

Övningar
1. Kombinerad benböj-tåhävning
2. Rörlighet axel-skulderparti
3. Push-up mot bord
Upprepa varje övning 5-10 ggr i 2 omgångar, gärna
flera ggr per dag.
Vinsten med övningarna är på kort sikt ökad cirkulation och på lång sikt ökad styrka och rörlighet i muskler
och leder. Övning 1 engagerar vader vilket är bra för att
hjälpa blodflödet tillbaka till hjärtat och på så sätt minska
risk för svullnad/stelhet i ben.

En långsam tåhävning ställer även krav på och tränar
balansen.
Långa statiska arbetspass leder till nedsatt cirkulation
och gör att slaggprodukter lättare lagras i muskulaturen.
Slaggprodukter ger en sur miljö i muskeln, vilket i sin tur
kan ge upphov till smärta och stelhet.
Ett tips är att sätta en timer som delar upp arbetspassen och påminner om att det är dags för rörelse.
Gör hellre lite och ofta än mycket och sällan.
När du t.ex ska sätta dig på stolen, sätt dig tio gånger och
res dig upp igen innan du sätter dig tillrätta och vips så
har du gjort några knäböj.

Lycka till!

Lotta Andersson

Certifierad massageterapeut
Naprapaterna Söderköping
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2, Rörlighet axlar, nacke och skuldror. Starta med
skaftet mot framsidan av kroppen och ta tag med
ett brett grepp...

... för skaftet upp ovanför huvudet. Dra skulderbladen ihop och lätt nedåt...

... om din rörlighet tillåter, fortsätt med skaftet
ner bakom ryggen (du kan behöva bredda greppet
ytterligare). Gör rörelsen i omvänd ordning
tillbaka tills utgångsläget.

”Upprepa varje övning 5-10
gånger i två omgångar.
Gärna flera gånger per dag.”
Tips till övning 2:
Använd med fördel ett
gummiband istället. Genom att
sträcka ut gummibandet kan du
lätt anpassa till din rörlighet.

3, Push-up mot bord. Stå lutad mot t.ex. ett bord.
Eftersträva att kroppen är rak som en planka.
Spänn magen, dra ihop skulderbladen och dra
hakan lätt in mot halsen...

... böj armbågarna och låt dem smita tätt intill
kroppen, så bröstet kommer så nära underlaget
som möjligt. Pressa dig upp till utgångsläget.
Viktigt är att rörlighet sker mellan skulderbladen.

Fritidshus är mer
eftertraktade än
någonsin i dessa
hemestertider.
Funderar du på
att sälja ditt?
Birgitta Johansson
Fastighetsmäklare
0707-35 35 30

Hans Larsson
Kontorschef
0707-24 44 50

Välkommen att boka
ett gratis rådgivningsmöte,
fysiskt eller digitalt!

Tips till övning 3:
För tyngre belastning gör
övningen på golvet, för
mindre belastning gör
övningen lutad mot en vägg.

Du är
viktig!
Konfirmation
i Östra Ryd

anmäl dig till
konfirmation
redan idag!

Ingen annan kan vara du– och du
behövs i världen, så som du är,
glad, arg, lugn, rädd, tyst eller
pratig. Du är viktig!

För mer info och kontakt: www.konfaostraryd.se
jennie.rasmussen@svenskakyrkan.se

Nytt nummer ute
den 29 augusti

Söderköpings-Posten är stolt mediapartner till
ED Söderköpings Stadslopp den 16 september 2020
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”Det var roligt med fiskbilen
och jag var ute på vägarna
en till två dagar per vecka.
Man blev bekant med
kunderna och blev förtrogen
med många.
När jag slutade med
fiskbilen kom kunderna till mig
på torget och till butiken
istället.”

”Swartzen” lagade de omtyckta strömmingsburgarna.

Foto: Privat

Swartzen har fått pension på kroken
Många känner säkert igen Lars-Olof ”Swartzen”
Swartz som fiskförsäljare eller efter att ha smakat
en av hans smakrika strömmingsburgare. Nu är han
nybliven glad pensionär. Söderköpings-Posten möter
honom för en pratstund i hans bostad i Fredriksnäs
utanför Gryt. Jag får en visning av hans hem - Röda
huset.

Huset är en tidigare statarbostad som byggdes om av
min hyresvärd, ägarna till Fredriksnäs - från lägenheter
till en rymlig villa.
- Jag flyttade nyligen hit efter att ha bott ett stenkast
bort under drygt sju års tid. Här lever jag nära naturen
med hjortar och rådjur inpå knuten och njuter av lugnet.
Swartzen är född och uppväxt strax utanför Norrköping i det som idag är ett hotell utmed E4:an.
På den tiden fanns inte vägen och de njöt av en vacker
utsikt i ett lugnt lantligt läge men nära stan. Familjen
flyttade vidare till Åby där de byggde nytt. Efternamnet
klingar kanske bekant när man nämner det i samband
med Norrköping? Ja, det har anor från Swartzens farfar,
Carl Swartz – eller som Swartzen själv brukar säga, ”den
sista snusaren”. Carl insåg risken med det beroendeframkallande snuset och var för ett införande av tobaksmonopol. I den övre hallen visar Swartzen upp några porträtt
där bland annat Carl är representerad, så är även Erik
Swartz som är personen vi kan tacka för de vackra alléerna som finns utmed promenaderna i Norrköping.

Hur kommer det sig att du hamnade här ute i
Grytstrakten?
- Jag ville byta miljö. Min dåvarande fru var från Harstena så det föll sig naturligt.
Jag har alltjämt mitt Norrköping varmt om hjärtat
och det känns konstigt om jag inte varit där på en tid. Vi
är en stor familj och jag har flera syskon kvar i Norrköping med omnejd. Jag brukar ta med cykeln på bilen och
göra ärenden då jag är i Norrköping.

Hur började du med fisket?
- 1984 bejakade jag min naturromantiska dragning
och gav mig ut på sjön. Jag ville inte bli sjöman så fiske
var det som stod till buds. Det var inga långsiktiga planer

men det förblev så i och med att jag trivdes. Jag började
med att fiska åt bekanta, snart köpte jag en fiskbil för
torghandel och en kiosk till somrarna i Fyrudden.
I början sålde jag min egen fångst men det blev långa
dagar och mycket slit för lite pengar så ganska snart slutade jag med mitt kommersiella fiske och koncentrerade
mig på försäljningen.
Fisken kom från väst- och ostkusten och jag sålde
bland annat gös, tonfisk, sillhaj, havskatt och marulk.
Några sa till mig att ”den där verksamheten kommer
inte gå att leva på”. Visst var det tufft men det gick. Vi
var vid den tiden fem i familjen och min dåvarande fru
arbetade inte till en början.
Det var roligt med fiskbilen och jag var ute på vägarna
en till två dagar per vecka. Man blev bekant med kunderna och blev förtrogen med många.
När jag slutade med fiskbilen kom kunderna till mig
på torget och till butiken istället.
Jag kom även att besöka många marknader runt om
i vårt avlånga land. Det blev ca 200 marknadsdagar om
året då det var som mest och som längst 55 mil hemifrån.

Många har ätit dina goda strömmingsburgare, hur kom du på idén att sälja dessa?
- Jag sålde rökt fisk i Gamla Linköping och den ansvarige frågade mig en dag om jag inte skulle servera
kunderna något ätbart på plats? Jag hade haft strömmingsburgare i åtanke och förverkligade idén. Det höll i
30 år tills jag sålde företaget och gick till och med bättre
än själva fiskhandeln.

