Positiv, personlig och lokal

GULDKANT

Vinter 2020

Söderköpings-Posten
Ökad upplaga i samarbete med Stadskärneföreningen, Söderköpings Kommun, Söderköpings Brunn, Restaurang Bakfickan och Håll Bar & Kök

40 000 ex.
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RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping

RESTAURANG BAKFICKAN Valdemarsvik

Se hemsida eller ring restaurangen

Måndag-Torsdag 11:00-14:30
Fredag 11:00-22:00, Lördag 12:00:22:00, Söndag stängt

Öppettider:

Klassiskt julbord för takeaway
”Mindre” 139kr ”större” 229kr

GULDKANT

Sid 8

Tips på vinterläsning

Öppettider:

Klassiskt julbord för takeaway
”Mindre” 139kr ”större” 229kr

Förboka Julcatering

Förboka Julcatering

Välkomna!

Välkomna!

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

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

Stegeborgs Hamnkrog ÖPPET ÅRET RUNT
Öppettider:

Fredag 17:00-21:00, Lördag 12:00-21:00, Söndag 12:00-16:00

Säker Jul? Boka 10-rätters för 399 kr

1000 kvm höst och vintermode
Dam 36-56 Herr S-6XL Skor 36-50
Gilla gärna Klädladan på Facebook

Alltid bra takeaway erbjudanden!
BOKA GÄRNA BORD eller beställ takeaway!
VÄLKOMNA!

Mer info och hela menyn på stegeborg.se - 0121-42002

0123-209 33 - E22 - skokladladan.se
Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-15
(Under januari och februari stängt mån-tis)
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Ledare

Svåra tider men vi klarar det tillsammans
Efter en relativt lugn och skön sommar så är
pandemin nu tillbaka med en andra våg.
Vi måste vara rädda om varandra och hålla avstånd
så att smittspridningen begränsas så mycket som
möjligt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer
återges längre ner på denna sida.

julmarknad och nyårsfirande,istället erbjuds en ansvarsfull
handel med försiktighetsåtgärder. I tidningen kan du läsa
om hur flera evenemang görs om, allt med tanke på säkerheten. Till exempel blir det inget traditionellt nyårsfirande på Rådhustorget. Istället blir det marschaller placerade
utmed Storån, för att skapa stäming längs Åpromenaden.

Flera handlare i Söderköping erbjuder en utökad service, som att du kan beställa varor och mat hemifrån,
handla på gatan, få varorna hemkörda, betala med swish
m.m. Håll utkik efter vad våra butiker erbjuder för service. Tänk på att göra dina julklappstips i tid. Flera handlare vittnar om hur fullt det var i butikerna förra året,
veckan innan jul.

Apropå Åpromenaden så ställs vernissagen in för elskåpsvandringen på ”skyltlördagen” den 28 november.
Istället kan du på Söderköpings-Postens hemsida se
filmade inslag där konstnärerna presenterar sina verk:
www.soderkopingsposten.se/konstpromenad.html.
I detta nummer går också startskottet för att rösta
fram det mest populära verket. Läs mer om detta i tidningen.

Det blir ingen vanlig jul i Söderköping med traditionell

Inget blir som vanligt denna vinter, men tillsammans
så klarar vi det.
Vi på redaktionen önskar tidningens läsare och annonsörer
en riktigt lugn och fridfull jul!

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Allmänna råd från
Folkhälsomyndigheten

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som
vistas i Östergötlands län att:
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker,
köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och
apotek kan göras.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och
unga födda 2005 eller senare.
• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra
personer än de som man bor tillsammans med. Det
innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller
delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Månadens annonsör

- Jag tycker att tidningen håller hög kvalité och når
ut till många hushåll. Gäster som besöker Söderköping
tycker det är helt fantastiskt att vi har en ”egen” tidning.
Intressanta reportage i varje nummer. Man läser tidningen från pärm till pärm. Redaktionen som gör tidningen
är helt fantastiska människor. Inget är omöjligt och vi får
ett fint bemötande.

Riitta Hassel

Galleri Hassel, Mangelgårdens B&B, Åängens B&B

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten
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

Annika Altnäs är ny krönikör
på Söderköpings-Posten

Passionerad fönsterhantverkare och byggnadsvårdare.
Fönsterhantverkare sedan nästan 20 år som nu på grund
av bland annat covid-19 sadlat om och satsar helhjärtat
på denna verksamhet i kombination med butik.
Söderköpingsbo sedan 2012, numera boende på
Bergsvägen inne i centrala Söderköping. Förut drev hon
företaget Vänneberga gård. Nu har fönsterverkstad och
butik fått följa med därifrån in till fina lokaler i gamla
Stadshotellet på Ågatan 25.

Missa inte julbilagan som
medföljer i tidningen

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

Vintertidningen
delas även till många
hushåll i Norrköping
och Linköping

”

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

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök
och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom
som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med
andra.
Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för
verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum
och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i bl.a. Östergötlands län. Verksamheter och arbetsgivare bör vidta
åtgärder så att besökare och anställda ska kunna följa de
allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
Syftet är att minska den snabba smittspridningen av
covid-19. Beslutet gäller till och med den 19 november,
men kan förlängas.
Regeringen föreslår 2020-11-16 att allmänna sammankomster begränsas ytterligare. Från och med 24
november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar.
Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik, Vikbolandet och på ställ i
Norrköping. Ord. Upplaga är 22 000 exemplar.
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Vi är ert lokala och
trygga alternativ till
våtrumsentreprenör i
Söderköping,
Valdemarsvik och på
Vikbolandet.
Välkomna att kontakta oss
för en kostnadsfri offert.
Vikingagatan, Söderköping
Niklas Israelsson: 0730-647060
ostkustens@outlook.com

Få hjälp och vägledning inom juridiken.
Jag hjälper dig var du än befinner dig i
livet, med juridisk rådgivning inom:

Vi på Agetomta Gård har ett stort utbud
med godsaker inför kommande helger!
Viltkött, egentillverkade korvar, lamm &
rökta produkter.

- FAMILJERÄTT
- FASTIGHETSRÄTT
- AFFÄRSJURIDIK
Du bokar enkelt tid
online eller genom att
ringa eller maila. Alltid
snabbt svar.
Jag gör hembesök.

Boka din Julpåse
Beställ via hemsidan www.agetomtagard.com
eller telefon 0703-23 65 55
Julpåse 250kr
Prinskorv, Lökkorv, Ölkorv, Rökt vildsvin,
Rökt andbröst.
Julpåse 500kr
Kokt julskinka av vildsvin,
Prinskorv, Lökkorv, Ölkorv, Rökt vildsvin,
Rökt lamm, Rökt andbröst.

Boka din
julpåse
hos oss

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

(Med reservation för slutförsäljning)

Öppettider: Ons 12-17, 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

Tempo Trollet
Beställ Trollets jultallrik!
Välkommen!

Solrosfrö, vildfågelblandning, hampa,
jordnötter och foderautomater m.m.
Öppet: mån-fre 08:00-18:00 - www.klosterkvarn.se - Telefon: 0121-10025

Ett klassiskt litet julbord med allt
man kan önska till jul.
En varm och en kall tallrik ingår.
Jultallrik
Kan även beställas som buffé!
Kom in till oss i butiken eller ring.
Varmt välkommen till Trollet!

199kr/port

Gilla oss på Facebook & Instagram
för tävlingar och erbjudanden!
Telefon 0121-21750

Postombud - ATG - Svenska Spel - Manuell chark

Moderaterna i Söderköping

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

www.westerbergfastigheter.se

Vi söker dig som är intresserad av
Moderat politik, vill vara med och påverka,
har blicken på nutid och framtid, ser det
lilla i det stora, samt vill vara med att
bygga laget. Är du intresserad?
Välkommen att kontakta oss
Gunvor Wissmar Skoog ordförande
gunvor.wissmar@telia.com

Bengt Svensson gruppledare
bengt.svensson@soderkoping.se

Martin Sjölander kommunstyrelsens ordförande
martin.sjolander@soderkoping.se
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Söderköping

Strosa i stadskärnans historiska miljö.
Foto: Petra Östelius

Besök ett Söderköping i vinterskrud.

Foto: Mattias Brauns

Upplev skärgården.

Foto: Mattias Brauns

Tips inför vinterhelgen i Söderköping
I år längtar många av oss efter miljöombyte mer än
någonsin. Och det kan de flesta av oss hitta utomhus
i vår närmiljö, så även här i Söderköpings kommun.
Här bjuder Söderköpings turistbyrå på några av sina
bästa tips inför en Söderköpingshelg under vintern.

Vandring och naturupplevelser i Sankt Anna
skärgård
Få saker slår Sankt Anna skärgård i vinterskrud, nu bjuder skärgården på ett fantastiskt dramatiskt landskap.
Packa matsäck och en varm mössa (det blåser en del
i skärgården så här års, men det är det värt), åk ut till
Lagnö och vandra på någon av områdets lättvandrade
leder. Åk sen vidare till Mon där ni kan avnjuta fantastisk
mat med storslagen utsikt (men kolla deras sida på facebook först, så de har öppet just den dagen). Avsluta med
en tur på Naturstigen i Tyrislöt om kraften finns kvar.
Sedan i våras presenteras de flesta av skärgårdens (och
kommunens) vandringsleder i appen Naturkartan, som
varmt rekommenderas.

Levande stadskärna att upptäcka på egen hand
Söderköpings stadskärna är välkänd för sina personliga, unika butiker. Här kan ni lösa julklappsinköpen tack

vare butikspersonalen som gärna både visar och levererar
produkterna utanför butik. Förgyll shoppingturen med
ett besök på våra lokala restauranger och caféer som alla
erbjuder take-away och ta en promenad längs Storån och
fascineras av de nymålade elskåpen. Glöm inte gå förbi
kanalhamnen vid Göta kanal också som är en upplevelse året om, här finns flera trevliga restauranger som har
öppet året om. Dessutom når ni Ramunderbergets utkikspunkt via de 318 trappstegen med början vid slussen.
Under december upplever ni Söderköpingsjul i hela
stadskärnan, missa inte det.

Aktiviteter på Ramunderberget oavsett väder
och årstid
Nuförtiden låter ju ofta kylan och snön vänta på sig
långt in på förvåren. Kreativa idrottsklubbar i Söderköping har säkrat att stadens fantastiska berg kan vara en
plats för motion och rekreation oavsett årstid, väder och
underlag. När snön äntligen gör oss sällskap, skynda dra
fram skidor och pjäxor ur förrådet och ge er ut på de
välpreparerade spåren på Ramunderberget. Lyser snön
däremot med sin frånvaro tar ni er fram i samma marker
och välpreparerade leder på MTB-cykel med olika utmaningsnivåer som kan passa alla.

Oavsett om snön tittar fram eller ej kan skridskorna
snöras på för på Vikingen finns en konstfrusen isbana,
som är tillgänglig hela vintern, förutsatt att värmen inte
blir alltför hög.

Medeltida Söderköping under våra fötter
Vi kan inte nog lyfta fram våra medeltida kvarter i Söderköping. Känslan av att promenera genom
Drothemskvarteren och plötsligt inse att kvarteren man
rör sig i fanns här redan på medeltiden – en hisnande
tanke. Slå sällskap med historikern Dick Harrison i vår
digitala guide och lär er mer om munkarnas liv i klostret,
Gunvat som ristade en runa och om handelsflottorna
som seglade ända upp till stadskärnan, eftersom havet
nådde ända in till staden då. Dessutom hittar ni längs
promenaden flera installationer, som berättar om den
medeltida staden. En aktivitet som uppskattas av de lite
större barnen och ni har garanterat samtalsämnen under
myskvällarna hela vintern.
Behöver ni mer inspiration? Besök oss på
www.visit.soderkoping.se eller i våra sociala kanaler.

Therése Eklöf
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Östergötlands
superkrafter
Söderköping – 07.50. Din höstpromenad avbryts plötsligt
av att himlen öppnar sig. Du söker skydd för regnet under
taket på Sankt Laurentii kyrka. Något frusen slår du dig ner
på en av bänkarna. Fjärrvärmen som strömmar upp ur
sätet får dig att snabbt glömma regn och rusk. Gudomlig
komfort, lika skönt som det är effektivt.
Samtidigt kilar Mats lugnt ut på garageuppfarten i Mjölby.
Sedan grannen skaffade en elmack har han inte varit sen
till jobbet en enda gång. Den laddar hans elbil både snabbt
och säkert, perfekt när du är glömsk och har lite svårt att
komma upp på morgonen.
Och så här fortsätter det, i ett evigt kretslopp av positiv
energi. Av och för Östergötlands invånare.
Tillsammans skapar vi superkrafter.

Läs mer på eon.se/superkrafter
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Söderköping

”- Jag har svårt att sova på
morgnarna, så det blir ofta en
stärkande morgonpromenad
tillsammans med Musse. Det är
en bra tid för fotografering när
solen går upp. Det är vackert och
trolskt ute när dimman dansar
på ängarna. Att vara hundägare
medför att det blir många
promenader och jag har alltid
mobilen och kameran med mig.”

Barbara fotar sin hund.

Foto: Daniel Serander

Vy över Storån med Stadshotellet i bakgrunden.

Foto: Barbara Niva

Foto: Barbara Niva

Foto: Barbara Niva

Foto: Barbara Niva

Barbara Niva är en duktig fotograf
Dimman ligger som ett täcke över Söderköping med
omnejd när jag besöker Barbara i hennes hem strax
utanför Söderköping. Barbara bor lantligt men ändå
nära stadens puls tillsammans med sin make, två
barn och så hunden Musselinski (Musse) förstås.