Som fiskkännare så måste jag fråga vilken
som är din favoritfiskrätt?
- Stekt strömming med potatismos! Detta trots att
jag stekt strömming i trettio år så att jag till och med fått
problem med handleden.
Passa på och köp hela strömmingar då ni får chansen!
I Sverige har vi idag två till tre trålare kvar som tar
upp strömming och då ska man veta att renserierna redan
köpt upp det mesta av fångsten.
Jag brukar passa på att köpa strömming då jag besöker
vårt välsorterade Hemköp vid Vammars köpcentrum.

Vad gör du på din fritid?

- Jag sålde som sagt min verksamhet nyligen vilket gav
mig lite ångest i efterhand. Jag sprang på en annons på
Blocket där en näringsidkare sålde sin verksamhet inom
försäljning av böcker. Så nu har jag cirka 1600 böcker
hemma att sälja. Jag har därtill fått överta böcker från
Gryts bibliotek och ser fram emot den stundande loppmarknadssäsongen för nya fynd.
Det blir förstås en del läsning och då gärna verklighetstrogna kriminalromaner som ligger mig varmt om
hjärtat. Några favoritförfattare är Jan Guillou och Leif
GW Persson som är duktiga på att dramatisera verkliga
händelser. Just nu läser jag Wilhelm Mobers bok ”Förrädarlan”.
Ett tips till de lästörstande är boken ”Fartblinda” av
Carolina Neurath. En riktig bladvändare och jag blev
själv fartblind vid läsandet, skrattar Swartzen.
Körsång och Odd fellow är två av mina andra intressen.
Jag är med och sjunger i körerna Valdemarsviks/Gryts
Kyrkokör (VG kören) och Lenas drängar.
Vi hade nyligen vårkonsert i en annorlunda tappning
på grund av rådande tider. Vi ställde upp med en bas, en
tenor, en alt och en sopran. Där stod vi spända i Gryts
kyrka och frågade oss om några skulle dyka upp. Valdemarsviksborna brukar komma tidigt och brukar sitta
längst bak i kyrkan medan Grytsborna kommer sent och
sitter längst fram. Det blev 25 som dök upp och det blev
en lyckad konsert i den vackra vårkvällen.
Som tidigare nämnt så tar jag gärna en tur på cykeln.
Det brukar bli en timmes tur om dagen för att hålla
igång. Kameran brukar få följa med så det blir en hel del
naturfotografier från vår vackra närmiljö.
Jag tycker om opera och är därför tacksam för Folkets
Hus bio i Gusum och dess föreställningar från Metropolitan. Det är dyrt att åka till Metropolitan så det känns
bra att ha Gusum nära tillhands. En fin anläggning som
till och med erbjuder pausunderhållning. En del besök
på Louis De Geer blir det förstås också.
Sist men inte minst tar jag mig gärna till Viken och
pratar bort en timme eller två på trivsamma Lilla Blå Café.

Daniel Serander
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Nu är det nära byggstart för 24
hyreslägenheter på Eriksvik i Söderköping.

Avhämtningsmeny
25%rabatt på ord.pris.

ord. pris:
oxfilépasta 149:veg lasagne 159:fish´n chips 159:fläskfilé med potatisgratäng, rödvinssky & bearnaisesås 199:å-caféets pepparstek på oxfilé med potatisgratäng 299:å-caféets plankstek på ryggbiff 229:gösplanka 229:lyxplanka med oxfilé 299:vegetarisk planka med halloumiost 199:välkommen med din beställning!
0121-124 30

öppet alla dagar - stor uteservering
under tak
Lunchbuffe
A
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lekplats för barnen - fullständiga rättigheter
Intresserad? Ring 0121-19600

Uteservering & lekplats för barnen
Fullständiga
rättigheter
å-gatan 27, söderköping

www.a-cafeet.se
- 0121-124
30 - gilla oss på facebook
Å-gatan
27, Söderköping
www.a-cafeet.se

0121-124 30
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SÖDERKÖPINGS
STADSLOPP

Agetomta Gård, en gårdsbutik & ett café på Vikbolandet
som drivs av familjen Danielsson. Vi erbjuder viltkött från
eget vilthägn, lammkött från gården, korvar & rökta
produkter. Allt är styckat & producerat i vårat gårdsslakteri.
Vi säljer även honung, marmelader & fårskinn.
Besök oss & njut av en god hembakad fika, har du tur får du
se en skymt av hjortarna i hägnet bara ett stenkast därifrån.
Varmt välkomna önskar familjen Danielsson!

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

Gå, jogga, spring ED Söderköpings Stadslopp.
lopp gratis!
Kuta barnens egna

L i lla

BRUNNSPARKSLOPPET

Ramunderstaden bjuder alla barn på anmälningsavgiften
För barn födda från 2008 • Anmälan och info på hemsidan

www.soderkopingsstadslopp.se

Öppettider: Tors-Fre 12-18, Lör-Sön 10-15
Följ oss gärna på Facebook & Instagram: Agetomta Gård
Stora Agetomta, 60593 Norrköping - agetomtagard.com - info@agetomtagard.com - 0703-236555
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VikboVändan för sjätte gången

Frida och Elmina arrangerar VikboVändan.
VikboVändan är det lilla och unika loppet som i
augusti genomförs för sjätte gången. Arrangörerna
och löparkompisarna Frida Södermark och Elmina
Saksi har stora förhoppningar om att loppet blir av i
augusti då deltagarantalet är begränsat och
starttiderna utspridda under flera timmar. Då loppet
är så pass långt som 45 km kommer inte heller alla i
mål samtidigt utan vi har en spridning från tre till sex
timmar. Starten och målet är utanför ICA
Supermarket Östra Husby.

Vad är det egentligen som gör ert lopp
unikt?
- VikboVändan är unikt på flera plan, först och främst
att gårdarna som man springer eller cyklar till även är
energistationer och inte vilka som helst! Att få njuta av
Sänkdalens glass, öl från Gisselö Gårdsbryggeri, getost
från Bråvalla Gårdsmejeri, honung från Utangärdstad,
kalkonkött från Visätter kalkongård samt strutskött från
Vikbolands struts är ju något alldeles extra!
Dessutom erbjuder vi en unik deltagarklass, duoklassen. Den går ut på att du tillsammans med en vän tar
dig runt banan med en cykel, och då menar jag inte en

Foto: Emy Serander
tandemcykel eller att den ena ska sitta på pakethållaren!
Nej, när den ena cyklar så springer den andra och ni
väljer själva när bytet sker. Ni får byta så många gånger
ni vill under loppet. Många deltagare berättar om att det
är en perfekt aktivitet att göra med någon man tycker
om. Den som cyklar har ofta ork att heja på den löpande
kompisen/familjemedlemmen eller partnern.
VikboVändan är loppet för alla dina sinnen! Lukten
av åkrar och skog, smaken av lokala delikatesser, synen
av strutsar och vidsträckta fält, ljudet av stegen på grusvägarna och hejaropen av våra grymma funktionärer och
inte minst känslan av trötta ben. För självklart är det en
rejäl utmaning att ta sig runt 45 km.

Är VikboVändan ett lopp för alla?
- Eftersom vi både har barnlopp och cykellopp vill vi
påstå att det är ett lopp för alla. Du har över fem timmar
på dig att cykla och hittills är det ingen som behövt den
tiden. Löparklassen har ökat successivt under åren men
där ser vi gärna att fler deltar. Vi brukar säga att VikboVändan är ett perfekt första långlopp. Även om vi premierar de främsta herr- och damlöparna med skor från
Salming är det många som väljer att springa VikboVän-

dan som ett välförsett långpass. Det finns energi var 5:e
km, både delikatesser men även snabba kolhydrater som
torkad frukt, godis och sportdryck. Eftersom distansen
är udda så tycker många att prestationen kommer i andra hand. Självklart är det en fantastisk prestation att ta
sig runt banan men pressen att göra det på en viss tid
finns inte där på samma sätt som ett annat marathon.
Vi uppmuntrar istället våra deltagare att stanna till och
kika in i gårdsbutikerna. Ytterligare en anledning till att
VikboVändan är ett bra förstagångs långlopp är att en
elbil åker sist så skulle du mot förmodan bryta, så tar du
dig tillbaka till målet.
Men även den som inte vill delta i huvudloppet kan
aktivera sig tack vare att Vårdcentralen Östra Husby anordnar en hälsopromenad i start/målområdet.

Vad är årets nyheter?
- Vi har tre nya sponsorer till loppet, Häv och Gräv
med rötter från Vikbolandet kommer att bjuda på något
spännande längs vägen och Holmen som också kommer att märkas av innan, under och efter loppet. Den
tredje samarbetspartnern är Naprapatakuten. Att göra en
kroppsservice innan det är dags för 45 km rekommende-
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”Eftersom vi både har barnlopp
och cykellopp vill vi påstå att det
är ett lopp för alla. Du har över
fem timmar på dig att cykla och
hittills är det ingen som behövt
den tiden. Löparklassen har ökat
successivt under åren men där ser
vi gärna att fler deltar. Vi brukar
säga att VikboVändan är ett
perfekt första långlopp.”

Välj själv om du vill cykla, springa eller köra
duoklass tillsammans med en vän.
Foto: Emy Serander

Arkivbild från VikboVändans barnlopp 2019.
ras! För dig som vill vinna startplatser då kan vi rekommendera dig att följa @naprapatakuten på Instagram.

Ta oss med längs banan – vad kommer
deltagarna få uppleva?
- Starten går från ICA Supermarket Östra Husby,
VikboVändans huvudsponsor. Mats och Bosse Axelsson
har ett stort engagemang för det lokala mathantverket
men för att hjälpa till att aktivera människor och i synnerhet barn. Så efter att ICA Östra Husby bjudit alla
barn på anmälningsavgiften till barnloppet vid 10.30
är det dags för huvudklasserna. Efter 5 km kommer
den första händelsen, här möts du av en musik från en
A-traktor, musiken som spelas är önskelåtar från deltagarna så kanske hör du just den låten du peppas av! Här
finns även vatten och godis så att du kan fortsätta mot
Gisselö Gårdsbryggeri med både öl och sportdryck. På
bryggeriet i närheten av Kuddby kyrka finns det möjlighet att träffa bryggerimästaren Stefan Saksi som årligen
skapar en speciell öl för VikboVändan. Till sin hjälp vid
servering har han svärfar Mikael Saksi ägare av Kuddby
Power, Solcellspark, som är loppets andra huvudsponsor.
Nästa kontroll är vid Hageby Gård där man möter glada

Foto: Emy Serander
familjer som ser fram emot att bjuda på mer energi.
Ungefär en halvmil senare anländer du till den rosa
kyrkan i Östra Ny och damerna i församlingshemmet
som serverar dig Fridas hemmagjorda chokladbollar.
Kontrollen härnäst är Juice från RÅ. Kanske har du redan nu stött på en bag-in-box på vägen? Den första som
hittar den i respektive klass och tar den över till mållinjen
får behålla den.
Här är vi redan mer än halvvägs när det är dags för
den första matgården, Vikbolans Struts. För att alla ska
komma rätt har vi Kättinge IF vid korsningen som bjuder på energi och peppar alla. När du närmar dig gården
får du ofta springa sista biten utmed mäktiga strutsar, en
häftig upplevelse!
Inte långt därifrån ligger nästa matgård, Visätter kalkon som förutom kalkon även brukar bjuda på något
annat som är väldigt populärt! Detta vill de helst hålla
hemligt och vad vi vet fortsätter de med den överraskningen även i sommar.
Efter Häradshammars kyrka kommer den omtyckta
glasskontrollen, svalkande glass från Sänkdalens gård.
Efter glassen kan du njuta av prisbelönt ost från Bråvalla
Gårdsmejeri. Här brukar det alltid hända något otippat,

Arkivbild från 2019.

Foto: Emy Serander

precis vad deltagarna kan behöva när nästan hela sträckan avverkats. Innan det är dags att springa/cykla i mål
passerar du fjolårets nyhet, Utangärstad och kan få smaka
deras honung eller du som har cykel kanske väljer att
köpa ett lammskinn. Övriga kanske föredrar att komma
tillbaka vid ett senare tillfälle även om det nu bara är
några få kilometer kvar till målet.
För att loppet ska bli en säker och trivsam upplevelse är
vi glada att samarbeta med Apptek som lånar ut dusch
och toaletter, toaletter finns även på Vårdcentralen i Östra Husby som även är sjukvårdsansvariga och erbjuder
hälsotester. Viktiga är även Tåby hembygdsförening och
Vikbolandets bouleklubb, samt HusmanHagberg som
ser till att alla hittar rätt samt tar sig så säkert som möjligt över vägen. Förutom Kättinge IF samarbetar vi även
med Kuddby IF som ser till att alla får medaljer och korv
vid målet. Inte nog med det, efter (och före) loppet kan
du få massage för trötta muskler från Kroppsfrid och expresshjälp med din cykel av Skarphagens cykel.
Söderköpings-Posten är stolt mediapartner.

Elmina Saksi

44 Krönika/Dagens Ros
”Så mycket har hänt i år med hjälp
från våra kära workaway:er från
främst Latin-Amerika. WOW så fint
det är på vår stora tomt mitt i
naturen! Och renovering av våra
gamla hus. Stor känsla av tacksamhet
genom de tjänster och gentjänster vi
kan tillhandahålla varandra i
mänsklighetens namn.”

Dagens Ros

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

Du som fått Dagens Ros kan hämta den på Ängens
blommor på Ågatan, Söderköping.
Vem vill du ge Dagens Ros? Skicka förslag med max
30 tecken till: dagensros@soderkopingsposten.se eller till
Storgatan 2, 614 30 Söderköping. OBS! Ange om du vill
synas med signatur eller för- och efternamn. Vi publicerar insända förslag i mån av utrymme.
Tack Lena Lyrhag, för din kämpaglöd för att bevara
gamla trädgårdar och växter i vår stad. Ditt ”trädgårdsfönster” på Storgatan är så njutbart för ögat!
Hjärta på dej!

Jag önskar ge dagens ros till min syster och svåger Birgitta och Leif Pettersson för att de hjälper vår 95-åriga
mamma/svärmor med inköp, städning m.m. och ser till
att hon har det bra.

Till er två i den vita Volvon som den 18/4 erbjöd sig
att köra hem den stora leksaksbilen åt vår son från
Hjälmborgs återvinningscentral. Ni gjorde vår sons dag
fantastisk.

Tjejerna i köket på Blå porten som överraskar min mamma och andra boenden med rabarberpaj och vaniljsås.
Samt Guldkant som förgyller livet för dem som bor där.
Mamma säger att hon bor i himmelriket.

Ett stort fång rosor till bästa Hemköp, Stefan med
personal, för all hjälp!

Alminia hemtjänst. Dom gör världens största insats i
dessa Corona tider för våra äldre och utsatta människor.
Alltid glada, trevliga och ett med mänskligt beteende
mot anhöriga och vårdtagare. Ni är så fina.

Storasyster/svägerska 25 mil bort

Carina Jonasson

Naturskötsel, workaway.

Marianne Stenmark

Janne J

Pia
Bärodling.

Ängsbacken Övre
vid Göta kanal

Marie Vallin

Jag skulle vilja ge Cizzie Kemle dagens ros. Hon är så väl
värd den då hon arbetar nästintill dygnet runt och ändå
bjuder på ett leende skratt till sina kunder som besöker
boutique Trolltyg. Hon är värd all uppskattning.