Barbara är uppvuxen i Polen och kom första gången till
Sverige 1998 då hon arbetade som aupair. Hon träffade
sin man i Sverige och i år firar de 20 årig bröllopsdag.
Paret bodde tidigare i Klockaretorpet i Norrköping men
efter att deras tvillingar växt upp så tog längtan efter
något lantligare över.
- Barnen har tagit körkort så nu kan vi tänka lite mer
på oss själva, säger Barbara.
Barbara har två stora intressen. Det ena är bakning och
matlagning, vilket hon får utlopp för i sitt arbete som
arbetsledare i storköket på Vilbergsskolan. Det andra
är fotografering.
- Jag har svårt att sova på morgnarna, så det blir ofta
en stärkande morgonpromenad tillsammans med Musse. Det är en bra tid för fotografering när solen går upp.
Det är vackert och trolskt ute när dimman dansar på

ängarna. Att vara hundägare medför att det blir många
promenader och jag har alltid mobilen och kameran
med mig.
Musse är duktig på att posera och har till och med en
egen instagramprofil.
Jag började med fotografering när barnen var små
och provade att lägga ut foton på Facebook. En väninna
föreslog att jag även skulle lägga ut fotona på Instagram
och sedan har det flutit på.
Nu har jag över 9000 publicerade bilder på Instagram.

Vad använder du för kamera när du fotar?
- Det beror lite på motivet. Mobilkameran på min
Huawei P20 Pro fungerar mycket bra när det blir spontana ögonblicksbilder. När jag tar lite mer zoomade bilder brukar jag använda min Nikon 5600.

Vad fotar du helst?
- Senaste tiden har det blivit mycket naturbilder,
men jag uppskattar även att fota djur och stadsmotiv.
Förutom Musse så har det blivit en del andra hundar,
hästar och fåglar. Något jag skulle vilja fota mer av
är porträtt. Vi brukar åka på en långhelg någonstans

i Sverige varje vår så då blir det en del fotografering.

Har du ställt ut dina bilder?
- Nej, det har jag inte. Jag har inte haft tid. Men det
skulle vara roligt att prova.
Däremot har jag haft bilder publicerade hos TV4 och
SVT i deras väderinslag som ”väderbilder”, i en almanacka och så har jag vunnit veckans bild i SVTs ”Sverige
idag” med bilden ”Storm i Marmorbruket”.

Vad är dina tre bästa tips till den som vill ta
riktigt bra foton?
• Tänk på ljuset. Det gör så mycket för fotot.
• Var inte rädd för att testa olika lägen. Stående,
liggande, zoomad o.s.v.
• Försök att bygga upp en historia kring fotot, det
skapar ett större intresse och ett mervärde till fotot.
Ni finner fler foton på Barbara Nivas instagramprofil:
”Barbara Niva”.

Daniel Serander
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Nu mer än någonsin.
Vi gör allt vad vi kan för att ge
vår publik stora upplevelser.
Följ oss på våra webbplatser och
i sociala medier för att ta del av det
vi gör på scenerna och digitalt.

Tips!
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norrkopingssymfoniorkester.se

ostgotateatern.se
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Söderköping

”I Söderköpings kommun är det
inte långt till någon fritidsaktivitet,
allt från fina strövområden,
vandringsleder, grillplatser med
mera. Här är några tips som kan
ge inspiration om vad du kan göra
under vintern och kanske inte
minst under jul- och sportlov när
många har lite extra ledigt.”

Aktiviteter
i vinter

”En gång för alla” vid Albogaskogen.

Skridsko- och skidåkning hör vintern till och det
finns väl ingenting som går upp mot en härligt solig
vinterdag, minus fem grader och vindstilla, snötäcket
är flera decimeter och hela landskapet ligger där och
väntar på att bli upptäckt. Tyvärr är den synen mer
och mer sällsynt på våra breddgrader, men även om
snön och solen lyser med sin frånvaro finns naturen
där och bara väntar på att få besök.

Vid gynnsam väderlek prepareras det ofta spår på flera
platser i kommunen, exempelvis vid Albogaskogen och
i Västra Husby.
Albogaskogen är ett av de populäraste områdena. Här
finns allt från belysta motionsspår, tillgänglighetstigen
”En gång för alla”, utegym, den populära skogslekplatsen
”Kottebanan” som är för barn från cirka fem år och uppåt,
flera grillplatser och vindskydd.

I Söderköpings kommun är det inte långt till någon
fritidsaktivitet, allt från fina strövområden, vandringsleder, grillplatser med mera. Här är några tips som kan
ge inspiration om vad du kan göra under vintern och
kanske inte minst under jul- och sportlov när många har
lite extra ledigt. Isbanan på Vikingavallen är konstfrusen
och den är öppen från mitten av december till slutet på
februari. När kylan slagit till så finns det även möjlighet
till skridskoåkning på ett flertal sjöar och vattendrag. På
Ramunderbergets naturreservat ligger Petersburgs motionscentral där Söderköpings skidklubb ordnar åkbara
skidspår när snö finns. Under sportlovet arrangerar även
skidklubben lilla Vasaloppet för de yngre, med eller utan
skidor på. Pulkaåkning vid Petersburg är också populärt.

Ramunderbergets naturreservat utmanar till äventyr,
antingen du går via de 318 trappstegen från slussen upp
till utsiktsplatsen, eller tar dig vidare till fots eller med
bil till Petersburgs motionscentral där det finns omklädningsrum med dusch och en bastu. Därifrån utgår ett
antal motionsspår varav 2,5-km spåret är belyst. Grilloch rastplatser finns på ett flertal platser på berget. Borgbergsleden som utgår från slussen i Söderköping är en
vandringsslinga på cirka nio kilometer som går genom
både Söderköping och Norrköpings kommuner och den
tar dig till fornborgen, kallad Ramunderborgen, som hör
till en av fastlandets absolut största.
En dagsvandring på någon av Östgötaledens delsträckor som går från Söderköping till Strolången är

Foto: Söderköpings kommun
också populär. På vägen finns flera vindskydd och rastplatser och för den som vill gå en rundslinga finns det
vid Ormestorp/Nartorp samt vid Stegeborg. Se mer information på kommunens, eller på Östgötaledens egen
hemsida.
Besök gärna några av kommunens 20 naturreservat som
alla är sevärda på sitt sätt. Ett av de mer besöksvänliga är
Herrborums naturreservat i Sankt Anna. Naturreservatet
ligger invid skärgårdskusten och består av tre delområden. Det kännetecknas av både öppna och trädbevuxna
hagmarker, gammal barrdominerad skog och en betad
havsstrandäng. Antalet gamla och grova träd är stort och
många av trädmiljöerna saknar motsvarighet i Söderköpings kommun. För besökare finns två vandringsslingor
som utgår från parkeringen.
Det här en endast en liten del av det som finns att
upptäckta i Söderköping. För mer information om vad
som finns att göra i naturen, se www.naturkartan.se/sv/
soderkoping.