Förskolepedagogerna på Skönberga förskola, avdelningarna fjärilen och nyckelpigan! De är så underbara hela
bunten.

Bippa

Josefine Svensson

Till Håkan, Bitte och Kay för all hjälp.

Pia

DEL 14: Följ 38 år av lycka!

När man sträcker ut blicken över egna tomten, Göta
kanal, åkrar, ängar och skogsranden så får man verkligen
upplevelsen av hur årstiderna växlar. Och nu är sommaren, även om det är lite kyligt då och då, verkligen på
gång. Trädens löv kommer, körsbärsträden blommar och
syrenhäckarna är i full utveckling. Minns när jag arbetade
i Söderköping och cyklade fram och åter utmed kanalen
varje dag, vilken superkänsla det var med förändringarna
jag kände vid årstidsväxlingarna. Helt magiskt!

Önskar er alla en härlig sommar!

Kathleen Ginyard

Kontakta oss för en fri offert

Välkommen med din ansökan till oss
senast den 15 juni.
0703 - 54 00 59
ove@barksmaleri.se
www.barksmaleri.se
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Vi växer och
behöver bli fler!

IN
M
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Så mycket har hänt i år med hjälp från våra kära workaway:er från främst Latin-Amerika. WOW så fint det
är på vår stora tomt mitt i naturen! Och renovering av
våra gamla hus. Stor känsla av tacksamhet genom de
tjänster och gentjänster vi kan tillhandahålla varandra i
mänsklighetens namn.
Tillsammans med min älskade så är det dags att fullständigt bara slappna av i den varma, lugnande energi
som oavsett sol eller regn är det som utgör vårt gamla
vackra själfulla naturliga hemman vid vackra strömmande Göta kanal.
Och nu har vattnet höjts ordentligt inför säsongen
så det går bra att, som vi brukar i princip året runt, bada
svalt och hälsosamt för kropp och sinne.
Odling som vanligt fullt på gång. Så härligt med egna
grönsaker.

Vi söker en till målare p.g.a. ökad
efterfrågan av våra tjänster.

A

Då får vi se hur sommaren blir i år, spännande som alltid! Här på Ängsbacken Övre i sydsluttning omgiven av
härligt skyddande skog blir det nästan alltid lika varmt
som i Indien – dit vi vanligtvis åker varje år för att ta hand
om vår hälsa genom Ayurvedans vetenskap, naturligtvis i
samklang med vårt hem MITT I NATUREN – GRÖN
HÄLSA!

Branschledande sedan 1994

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

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

www.jms-vattenrening.se
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Falafel Gyros Pizza Lövbit Rödspätta
Kebab Schnitzel Salladsbar Grillspett

Nu erbjuder vi hemleverans mellan
kl 15-20 inom en mil från Söderköping.
Ring och beställ på telefon:

0121-13140
Prästgatan 3, Söderköping
www.campinosoderkoping.se

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

P

Plomén

Friskvårdscenter
Carina Plomén

Certifierad massageterapeut
Auktoriserad andningsterapeut
Certifierad samtalsterapeut
Svensk klassisk massage
Andningsmassage/Lotorpsmetoden
Medicinsk fibromyalgimassage
Medicinsk laserbehandling
Besök sidan
på Facebook!

Plomén Friskvårdscenter
Skönbergagatan 8 A
614 30 Söderköping

Tfn: 0705-16 37 38

E-post: info@plomen.com

Boka din tid på
www.bokadirekt.se

Örtagården i
Söderköping

Söderköpings unika turistattraktion! Alltid öppen.
Välkommen till Örtagården som medlem eller som besökare
Se årets program på: www.ortagarden-soderkoping.se
Du hittar oss på Skönbergagatan 18, fri entré.

46 Krönika/Tävling

Att vara flexibel företagare
Ibland kastas vår tillvaro omkull och tryggheten får
sig en riktig törn. Flera av oss har tidigare befunnit
sig mitt i en stor finanskris som gjort att ekonomin
har ställts på ända. Vissa har gamla minnen från
krigstider då det var mörkläggning på kvällarna.

Foto: www.pixabay.com

Tävla om en startplats
och träningsupplägg till
VikboVändan i augusti

Ta chansen att bli coachad av löparproffsen Elmina
Saksi och Frida Södermark.
Skriv en motivering om varför just du ska vinna.
Skicka din motivering till elminasaksi@gmail.com
senast den 10 juni.

L E KDAX
Klipp ut och ta med annonsen till butiken för att få

50 kr rabatt
Gäller när du handlar för minst 300 kr
t.o.m. lördag 30/5

(En dag för barnen den 30/5 öppet 10-16)
Fixpunkten Köpcentrum - 0121-13230 - www.lekdax.com

Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14

Just nu genomgår vi en riktig kris som kanske inte
många hade väntat sig. En pandemi av vida mått mätt.
Denna situation har gjort att många numera är arbetslösa och både små och stora företag läggs ner eller går
i konkurs. Så himmelens ledsamt att många av oss behöver gå igenom detta. Men förhoppningen är ju att vi
ska ta oss igenom det här förr eller senare och samla ny
kraft och energi.
Jag med flera har haft stor nedgång och känning av
detta. Vissa av oss får se sina drömmar gå i kras och
gamla gedigna familjeföretag lägger ner efter lång tid.
Så sorgligt. Själv tänker jag inte lägga ner min lilla verksamhet men en hel del åtgärder har jag gjort. Jag kunde
ju ha permiterat mig själv och sökt pengar på olika sätt
och bett om att få betala hälften av min arbetsgivaravgift.
Vilket säkert många har gjort men jag har gjort tvärtom.
Jag har gjort som så att jag växlat ned på företaget
och skaffat mig ett deltidsarbete. Jag känner att det inte
är min melodi att sitta med armarna i kors och bli deprimerad och vänta på tåget. För att citera min kompis
Lena, som själv arbetar på ett företag som också fått en
riktig törn av krisen, ”man får analysera sig själv och se
vad man kan göra och vad som känns bäst”. Och det
tycker jag att jag gjort. Det är självklart att det kommer
att bli en tuff period med två arbeten. Men så får det bli
nu. Känns faktiskt bra om än lite stressigt.
Säkert så kommer många att ha olika åsikter om det.
Både bra och dåliga men var och en är ju faktiskt sin egen
lyckas smed. Jag har redan hört åsikter om att jag inte

ska berätta att jag har ett annat arbete. Varför då? Ingen
går ju fri ur denna kris verkar det som. Anledningen till
att jag gjort detta val är ju att jag inte är beredd att lägga
ned mitt företag men något var jag ju tvungen att göra.
Och nu gjorde jag på detta sätt och finns det något
som bevisats under våren så är det att människor har en
otroligt stor kreativitet och är kraftfulla. Artister arbetar med helt andra arbeten för vad ska de göra när inte
publiken kommer? Det spelas in olika digitala shower
och aktiviteter som kan ses på nätet. Olika grupper enas
och åker till äldreboenden och sjunger utanför fönstren.
Vissa företag har ändrat sina verksamheter, ja listan är
oändlig över kreativiteten.
Om du är företagare och känner för att prata med någon
om det som händer nu så rekommenderar jag att man
kan kontakta Coffice i Söderköping. Vilket är en plats
som sponsras av företagare, kommunen och Stadskärneföreningen. Ann-Louise Kroon som driver platsen är en
oerhört kompetent person med lång erfarenhet av eget
företagande samt andra yrken. Tips, råd och en pratstund
med någon kunnig är det som gäller nu och är den rätta
platsen för det.
Tillsammans är vi starka.
Lev väl!

Christina
Forsman
Nilsson

Färskt bröd - Tårtor - Glass - Smörgåstårtor - Konditorivaror - Smörgåsar

Hushållsnära tjänster
Handla tryggt hos oss!
Ring in din beställning
och hämta upp dina varor
utanför vårt konditori. Nu
finns möjlighet att betala
i förväg med Swish.
Mån-fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60
Följ oss på Facebook

Malmgatan 16
602 23 Norrköping
011-12 11 31
industritvatten.se

Välkommen in
till oss!

Vill du förenkla dina inköp och sänka
kostnaden av arbetskläder och skydd?
Då har vi på NITAB lösningen för dig. Med vår kundunika webbshop kan
du vart som helst och när som helst på dygnet smidigt beställa vad ni behöver.
Vi trycker er logga och levererar kostnadsfritt med vår turbil till alla städer.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som passar just

dig och ditt företag!

Behöver ni hjälp hemma
eller i sommarstugen?

Rotoch Ru

t

Vi fixar
de
ni önsk t
ar

Storstäd - Fönsterputs - Gräsklippning
Trädgårdsstädning - enklare Målerier
www.inspireraomsorg.se - info@inspireraomsorg.se
Linda Wallman: 070-618 02 31
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PRESENT
TIPS
Till Morsdag, student,
skolavslutning eller
någon du bryr dig om!

Vill du ge bort en upplevelse eller
något annat fint? Ge ett presentkort!
Med 50 butiker och Event Center att
välja på, är presentkort den allra bästa
presenten.
Köp enkelt i våra presentkortsautomater i Mirum Galleria.

Fri parkering och bästa läget vid E22.
ÖPPET: VARDAGAR 10–20 | HELGER 10–18 |

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

Regler om
banksekretess
Har man rätt att begära ut kontoutdrag för ett
dödsbos konton för tiden före dödsfallet om man
misstänker att en arvinge under flera år missbrukat
den avlidnes bankmedel?
I Lagen om bank- och finansieringsrörelse finns regler
om banksekretess. Sekretessen innebär att enskilds förhållanden till kreditinstitut (banker m.m.) inte obehörigen får röjas.
Behörig företrädare för ett dödsbo kan vara dödsbodelägare.
För att man ska kunna ta ut kontoutdrag före dödsfallet
måste dock samtliga dödsbodelägare vara överens om att
banken ska lämna ut det. Är man inte överens kan man
begära hos tingsrätten om utseende av en boutredningsman enligt regler i Ärvdabalken.
När en boutredningsman förordnas tar denne hand om
all egendom som tillhör dödsboet och sköter förvaltningen av dödsboet istället för dödsbodelägarna. Boutredningsmannen får ensam besluta i alla åtgärder som
rör förvaltningen av dödsboets egendom. I viktiga angelägenheter ska hon/han dock inhämta dödsbodelägarnas
åsikter, men får därefter själv besluta i frågan. Undantag
gäller vid försäljning av fast egendom eller tomträtt då
boutredningsmannen inte får sälja utan samtliga dödsbodelägares skriftliga samtycke eller, om dödsbodelägare
inte ger sitt samtycke, med rättens tillstånd.
Normalt sett brukar ett utlämnande av kontoutdrag
innefatta endast tillgångarna på dödsdagen, då det är
vad som behövs för ett upprättande av bouppteckningen
efter den avlidne.
Det kan dock finnas godtagbara skäl för boutredningsmannen att ha rätt att få ut även tidigare transaktioner.
Godtagbara skäl kan vara t.ex. om det behövs för att undersöka om det skett förskott på arv eller om man misstänker missbruk av den avlidnes bankmedel.

Terese
Landin

Jurist

Tel 073-372 63 87
www.bokadirekt.se/places/kroppsfrid

Foto: www.pixabay.com

Böcker

När jag skrev i Söderköpings-Posten förra gången
handlade det om kokböcker. Nu funderar jag vidare på
sådana, men också på andra böcker. Jag vill nämna att
den första kokboken kom ut på 200-talet. Den skrevs av
en romare. Min äldsta kokbok är från 1650-talet. Någon författare finns inte angiven. Det är inte en originalutgåva utan ett nytryck från 1960-talet, som gjorts av
Per-Erik Wahlund. Det som väcker mitt intresse är att
författaren använder han och hon om olika ingredienser
och saker, precis som vi i östgötskan till exempel säger
hon om solen och klockan och han om tallen och stolen.
Det är ju gamla former som bevarats i dialekten. Ett exempel på ”han” finns under rubriken:
”Att steka en ål med sitt eget saft: tag ålen, lossa skinnet vid rumpan och flå det av honom neder till huvudet
och skär honom upp.”
Från min barndom minns jag att det här var inte lätt.
Kommer ihåg hur mina föräldrar kämpade för att få av
skinnet på ålar de köpt av fiskaren.
Att en hare var ”han” känns inte konstigt, men att man
använder ordet hara förvånar mig, men så sa man väl på
1600-talet.
”Tag en hara och halvstek honom. Tag honom så av
spettet och skär honom i stycken och låt dem i en
potta”. Låter kanske inte så aptitligt, men med potta
menas ett kokkärl.
Jag ville hitta en ”hon” i något recept och då fann jag
följande:
”Att koka en höna i rosenvatten: tag en fet hana eller
höna och stek den väl och att hon intet brännes. Tag så
den stekta hönan och krossa henne i alla lederna.”
Visst föder han och hon lite ömma känslor för ålar,
harar och hönor som ska tillagas, eller hur?
Känslor för böcker kan grunda sig på olika saker. En
känsla jag aldrig glömmer är den gången morfar och
mormor gav mig min första egna bok. Det var Årets Saga
av Elsa Beskow med en bild och en dikt för varje månad
och några andra lärorika texter t.ex. Dagarna i veckan.

”Säg, vad ska du göra hela denna vecka?
Ack, jag vet ju knappt hur dagarna ska räcka.
MÅNDAG ska jag mjölka Rosagull och Stjärna.”
Ja, så får man följa ”jag” hela veckan och lär sig på
köpet veckodagarnas namn. Än i dag minns jag hur gott
boken luktade. Doften finns inte kvar, men boken står
här på en hylla och ser välläst ut. Pärmarna har lossnat
från innanmätet. Någon kanske reagerar på ordet innanmätet i den här betydelsen, men 1813 användes det så,
enligt Svenska Akademiens ordbok. Visserligen står det
”föga brukligt” och det är ju ett tag sen vi befann oss i
början av 1800-talet…
Det låter nog dumt när jag säger att jag skulle ha velat
leva på 900-talet, men det är en sak som gör att jag tänker
så. Jag läste i en bok med otroliga fakta att på den tiden
fanns det en visir i Persien, som ägde 117 000 böcker.
Det kanske inte är så konstigt, fast det jag fastnat för
är att han alltid tog med sig alla sina böcker, när han
skulle ut på en resa. Han ville väl ha kontroll över dem,
antar jag, och böckerna fraktades av hans kameler. Det är
ju inte heller något märkvärdigt med kamelfrakt på den
tiden. Det märkvärdiga är att böckerna transporterades i
alfabetisk ordning. Tänk er, 117 000 volymer i alfabetisk
ordning! Kan det vara sant?
Den karavanen skulle jag velat vara vittne till, jag som
har lättare för alfabetisk oordning än ordning!

Marianne
Wik
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Handla lokalt och vinn!
Spara dina kvitton när du handlar i någon av
Söderköpings alla butiker, restauranger eller
hos övriga företag, för att vara med och tävla
om fina priser.
Så här går det till:

Du som har handlat för högst totala belopp vinner första pris.
Övriga priser lottas ut bland deltagarna.
Tävlingen pågår mellan den 1 och 31 maj. Lämna in dina
kvitton senast den 3 juni. Vinnarna presenteras den 6 juni.