Gert Wahlbeck

Vinter på skridskor
Den konstfrusna isbanan på Vikingavallen inbjuder
till allmänhetens åkning både med och utan klubba
och puck. Sedan isrinken invigdes 2018 har den blivit
en attraktion både för Söderköpingsungdomar, barnfamiljer och även besökare från andra kommuner.

Beroende på väderlek hålls isbanan öppen från mitten av december till slutet av februari. För mer information om öppettider, se kommunens hemsida.
www.soderkoping.se/kultur-fritid/natur-friluftsliv/skridskoakning.
På flera platser i Söderköpings kommun spolas det is
när vädret tillåter.
När kylan slår till och isarna ligger blanka finns det
goda förutsättningar för att åka långfärdsskridskor på
flera av kommunens insjöar, eller varför inte en tur i
Sankt Annas fantastiska skärgård. Innan du ger dig ut
på sjöar eller i skärgården, följ alltid de råd som gäller
för skridskoåkning och följ de rekommendationer som
finns om de isar du ska åka på. Flera föreningar, såsom
exempelvis Friluftsfrämjandet har många tips och råd för
den som vill lära sig mer om långfärdsskridskor.
Att åka skridskor på Göta kanal är populärt och en upplevelse utöver det vanliga. Nu renoveras kanalen och på
sträckan Tegelbruket – slussen i Söderköping är kanalen
tömd på vatten. På Götakanalbolags hemsida finns mer
information om vilka sträckor som renoveras.

Gert Wahlbeck

Skridskoprinsessan.

Foto: www.pixabay.com
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Behöver du juridisk hjälp?
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
Hagatorget 2, 614 30 Söderköping
Telefon: 0735-08 27 51

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

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

Telefon: 070-617 62 00
Adress: Storgatan 1, Söderköping

Stort tack till alla samarbetspartners för 2020

Almi - Analys och utveckling - ByggGG (Gunnar Gunnarsson Bygg) - Djurbergs Järnhandel
Cooperate Coffice - Easy Count Sweden - Edgards på Lagnö - Elektromontage
Westerberg Fastigheter - Företagarna i Söderköping - Glimstedt Advokatbyrå - Grant Thornton
Great Group - Handelsbanken - Hjärter Esse - Johans Däckservice - LF Östgöta Leadertalk
One Economy - Region Östergötland - Sahlin Fastigheter - Stadskärnan -Swedbank
Söderköpings Bokhandel & Antikvariat - Söderköpings Brunn - Söderköpings kommun
Söderköpings-Posten - Tellogruppen

s, Steget till eget som startar
Anmäl dig till nästa nyföretagarkur
. Anmäl dig med ett mail till:
i februari/mars (beroende på corona-läget)
.se
soderkoping@nyforetagarcentrum

Vi tror på
Videt
tror på det
personliga
personliga
mötet. mötet.



KOM IHÅG
50% RUTavdrag på
IT-tjänster

Glöm inte
RUT 50%
på IT-tjä
nster!

Professionella installationer
av antenner,
datanätverk,
Professionella
installationer till alla!
✴ Tobias
i
wifi, Nljud
en bild!
u äv&
✴ Andreas
                 

g!

pin och
Vi hjälper bådeSprivatpersoner
företag!
✴ Magnus
öderkö
Telefonnummer:
0700-44
44 4444 44
Telefonnummer
0700-44
E-post:
info@anteda.se
E-post
info@anteda.se

www.anteda.se
www.anteda.se

Välkommen
Välkommen
till din
till din
lokala banklokala
i Söderköping.
bank i Söderköping.

Mer info på nyforetagarcentrum.se/soderkoping

Med Rodenstock ROAD får du:
• Bättre mörkerseende
• Bättre kontrastseende
• Bättre avståndsbedömning
• Mindre störning av
irriterande billyktor

Tack för det gångna året. Vi ses nästa år.

Vi är Rodenstockspecialister!
– Låt oss berätta hur du kan
få en bättre synupplevelse
även när du kör bil.

RODENSTOCK ROAD
Se bättre – Kör säkrare. Bilglasögon från Rodenstock
See better. Look Perfect.

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

Skönbergagatan 7, Söderköping
0121-131 20

www.optikerandersson.se
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Friluftslivet år 2021

I Sverige är luften fri så var ute mer! Tack vare allemansrätten har vi stora möjligheter i Sverige att vara ute
i friska luften. Forskning visar att Friluftsliv har positiva
effekter både på hälsan, ekonomin och miljön. Under
2021 genomförs Friluftslivets år som syftar till att lyfta
friluftslivet, att få människor att vara ute och att visa upp
alla de värden som friluftslivet har.
Svenskt Friluftsliv leder arbetet tillsammans med Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Östergötland samordnar
arbetet i vårt län och nu pågår planeringen inför 2021.
Söderköpings kommun och föreningar såsom Naturskyddsföreningen med flera, arbetar för fullt med att fylla året med olika aktiviteter utomhus. Allt från guidade
vandringar till prova-på aktiviteter kommer att genomföras.
Mer information om friluftslivets år finns på www.
luftenarfri.nu.

Väx med

oss 2021
Ring 0121-421 35
och boka ett möte
så berättar vi hur vi
kan hjälpa dig och
ditt företag att nå
fler kunder lokalt.
Söderköpings-Posten

Gert Wahlbeck

Nu är byggnationen av 24 nya hyreslägenheter
centralt på Eriksvik i Söderköping i full gång

ÖSTGÖTA

Begravningsbyrå
Den Nära begravningsbyrån

Intresserad? Ring 0121-19600
Vi önskar er alla en
God Jul & Gott Nytt År!

Snart öppnar vi
i Söderköping

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70

Möjligheternas Hus startade år 2010.
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Rot och Rut tjänster utföres hos kunden.
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hemtextilier/kläder enligt dina önskemål.

Flytt/veckostädning, fönsterputsning
och storstädning.
Uppsättning av tavlor, lampor, gardiner
m.m. Inköp och monteringshjälp.
Cykelreperationer och symaskinsservice.

www.ostgotabegravning.se
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Söderköping Nu och Då: Brunnen - del 1

Exklusiv förhandsvisning

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.

”

Någon har uttryckt att ”Brunnen är en
motor i stadens besöksnäring!” och det
stämmer säkert. Dess gäster passar
naturligtvis ofta på att ”göra staden”
och gynna våra affärsmän. Omvänt
lockar också vår lilla charmiga stad
med sin medeltida historia extra gäster
till Brunnen.