Priser:

1:a pris: Hemlig låda med varor till ett värde av minst 3000 kr.
2:a pris: Söderköpingsmynt till ett värde av 1000 kr.
3:e pris: Söderköpingsmynt till ett värde av 500 kr.
4:e pris: Söderköpingsmynt till ett värde av 250 kr.
5:e pris: Söderköpingsmynt till ett värde av 100 kr.
Vinnarna kontaktas personligen och presenteras på våra sociala medier.

Lämna in dina kvitton tillsammans med namn, adress,
telefonnumer och summan av dina köp till Söderköpings-Posten.

Klipp ut och lämna in

Storgatan 2, 614 30 Söderköping (brevlåda finns på innergården)
Namn:____________________________________________
Adress:___________________________________________
Telefon:__________________________________________
Sammanlagd summa av dina köp:__________________

Tänk på att följa myndigheternas riktlinjer.
Har du svårt att ta dig ut och handla?
Kontakta din favoritbutik så hjälper dom dig säkert gärna.

Lördagen 26 oktober

Handla lokalt - handla med myntet
Handla och vinn!

Ett samarbete mellan

Söderköpings-Posten

Extra öppet till kl.16!

Många handlare i Söderköping
kommer hålla öppet extra länge
och ha fina erbjudanden
under Handelns dag!

www.isoderkoping.se
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gelbyggnad och blev stående framför ett par låsta grindar.
Inne i en vaktkur satt en storvuxen man iklädd en
jacka med blanka knappar och bläddrade i en veckotidning. Han stirrade en stund på mig innan han långsamt
lade han ifrån sig tidningen och öppnade ett litet fönster.
- Jag söker jobb här, sa jag och lämnade fram mitt
papper från Arbetsförmedlingen.
Han granskade det noga och krökte misstroget på
underläppen. En fabrikens Sankte Per som tydligen var
noga med vilka han släppte in genom Pärleporten.
Med ett gnisslande öppnades grindarna och han pekade slött på en dörr där jag skulle gå in och försjönk med
några flämtande andetag återigen i sin tidning. Det hade
tydligen varit en hård dag för honom.
Förmannen på Fil-Öbergs produktionsavdelning var
en liten tunnhårig man med överkammad flint. Han var
klädd i en lång grå rock med fem kulspetspennor i bröstfickan. Tyget ovanför bröstfickan var fläckad av streck
från pennorna som han dragit upp och ner ur fickan. Ett
otvetydigt bevis på att han inte var arbetare utan förman
med ansvarsfulla uppgifter.
Han tittade i mina papper och skakade på huvudet när
han såg att jag hade seglat till sjöss.
- Han som hade det här jobbet sist var också sjöman
och han stannade bara i nio månader. Är det inte så med
er sjömän att ni har oron i blodet och har svårt att stanna
på samma ställe någon längre tid?
- Nej, nej inte jag. Sjömanslivet är inget att ha. Jag är
trött på det där kringflackande livet. Jag ska stanna i land
nu för gott. Nu har jag träffat en flicka och vi ska gifta
oss så fort jag får en lägenhet. Det är ju svårt att få en
lägenhet om man inte har något jobb.
Han granskade mig och nickade långsamt innan
han med en elegant gest drog upp en kulspetspenna ur
bröstfickan och gjorde en anteckning på pappret jag gett
honom.
- Du kan börja klockan sju i morgon bitti. Kommer du
efter sju stämplas ditt kort rött och då dras fem kronor
från din lön som går till företagets Änkefond.

Kollage: Förf.

En sjöman går i land
Det var utan saknad jag mönstrade av Svenska Amerika Linjens Trolleholm i Göteborg. Vi hade i och för
sig haft en intressant resa ner till Venezuela, Kuba och
Mexiko. Men det var ett gammalt tungarbetat fartyg
med lastluckor av trä och ett slit med stora presenningar
och skalkjärn för att täcka luckorna. Även sjömanslivet
började bli lite enahanda. Långa sjöresor med nattliga
rorstörnar och ett intensivt festande i hamnarna innan
vi återigen stängde lastrummen, kastade loss och gick
mot nästa hamn.
Nu var jag nyss fyllda tjugo år och det var dags att
stadga sig. Jag hade träffat en Eva i Eskilstuna och jag

hade fått nys om en lägenhet jag kunde få hyra.
I Eskilstuna fanns det oftast gott om arbeten på fabrikerna. Jag hade haft kortare arbeten på flera av dem
under mina försök att stanna iland men det hade aldrig
varit några allvarligare försök. Det fanns fortfarande så
många länder jag ville se. Men nu skulle det bli slut med
mitt vagabonderande liv och jag skulle bli en välsmord
kugge i samhällsmaskineriet.
Det enda jobb Arbetsförmedlingen hade att erbjuda
mig den här gången var som filskurare på Fil-Öbergs. Jag
hade ingen aning om vad det innebar.
Jag vandrade iväg till fabriken, en stor trevånings te-

Dagen efter infann jag mig utanför grindarna kvart i
sju och följde med strömmen av arbetare in i fabriksbyggnaden. Förmannen mötte mig i omklädningsrummet och gav mig ett stämpelkort med mitt namn och
anställningsnummer.
- Det här ska du stämpla när du kommer och när du
går efter arbetets slut. Du gör så här.
Han stoppade in kortet i en apparat med en urtavla
och tryckte ner ett handtag.
- Se, här står det 6.55 med svarta siffror. Det betyder
att du stämplat in i tid och inte får något löneavdrag.
Det var ju en bra början. Jag hade redan tjänat fem
spänn.
Min arbetsplats låg på andra våningen i en stor maskinhall där det dundrade och dånade från maskiner och
en doft av upphettad olja fyllde lokalen. Fönstren satt
högt uppe under taket och släppte endast in en diffus
dager som förstärktes av några lågt hängande lampor
med skarpt ljus.
Filskurarens jobb bestod i att sitta framför ett tjockt
rör och stoppa in råhuggna filämnen i ett hål. Inne i röret
sprutade fin sand som skulle skura av de råa graderna på
filämnet.
Förmannen pekade på en stol med ryggstöd framför
det väsande röret där jag skulle sitta.
- Du tar ett filämne här, sa han och pekade distinkt
på en stor låda som stod på högersidan av stolen med
ett hundratal ämnen på botten, sedan stoppar du in filen
där, sa han och pekade på hålet i röret, sedan drar du
det långsamt fram och tillbaka tjugofem gånger, tjugofem
gånger, upprepade han högt och tydligt, varken mer eller
mindre, sedan vänder du på det och gör likadant på andra
sidan, tjugofem gånger, sedan lägger du det i lådan där.
Han visade med handen mot en tom låda på vänster
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”Han tittade i mina papper och skakade på huvudet när han
såg att jag hade seglat till sjöss.
- Han som hade det här jobbet sist var också sjöman och
han stannade bara i nio månader. Är det inte så med er
sjömän att ni har oron i blodet och har svårt att stanna på
samma ställe någon längre tid?
- Nej, nej inte jag. Sjömanslivet är inget att ha. Jag är trött
på det där kringflackande livet...”