Exklusiv förhandsvisning

Sedan i maj har Brunnens huvudbyggnad Slottet genomgått en total renovering - den största sedan 1935. Vi
gläder oss att ha fått en förhandstitt på resultatet och ser
med förväntan fram mot när hela anläggningen under
våren åter är full av liv!

Den riktiga källan på tre meters djup.

VD Johan Lindgren beskriver förändringarna: Receptionen, trapphuset, restaurangsalongerna, loungen och
köket har fått nya installationer såsom golvvärme, ny el
och ventilation. Undertaken har rensats från gamla installationer så att takhöjden kunnat höjas i många salonger. De gamla fina takmålningarna har restaurerats.
Renoveringen har skett omsorgsfullt och tidstypiskt för
att bevara den anrika fastigheten. Den hälsobringande
S:t Ragnhilds källa har kommit upp i dager igen, med
mycket riklig vattentillförsel. Inom kort kommer brun�nens gäster åter kunna dricka brunn med tjänligt, friskt
och kallt vatten! Namnet på vattnet är ”Sorglösa vatten”
så rimligt kommer det att bli ”Sorglösa bar” i receptionen.
Söderköpings Brunn är en samlingsplats med restaurang, både bistro och à la carte. Johan Lindgren berättar om planerna: Vi kommer öppna upp 2021 med
våra populära goda luncher, after work, söndagsbruncher,
högtidsdagar som till exempel bröllop med vigsel i vår
brunnskyrka eller födelsedagsfester i någon av de vackra
salongerna. Vi kommer att anordna kvällar med gästartister ”musik på brunnen”, gästkockar och olika dryckesprovningar. Vi kommer att utveckla spaverksamheten
för detta anrika kurortshotell. Spaavdelningen har behandlingsrum, relax, ång- och torrbastu, upplevelseduschar, fotbad, sittpooler och jacuzzi. Planer att utveckla
gymavdelningen och utomhuspool är långt framskridna.
Från den yrkesverksamma tiden har undertecknade

stor erfarenhet av konferenser och i sådana sammanhang
många gånger besökt Söderköpings Brunn. Därigenom
vet vi att Brunnen sedan länge är ett etablerat konferenshotell med vad därtill hör av välutrustade konferensrum
och anslutande service. Och från företaget framhålls att
man vill fortsätta vara den moderna mötesplatsen för
grupper och företag. Miljön i och kring anläggningen erbjuder rika möjligheter att bygga teamkänsla. Utöver hotellets faciliteter kan man i samarbete med eventarrangör
ordna lämpliga kringaktiviteter för konferensdeltagare.
En trevlig sommaraktivitet – inte bara för konferensdeltagare – är att åka båt på kanalen och till skärgården med
Brunnens egen båt – det vackra passagerarfartyget M/F
Lindön (byggt 1915).
Någon har uttryckt att ”Brunnen är en motor i stadens besöksnäring!” och det stämmer säkert. Dess gäster
passar naturligtvis ofta på att ”göra staden” och gynna
våra affärsmän. Omvänt lockar också vår lilla charmiga
stad med sin medeltida historia extra gäster till Brunnen.

En hälsobrunn med lång historia
Brunnsverksamheten i Söderköping har funnits i över tre
sekler! Det var Magnus Gabriel von Block, med erfarenheter från Medevi Brunn, som startade brunnsdrickning
här vid S:t Ragnhilds källa år 1719. Källan var då redan känd ”sedan urminnes tider” för sitt järnhaltiga och
hälsosamma vatten. Avbildningar från 1600-talet visar
källan med en vacker överbyggnad liknande ett kapell.
Bland annat är det känt att grevar på Stegeborgs slott
i mitten av 1600-talet lät hämta vatten från källan. År
1774 fick Brunnssällskapet sina privilegier av Gustav III.
Det var dock från 1840-talet, som Söderköpings Brunn
genom dåvarande intendenten Johan Olof Lagberg blev
vida känd som den första vattenkuranstalten i Sverige.
Många av de gamla byggnaderna finns kvar och Slottets äldsta delar är från 1770-talet. Med sin rika historia
utgör Söderköpings Brunn ett riksintresse. Brunnens
historia låter sig inte fångas i en enda krönika. Nästa
uppslag ägnar vi åt glimtar från 1880-talets brunnsliv. Vi
gör det med hjälp av några av de äldsta bilderna i hembygdsföreningens bildarkiv (stragnhildsgille.se). Längre
fram hoppas vi på samma sätt kunna spegla någon annan
intressant period ur brunnens historia.
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Glimtar från 1880-talets brunnsliv:
Många alternativ för inkvartering och
förplägnad

Det nyrenoverade Slottet vid brunnsgården hade 15
rum. Från dessa nådde gästerna badrum, brunnsbordet,
societetsrummen, kamrerkontoret och kyrksalen utan att
behöva gå utomhus. Därför ansågs boendet lämpat för de
mest sjuka. Det nya badhotellet hade 32 rum och i Villa
Lagberg 9 rum.

I parken på andra sidan ån fanns fyra brunnsvillor (se
kartan): Lilla Lindhem på bilden hade 6 rum, Stora
Lindhem 11 rum, Stockholmshuset 27 rum och Parkhyddan 2 rum och kök plus vindsrum. Därtill fanns i staden bostäder för badgäster i riklig mängd, dels enskilda
rum, dels större eller mindre våningar.

En av landets förnämsta
kallvattenkuranstalter!

I stora matsalen i Slottet serverades frukost, middag
och aftonmåltid. Mat erbjöds också i den nyrenoverade brunnsrestaurangen med adress Skönbergagatan 3. Vid Brunnssalongen fanns en servering kallad
Brunns-schweizeriet med ny rymlig veranda. Uppe vid
Serveringspaviljongen på Ramunder serverades kaffe, té,
läskedrycker mm.

Det hälsobringande vattnet …
Söderköping hade på 1880-talet ca 1800 invånare och en
utbredning motsvarande dagens stadskärna. Kartan från
1889 visar att kuranstalten dominerade östra stadsdelen
med sina byggnader och parkområden på båda sidor om
Storån. Från Lagbergska kullen kunde man överblicka
brunnsområdet men också skönja det mesta av staden.
I fonden slingrar sig kanalen längs foten av ännu föga
bevuxna Ramunder. Av brunnsbyggnader ser vi - med
hänvisning till kartan - från vänster Lagbergs villa (f ),
Badhotellet (d), Intendentens bostad (e), Badinrättning
(a), ”Slottet” (b) och Gymnastiken (c).
Skönbergagatan var genomfartsled och övergick söderut i landsvägen mot Västervik, vilken passerade ladugårdsplanen till Korskullens gård öster om Lagbergska
kullen. Många gäster anlände den här vägen per hästskjuts. Mer långväga gäster kom ofta med ångbåt på
kanalen från Stockholm, Göteborg och mellanliggande
stationer. Andra anlände till Norrköping med tåg. För
dessa kunde brunnsvaktmästaren ombesörja anslutande
transporter med häst och vagn. Anstalten var öppen juni-augusti och hade ca 800 gäster per år av vilka många
stannade 4-6 veckor. Adelspersoner och andra väl bemedlade var återkommande gäster - ”brunnssocietet” var
ett länge använt begrepp. Stadens tidningar rapporterade
fortlöpande namn och titlar på nyanlända gäster. Obemedlade erbjöds att efter särskild ansökan få brunnsvistelse subventionerad av landstinget, Norrköpings stad
och kuranstaltens fattigkassor.

I slutet av decenniet genomförde nya ägare en omfattande upprustning av anläggningen – något som bidrog
till att besökssiffrorna steg upp till det dubbla kring sekelskiftet. Det gamla badhotellet revs och återuppfördes i ny gestalt med propra bostadsrum för badgäster.
Som framgår av bilden fick badhotellet en veranda i
två våningar med utsikt mot brunnsgården. Här kunde
sjuklingar, som var hindrade att gå promenader, vistas ute
i fria luften. Huvudbyggnaden Slottet renoverades och
badhuset fick ny inredning och andra förbättringar. En
ny större vattencistern medgav att man kunde ”servera”
bad hela dagen utan uppehåll. Parkerna rustades - mycket tack vare donationer av växter och medel. På initiativ av brunnsintendenten bildades föreningen ”Sankta
Ragnhilds vänner” med mål att försköna brunnens och
stadens parker och promenader. Söderköpings-Posten
summerade:
”Söderköpings badanstalt, den äldsta i vårt land, uppträder nu i föryngrad gestalt och i fullt tidsenligt skick.
Dess rikt flödande källa, hvilken sedan den gråa forntiden varit en erkänd helsobrunn, är fortfarande lika frisk
och lifskraftig.” … ”Dess nya bolag … har nu gjort allt
för att kunna höja Söderköpings kallvattenkuranstalt till
en af de förnämsta i vårt land”.

Källan kunde leverera 680 liter/minut av 7-gradigt vatten, vilket räckte till såväl brunnsdrickning som hälsosamma bad. I Källsalen, byggd kring den gamla källan,
fanns välordnad servering av den ädla drycken. Varje gäst
hade sin numrerade flaska med tillhörande glas. Såväl
naturliga som konstgjorda hälsovatten, både in- och utländska serverades enligt av läkaren föreskriven temperatur. Källsalen hölls öppen för brunnsdrickning enligt
följande:
”för 2:a och 3:e klassens brunnsgäster samt lasarettspatienterna kl. 6-7 f.m., för 1:a klassens brunnsgäster
kl. 7-8 f.m. under vhilken tid de öfriga klasserna ej ega
tillträde till källsalen.”
Om baden upplystes i broschyr:
”Söderköping var den första kallvattenkur-anstalten
i riket och häfdar särskildt i dertill hörande badformer
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fortfarande sitt anseende genom en högt uppdrifven
badteknik. Till tallbarrsbaden användes för hvarje dag
nyberedd tallbarrsdekokt; till gyttjebaden hafsgyttja från
vestkusten. Alla möjliga medikamentösa bad serveras.
Varmbadrummen uppvärmas genom ångkaminer. Till
de tempererade duscherna gå särskilda kall- och varmvattenledningar direkt från cisternerna i maskintornets
fjärde våning, så de ega den dubbla förmånen af högt
tryck och att kunna gifvas vid den föreskrifna temperaturen.”

… och andra utflykter i de sköna
omgivningarna
Intendenten tillsammans med specialiserade biträdande
läkare och en kvinnlig sjukgymnast ombesörjde sjukgymnastik och massage. Någon elektricitet från nätet
fanns ju inte på den tiden, men detta hindrade inte att
man med särskilda maskiner åstadkom elektricitetsbehandlingar. Dessa utfördes av en från Medicinalstyrelsen
förordnad biträdande läkare.

Härliga promenader …

Promenader i den lummiga parken på ömse sidor om ån
var viktiga inslag i hälsovistelsen. Här fanns gott om bekväma parksoffor för de som ville ”ta igen sig en stund”.
En av parkstigarna genom lövverket i den södra parkdelen kallades ”Friarstigen” och vi anar dess funktion. Det
påstås att gäster ibland närde en förhoppning att med
hjälp brunnsvistelsen kunna ”gifta bort” någon dotter/
son … Hur framgångsrik denna strävan var har vi dock
inga uppgifter om.

En annan trevlig sysselsättning var att göra en roddtur på
Storån och Korsån. Här ses tre välfyllda ekipage på väg
medan sällskapet på stranden bidar sin tid inför en roddtur eller kanske bara tar det med ro … På såväl Storån
som kanalen erbjöds också lustresor med ångbåt. Följande passus är hämtad ur S-P-referat sommaren 1881:
”Klar och leende utgöt solen sina strålar öfver S:t Ragnhilds park och lummiga promenader. Bland badgästerna
syntes en lifligare rörelse än den vanliga promenaden
fram och åter å brunnsgården. Man såg såväl damer som
herrar vara försedda med reskappor och plaidar. Alla
ställde sina steg till ”hertiginnans brygga”. Åtskilliga af
stadens yngre damer och herrar syntes äfven i det glada
sällskapet. Sådan var situationen kl. 2 i måndags e.m. En
lustresa med ångslupen Najaden skulle nämligen företagas till Stegeborg.
Den lilla täcka ångslupen låg förtöjd vid nämnda
brygga, hvilken nu endast genom namnet erinrar om sin
”forntida storhet”. Vimplar och flaggor svajade för en lätt
ostlig bris, man embarkerade under muntert skämt och
sökte intaga en för sin stofthydda så beqväm ställning,
som det starkt anlitade utrymmet medgaf.
Hur är det Sehlstedt beskrifver utseendet på en najad? Jo, han säger: Det är en förunderlig tös, upptill som
en dalkulla nedtill som en gös. Vår ”Najad” gjorde nu,
sedan signalpipan tillkännagifvit affärden, en sväng med
sin stjert och ilade framåt. En liflig marsch tonade med
samma från öfversta däcket der sextetten hade sin plats.
Viftningarna – dessa optiska telegrafdepescher – började utbytas mellan de lustresande och de på kanalbanken
stående vännerna.
Hastigt ilade båten framåt och inom kort hade vi
passerat Mem. ”Svängrummet” ombord var visserligen
ej stort, enär resan med stor liflighet hade omfattats, och
uppgick säkert de lustresandes antal till minst 60 personer, som hvar och en ordnade sig efter omständigheterna
och befann sig väl. Till och med förkabyssens däck var
upptaget af en liten täck grupp – ”najader”. Stämningen
visade strax i början vara ”gemytlig”, ett godt tecken för
resan, hvilket ej heller blev sviket. …”

Livat i parken!