sida av stolen där det låg ett par arbetshandskar på botten.
- Du kan ta de där handskarna, de har din föregångare
lämnat efter sig.
Jaha, han ja, den arbetsovillige sjömannen som smet
iväg efter nio månader och lämnade sina handskar efter
sig.
Förmannen stod och iakttog mig medan jag körde in
filämnena och räknade till tjugofem.
Jag såg i ögonvrån att han nickade på huvudet när han
kontrollräknade mina rörelser.
När jag upprepat proceduren fem gånger muttrade
han belåtet.
- Skulle det vara något kan du fråga, jag sitter där
borta. Han pekade på ett inglasat rum i mitten av maskinhallen.
Jag var färdigutbildad filskurare.
En av fördelarna med en del okvalificerade arbeten
är att medan man utför dem kan man fundera på annat,
drömma sig bort till ställen där man hellre ville vara.
Som filskurare var jag tvungen att vara mentalt närvarande framför ett rör med sprutande sand.
Så fort förmannen hade stängt in sig i sin glasbur försökte jag hitta en bra arbetsrytm.
Det gick bra med ytterligare ett tiotal, sedan kom jag
på mig att räkna fyrtiofem, fyrtiosex. Koncentrationen
hade släppt. Det var svårt att både dagdrömma och räkna. Jag fick skärpa mig.
Fram och tillbaka två gånger tjugofem och så ner med
dem i den tomma lådan. Trots att jag försökte hålla tankarna på filämnena skenade det iväg ordentligt. När jag
började planera den kommande helgen kom jag upp till
sextio innan jag vände filämnet och började om.
Håll ut, snart är det frukost. Jag ska nog få den här
lådan tom idag.
Strax efter frukost skymtade jag botten, lådan var nästan tom och jag började andas lättare.
Jag vet inte vad jag hade föreställt mig skulle ske när
lådan var tom.
Kanske några timmar ledigt, strosa runt lite i fabriken och bekanta mig, berätta lite för de andra om fjärran
länder.
Samtidigt som jag tog ett av de sista filämnena hördes ett muller bakom mig och lampan som lyste upp
min arbetsplats förmörkades av en enorm gaffeltruck. På
gafflarna stod tre stora lådor. Trucken stannade vid min
plats och ställde av dem bredvid mig.
Jag stirrade skräckslaget ner i lådorna.
De var fulla med råhuggna filämnen. Det måste vara
tusentals i varje låda.
För varje fil skulle jag räkna två gånger tjugofem. Det

blir femtio gånger tusen. Det kunde till och med vara
fler än tusen i varje låda. Så här höga tal hade jag aldrig
hanterat i huvudet förut.
Det svindlade för ögonen, luften kändes kvav och jag
fick svårt att andas. Jag måste ha luft.
Förmannen i glasburen var försjunken i sina papper
och jag reste mig och tassade iväg över verkstadsgolvet.
Två snabba steg förbi toaletten och jag drog upp dörren
till trapphuset och rasade nerför trapporna till omklädningsrummet. Vilket ögonblick som helst väntade jag på
att bli anropad av någon för att ha lämnat min post.
Jag tog min väska ur skåpet, tvekade en stund innan
jag öppnade dörren ut.
Sommarens skarpa solljus bländade mig och jag kisade med ögonen.
Jag tog ett djupt andetag och skyndade mot utgången.
Vaktmannen såg upp från sin tidning när jag ryckte
i grinden.
- Vi öppnar inte förrän efter arbetets slut.
Jag såg mig ängsligt om mot dörren till produktionsavdelningen där jag fruktade att förmannen i sin grå rock
skulle komma utrusande följd av en hop arbetare med
oskurade filar och röda fanor i nävarna.
- Jag måste ut, sa jag med ynklig röst.
Vakten stirrade på mig.
- Jag är sjuk, jag har svårt att andas, jag måste till doktorn.
Jag tror att det i vaktmannens manual fanns en ruta
för akut sjuka för han öppnade grinden och släppte ut
mig.
Så fort jag vikit om hörnet sprang jag som en tjuv genom gatorna, hela tiden med en ängslig blick över axeln.
En vecka senare anmälde jag mig på Sjömansförmedlingen i Göteborg och kunde mönstra som matros i
Johnsonlinjens Brasilia, ett nybyggt fartyg med automatstyrning och mekaniska lastrumsluckor. Ett vackert
skepp som gjorde nitton knop och var lastat för resa mot
Kalifornien.
Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG

Rein
Westerbusch
Norberg

Foto: www.pixabay.com

Corona

Över mänskligheten som en domedagshand
har Coronavirus lagt ut sitt svarta band
och visar för var och en att bräckligt är livet
och påminner om att inte ta något för givet
Ingenting blir längre som det varit förut
det verkar som sötebrödsdagarna nu är slut
ur detta kaos kanske växer fram något gott
när kontroll över detta virus vi äntligen fått
Det verkar som trots avståndet i relationer
det ändå finns många fina positiva toner
där hjälpsamhet och ansvar blir verklighet
en hoppfull ton för vår mänsklighet
I tider när problemen syns stora som berg
ger hjälpsamhet och omtanke en verklig färg
många som nu av ensamheten verkligen lider
och den inskränkta handlingsfriheten svider
Då visar det sig vilka som är verkliga vänner
ibland är det någon vi knappast ens känner
som visar sig vara en solglimt i ensamheten
och tillfälligt skingrar på sällskapsdieten
Sjukvården kämpar på i sin anletes svett
i den värsta epidemi som på sekler vi sett
isoleringen gör människan deprimerad
och ekonomin för många helt demolerad
Nu hoppas vi att viruset snart ebbar ut
och att isoleringen för alla snart tar slut
för snart är det sommar då vill alla som mest
vänner och släkten återse som välkommen gäst
Håll ut, ha tålamod var glad för var morgon ny
som du känner dig frisk och får se dagen gry
en dag kan vi träffas och umgås som vanligt igen
Corona- epidemin blir blott ett kapitel i historien

Hans
Fredriksson

52 Företagsnytt

Månadens nystartare: Norm & GenerBOT

I samarbete med Nyföretagarcentrum

Naturnära
KundaliniYogaCenter

Fullständiga möjligheter!
Ängsbacken Övre vid Göta kanal
www.nkyc.se, info@nkyc.se
0704-104922/0709-589645

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

Håkan 0705-777546
www.lbmbygg.se

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

i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

DinDin
lokala
installatör
sedan 1989
lokala
installatör

www.elcenter.se

Malmqvists Plåtslageri AB

Tänker du byta tak?
Plåt, tegel eller papptak
Kontakta oss för en
kostnadsfri prisuppgift
Telefon: 0709-56 77 23
info@malmqvistsplatslageri.se
Berga 1 Söderköping

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

Bettan Olsson Thunberg är nyföretagare.

Foto: Privat

En artikelserie om nystartade företag i
Söderköping i samarbete med Nyföretagarcentrum.
Bettan Olsson Thunberg har startat företaget
Norm GenerBOT i augusti 2019. Hon tog hjälp av
Nyföretagarcentrum i Söderköping vid uppstarten.
Jag bad henne berätta om verksamheten.
- Jag håller utbildningar, föreläsningar och workshops inom värdegrundsområdet; genus, jämställdhet,
norm-kritik/kreativitet, likabehandling, barnkonventionen och inte minst om härskartekniker. Jag brinner
verkligen för detta!
Jag har haft många föreläsningar och work-shops
men också utbildning inom värdegrundsområdet för
hela personalgrupper som sträckt sig över flera terminer.
Dessutom handledning och observationer av arbetslag.
Jag är utbildad förskolelärare (1976), vidareutbildade
mig till genuspedagog (2005) och har arbetat med värdegrundsfrågor sedan dess. Har arbetat mest inom utbildningsområdet (förskola/skola) men vänder mig även till
olika grupper/arbetsplatser i samhället.

Annonsera med oss
		
och nå alla hushåll i
Söderköping,
Valdemarsvik och
på Vikbolandet.
Upplagan är
22 000 exemplar.