För den som ville sträcka ut på en längre promenad fanns
rika möjligheter. Man kunde fortsätta genom lövsalar
och alléer utmed Storån, på kanalbankerna och vidare
upp på Ramunder. På kartan ses det nät av kurvägar (t)
som åren 1888-1889 anlades i furuskogen kring populära Serveringspaviljongen (v). Vandringar i den rika
barrskogsluften ordinerades som inslag i den så kallade
Oertel-kuren (Oertel, var en tysk professor specialiserad
på behandling av hjärtbesvär och fetma).

Blir det någon abborre? Familjemedlemmar och några
därtill följer med spänt intresse från bästa åskådarplats
hur mannen bakom flötet försöker fixa fisk till middagen.
I bakgrunden ses den vackra parken med planteringar
och lusthus (ungefär där Brunnskyrkan finns i dag). Som
kartan visar sträckte sig parken ända upp till kanalen med
Brunnens ångbåtsbrygga - Hertiginnans brygga.

På brunnskontoret fanns krocketspel till utlåning. Så här
elegant kunde det se ut när ett societetssällskap roade sig
på Brunnsgården framför Slottet.
Musik och dans var stående och viktiga inslag i parkunderhållningen. Varje morgon och middag bjöds det
på regementsmusik, på kvällarna omväxlande i brunnsparken och på Ramunderberget. Följande recension lämnar utrymme för tolkningar:
”Brunnsmusiken – en ocktett jemte trumma – har nu
låtit höra sig några gånger. Att döma efter hvad vi hittills hört, tyckes musikkåren vara ganska tillfredställande
och även visa flit. Är repertoaren tillika väl vald och tillräckligt stor bör denna musikkår i väsentlig grad kunna
bidraga till trefnaden vid badinrättningen.”
Då som nu var brunnsparken den självklara platsen för
midsommarfirande. Ett referat från sommaren 1887 ger
oss en stämningsbild:
”Midsommar. Strålande sol, klarblå himmel och vänliga vindar ha illustrerat vår midsommarhelg. Vår lilla
stad har derföre varit vallfartsort för tusenden. Redan i
lördags, då en ovanligt stor löfmarknad egde rum å Rådhustorget, började festskaror i löfklädda kärror komma
åkande. Om midsommarafton visade sig ett böljande
folklif å våra gator. Vid 6-tiden på qvällen konsentrerade
sig folket å brunnsgården, ty der restes den festprydda
majstången. Präktig musik utfördes af brunnsoktetten
och ringdansar ”tråddes” kring ”festföremålet”, som stolt
reste sig mot skyn med sin guldglänsande tupp.Och slutligen utspann sig dansen i hvirflande ringar af ”det unga
Söderköping” öfver hela brunnsgården så att dam och
glädje stodo högt i sky. Å verandan vid schweizeriet sutto
pokulerande kotterier och badsocieteten ordnade en ”lätt
bål” högtiden till ära. Klockan half 8 var folkfesten slut
och nu strömmade en stor af den rörliga menniskoskaran
till Hotellträdgården, som snart fyldes.”

Lars Hedenström
Lars Sylvan
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”Tyvärr kan inte planerad
vernissage genomföras på
”skyltlördagen” den 28
november p.g.a. pågående
pandemi. Men naturligtvis går
det bra att själv promenera
och ta del av konsten.”
A, Ola Niklasson - Mouse Hotel.

B, Jalil Rezaei - Hazaraflickor.

C, Anna-Lena Rydberg - Morgonpromenad.

D, Ohla Söderlund - Jitterbug.

E, Krister Kern - Sörping 2050.

F, Lovisa Lesse - UppfinnarJohanna.

G, Ann-Charlotte Gustafsson - Det innersta
kabelkosmos.

H, Paula Klinthäll - Fiskarna i havet.

ta del av konsten. En annan möjlighet är att gå på digital
visning på Söderköpings-Postens hemsida, och därigenom träffa konstnärerna som berättar om sig själva och
verken: www.soderkopingsposten.se/konstpromenad.html
Ett prospekt med presentation av projektet kommer
också att finnas att avhämta bl.a. på Söderköpings-Postens redaktion och på biblioteket Stinsen.

Tävling

Konstpromenad i Söderköping
Som Söderköpings-Posten tidigare rapporterat har
nu åtta elskåp utmed Åpromenaden dekorerats.
Konstprojektet initierades av Söderköpings-Posten
som därefter har samarbetat med E.ON och
Söderköpings kommun.

Tidningen och samarbetspartners bjöd i augusti in
konstnärer och amatörer att inkomma med skissförslag.
Mottagandet blev fantastiskt. Inte mindre än 30 konstnärer visade intresse, några genom att inlämna flera
skissförslag.
Därefter utsåg en jury bestående av de arrangerade
företagen sju förslag att komma till utförande, utöver det
elskåp som Ola Niklasson tidigare utfört utanför Söderköpings-Postens redaktion på Storgatan. Alla konstnärer
har erhållit en ekonomisk ersättning.
Tyvärr kan inte planerad vernissage genomföras på
”skyltlördagen” den 28 november p.g.a. pågående pandemi. Men naturligtvis går det bra att själv promenera och

Alla konstnärer kan vittna om den stora uppskattning
som Söderköpingsbor och andra visat under projektets
genomförande. Resultatet är mycket lyckat. Konstnärer
och andra har visat ett stort engagemang. Verken är av
hög klass och visar på en stor bredd.
Tack till de värdar, företag och organisationer, som är
med och finansierar projektet: Handelsbanken, Swedbank, Westerberg fastigheter, Ramunderstaden, Djurbergs, Stadskärnan, E.ON, Söderköpings kommun samt
Söderköpings-Posten.

Tävlingskupong: Söderköpings Konstpromenad
Jag röstar på:................................................................................................................................(verkets namn)
Mitt namn:...................................................................................................................................
Telefon:........................................................................................................................................
Adress:.........................................................................................................................................
Postnummer:...........................................................Ort:............................................................

Vinn ditt favoritmotiv som ett inramat foto.
Nu inbjuds du att rösta om vilket verk du tycker är
bäst. Skicka in nedanstående kupong senast den 1:a
februari till redaktionen:
Söderköpings-Posten, Storgatan 2, 614 30 Söderköping (brevlåda finns på gården bakom det röda planket),
eller maila till tavling@soderkopingsposten.se. Observera,
skriv då ditt förslag i mailets rubrik. I mailet anger du
namn och telefonnummer.
Konstnären som får flest röster erhåller ett första pris
av 5 000 kr, och så naturligtvis äran.
Tävlingen pågår till den 1:a februari. Bland de som
röstat på vinnande bidrag lottas ett inramat foto av verket
ut. Resultatet redovisas i Söderköpings-Postens kommande nummer i slutet av februari. Lycka till!