När jag startade upp mitt företag så anmälde jag mig
till Nyföretagarcentrums utbildning ”Steget till eget” där
jag fick mycket kunskaper, idéer och inte minst kontakter. Detta kändes så viktigt så jag fortsätter även denna
termin, kunskapstörstig som jag är. Jag har också fått individuell handledning genom Nyföretagarcentrum. De
har verkligen varit, och är, ett stort stöd.
Det känns otroligt spännande och lärorikt att efter ha
varit anställd i över 40 år nu ha startat min egen verksamhet.
När Coronaepidemin bröt ut så frös alla bokade uppdrag
in.
Jag hoppas att min verksamhet kommer igång igen i
höst och att jag då kan återuppta de uppdrag jag redan
hade bokat och att jag också får fler uppdrag också utanför utbildningssektorn. Ett utvecklingsområde jag kan se
är att jag kan utveckla och bredda för att nå ut på fler sätt
än rent fysiskt, exempelvis nätbaserad utbildning.

Tidningen finns
även på ställ i
Norrköping

Åke Rolf

Nyföretagarcentrum

Välkommen att kontakta oss för mer
information och annonsbokning på
telefon: 0121- 421 35 eller mejla till:
annons@soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten
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Bilvårdscenter i nya lokaler

”Nu är vi mer synliga och kunden kan
gå på stan under tiden vi tar hand om
bilen. En biltvätt, in- och utvändigt, tar
ca en timme. Tidigare var kunderna
tvungna att lämna bilen och de eller vi
fick lov att ordna med transport.”

Karram och kunden Ari utanför nya lokalen.

Bra läge mellan Profilexperterna och Circle K.

Karram Zeeto och Laith Abada är ägare av
Bilvårdscenter. Jag träffar Karram för att höra lite
om verksamheten och om nyheten att de den 4 maj
flyttade från Hamra industriområde till Ågatan 1 A,
bakom bensinstationen Circle K och bredvid
Profilexperterna.

passat lokalen och byggt om. Jag märker att Karram och
Laith måste ha investerat en hel del. Här finns det tydligen en framtidstro.

Vilka verksamhetsområden arbetar ni med?

- Det här är ett bättre läge, säger Karram. Nu är vi
mer synliga och kunden kan gå på stan under tiden vi tar
hand om bilen. En biltvätt, in- och utvändigt, tar ca en
timme. Tidigare var kunderna tvungna att lämna bilen
och de eller vi fick lov att ordna med transport.
Lokalen är lite mindre nu, men fräschare. Vi har an-

- Det är ett brett utbud av tjänster, allt från enkel
handtvätt till lackskyddsbehandlingar och försäljning av
däck och fälgar.
• Utvändig handtvätt med avfettning, urspolning av
hjulhus, schampo, fälg-rengöring samt avtorkning av
bil.
• Supertvätten, det är utvändig och invändig recond.

Olofstorp, Mogata

Byggklar stor tomt i utkanten av Mogata
I Olofstorp, bara 10 minuter från Söderköping
finns denna härliga tomt, 3 522 kvm. Perfekt
läge med sol hela dagen. Vacker utsikt över
öppet landskap. Tomten är planerad i två
nivåer, en tänkt för huvudbyggnad och en lägre
del för altan och pool. Elanslutning är betald
och elskåp finns vid tomten. Vilande
bygglovsansökan på tvåplansvilla finns. Närhet
till bussförbindelse mot Söderköping. Nära till
Mogata skola och bad i fina Husbyvik.

•
•
•
•
•
•
•

Solfilm och klädseltvått.
Glasbehandling.
Rengöring av slitna och gulnande strålkastare.
Båttjänster som polering och vaxning.
Husbilar/husvagnar.
Däckbyte/däckhotell.
Tvättkort. (10 tvättar).

Just nu har vi ett introduktionserbjudande i de nya lokalerna, under maj månad lämnar vi 20 % rabatt på ordinarie priser. Välkomna, säger Karram med ett brett leende.

Åke Serander

Vad händer på Hagatorget?
Här kommer du att inom kort
få ett varierat utbud av pop-up
butiker, vernissager och
workshops i entreprenörskap.
Vill du ställa ut eller sälja hos oss?
Välkommen att höra av dig till
hej@visionsandnumbers.se

Utgångspris: 600 000 kr
Adress: Se våra skyltar från väg 210 (efter Mogata)
Visning: Det går bra att beträda tomten på egen hand

Dockgärdet, Söderköping

På populära Dockgärdet vid kanalen
Bra läge med utsikt och sköna promenadvägar
längs Göta Kanal och Ramunderberget. 103
kvm, 4 rok. Välskött ljust och modernt. Stort
kök med burspråk. Stort v-rum med kakelugn.
Inglasat uterum (12 kvm). Två duschrum och
en tvättstuga. God ekonomi med
värmeåtervinning. Förbesiktigat.

Utgångspris: 3 290 000 kr
Adress: Sågvägen 13
Visning: Sön 31/5 och mån 1/6 enl ö.k.
Energiprestanda: 93 kwh/kvm/år

Välkommen att kontakta oss för
en kostnadsfri värdering.
Vi är din lokala mäklare som kan
marknaden i Söderköping,
Valdemarsvik samt Norrköping.
Storgatan 2 - 0121 219 20 - www.serander.se

Ska du sälja
villan eller
fritidshuset?

En del av:

&

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

Ge gärna ett
bidrag!

Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar.

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

Guldkant
i Söderköping

54 Serie/Underhållning

Heidi Silferclau

Heidis lokala serie.

Vid badet.
Teckning från: www.bokstavligtmalat.se.

Nytt nummer ute
den 29 augusti

Maria Hellqvist

En målning från Ola Art.

Ola Niklasson

Söderköpings-Posten är stolt mediapartner till
Vikbovändan den 8 augusti 2020
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Välkommen till oss på tandläkarpraktiken
centralt belägen vid Göta kanal!
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- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
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Lämna in din lösning
till redaktionen (brevlåda finns på
gården) eller posta:
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland
de rätta lösningarna.
Svara senast den 15 augusti

PÅ ÅK I
SEVILLA

S V Å R E

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

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

Vinnarna

Vinnare Korsord
Ingegerd Fyhrman, Ringarum
Anne Lövgren, Valdemarsvik
Margit Åkerblom, Söderköping
Iréne Birgersson, Söderköping
Karin Aro, Söderköping
Vi gratulerar vinnarna!
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Ratta in RadioWix på 97,9
Din lokala Radiokanal i
Valdemarsvik

Adress: 				

Lösning till förra
numrets korsord

MER
ILLASINNAD

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

RAD

KOR

NY
ADRESS

Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se

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

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten

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

Beställ dina matvaror på icasmedby.se när det passar dig! Hämta sedan enkelt i vår
drive thru, på väg hem eller till landet! Du sitter kvar i bilen och vi ställer in matvarorna i
ditt bagage, helt kontaktlöst!

Vi levererar även hem till din dörr i Norrköping och Söderköping!

Handla på www.icasmedby.se
Rabatt!

20

%

Handla i vår onlinebutik genom att
gå in på www.icasmedby.se! Du som
handlar i vår nätbutik för första gången
får just nu 20% rabatt på ditt första köp.
Rabattkoden hittar du i nätbutiken.

Ytterligare frågor och funderingar, maila gärna till ehandel@icasmedby.se

Norrköping

209

Mot Arkösund ←

ICA Smedby

E22
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Varmt väl komna
önskar Rickard, Ann och
vårt duktiga gäng!

Renovering på gång? Vi hjälper dig med ditt projekt från start till klart!

I vår nätbutik hittar du ett matsortiment utöver det vanliga. Egengrillad rostbiff, ost &
charkuterier, färska musslor och färdiga maträtter från Ragnars deli!

LINKÖPING

Handla från hängmattan
i vår butik på nätet!

Följ oss gärna på
facebook.com/ICASmedby

ing

←

Välkommen till butiken och vår drive thru. Vi är belägna nära
både E22 och Arkösundsvägen! Adress: Bigatan 101, Norrköping

LINKÖPING

Öppettider i butiken 7-22