Åke Serander
Text och Foto

Julhandla i tid och
slipp trängsel sista
veckan innan jul
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Söderköpings
Konstpromenad
De dekorerade elskåpen är
märkta på kartan från A till H.

H

G
F
E

D
C
B

A

Copyright: Ola Niklasson, blandArt
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”Med en liten läsare i knäet är
det lätt att dras in i
böckernas värld. Mervi
Lindman har skrivit och
illustrerat de mysiga
pekböckerna om ”Bebbe”.
I ”Sjung med Bebbe” får stor
och liten möta tolv enkla
sånger att sjunga tillsammans.
I ”Ramsa med Bebbe” är fokus
i stället på rim och ramsor.”

Foto: Robert Lindén

Susanna visar upp barn- och ungdomsbokskatalogen som innehåller massor av bra
Foto: Robert Lindén
tips på nyutgiven litteratur. Gratis exemplar av katalogen kan hämtas på biblioteket.

Susanna tipsar om vinterläsning
Läser vi andra böcker på vintern än på sommaren,
våren och hösten? Och vad är i så fall en bra
vinterbok? En som utspelar sig i smällkall
midvintertid, bland snötäckta granar eller på
februarislaskig asfalt? Eller en bok som - tvärtom tar oss bort från just detta, kanske till en värld där allt
är lite ljusare, varmare, lättare?

Själv tror jag att en bra vinterbok nog kan vara vilken
bra bok som helst. Här kommer några av mina bästa tips
i vintertid – blandat för olika åldrar och ur olika genrer.

För de allra yngsta
Med en liten läsare i knäet är det lätt att dras in i böckernas värld. Mervi Lindman har skrivit och illustrerat de
mysiga pekböckerna om ”Bebbe”. I ”Sjung med Bebbe”
får stor och liten möta tolv enkla sånger att sjunga tillsammans. I ”Ramsa med Bebbe” är fokus i stället på rim
och ramsor.
En annan bok som uppmuntrar till samspel är ”Julias
pekbok” av Eva Eriksson och Lisa Moroni. En interaktiv
”titta och peka-bok” med vardagsnära igenkänning och
massor av roliga detaljer att upptäcka tillsammans.
För bilderboksläsaren finns en uppsjö av roliga, spännande, fantasieggande böcker att välja bland. Ett tips att
kolla in är den sydkoreanska bilderboksskaparen Heena
Baek. Hon tilldelades ALMA-priset 2020 och än så
länge finns tre av hennes böcker översatta till svenska:
”Molnbullar”, ”En fe på badhuset” och ”Magiska godiskulor”. Det här är böcker som trollbinder läsaren med
sina originella bildvärldar där magin finns ständigt närvarande.
Den som gillar aningens läskiga böcker kan lägga
Jonna Björnstjernas namn på minnet. Hennes rysliga
och roliga böcker om familjen Kanin har blivit favoriter
hos många. Den senaste heter ”Sagan om den underbara
familjen Kanin och rymdskeppet” och handlar om när
Sagoskogen får besök från yttre rymden…

Läsa själv och läsa högt

För vuxenläsaren

När den lilla läsaren börjar läsa själv, kan det vara en god
idé att ta en titt i bibliotekets ”Börja läsa”-hylla. Här finns
många lagom långa böcker att välja bland och en del av
dem har enbart versaler. Katarina Genars serie ”Mystiska
skolan” bjuder på rys och mys och magiska bilder och
gillas av många. Vill man i stället få sig ett gott skratt kan
man kika närmare på böckerna om flugan Flugo. Den
nyaste boken i Ted Arnolds serie heter ”Flugo i soppan!”
och handlar om ett restaurangbesök…
Att läsa högt tillsammans är mysigt och absolut inget
man behöver sluta med efter att barnet börjat läsa själv.
Tvärtom! Ett riktigt bra högläsningstips är Helena Hedlunds böcker om sjuåriga Kerstin. I september kom den
fjärde fristående delen i serien ut – ”Precis som Kerstin”.
Böckerna bjuder med sina vardagsnära äventyr på hög
igenkänning – inte bara för sjuåringar utan för alla som
minns hur det var att vara barn. Rekommenderas varmt!
Ett författartips till läsare i mellanstadieåldern är flerfaldigt prisbelönta Jenny Jägerfeld. I ”Mitt storslagna liv”
får läsaren möta 12-årige Sigge, nyinflyttad i Skärblacka,
som bestämt sig för att bli en helt ny person. Det här är
en fartfylld, humoristisk, varm berättelse med färgstarka
karaktärer och ett härligt driv.
Jakob Wegelius har vunnit Augustpriset två gånger
med sina allåldersberättelser om gorillan Sally Jones ”Legenden om Sally Jones” och ”Mördarens apa”. Nu
har den tredje fristående delen i serien kommit ut, ”Den
falska rosen” – en bok för alla som törstar efter äventyr
och en berättelse utöver det vanliga.
För tonåringen som vill ha en lite mörkare berättelse kan Gustav Tegbys spännande och gastkramande
bok ”Beröringen” vara ett tips. Sextonåriga Elin har levt
instängd med sin pappa i en liten etta hela sitt liv. Ett
vanligt liv är en omöjlighet, för Elin är född med en förbannelse – alla hon rör vid dör. Åtminstone är det vad
hennes pappa säger…

Marie Auberts ”Vuxna människor” är inte stor till omfånget – blott 110 sidor lång. Innanför berättelsens pärmar döljer sig dock en både smärtsam och berörande
relationsroman som stannar kvar i läsaren länge efteråt.
Pricksäkert skildras en syskonrelation som skaver.
Den som hellre läser en deckare styr i stället stegen
mot bibliotekets deckarhylla. Isländske Ragnar Jonasson
har skrivit tre läsvärda deckare om den egensinniga polisen Hulda Hermansdottir – ”Mörkret”, ”Ön”, och ”Dimma”. Serien har en bakvänd kronologi som ger en extra
twist. I år har han gett ut den fristående boken ”Byn”
som utspelar sig i samma karga miljö, i en by där byborna
håller sina hemligheter för sig själva. Den svenska författaren Maria Adolfsson har i sin tur skapat en helt egen
miljö i landet Doggerland, beläget mellan Danmark och
Storbritannien. Kriminalinspektör Karen Eiken Hornby löser brott av olika karaktär där hon inte sällan själv
råkar illa ut. Den senaste boken heter ”Mellan djävulen
och havet”.
Biografier lockar många. Den som inte räds omfånget
på 681 sidor har en fascinerande läsupplevelse framför
sig i Anna-Karin Palms biografi om Selma Lagerlöf –
”Jag vill sätta världen i rörelse”. Läsaren får här ta del av
ett intressant och mångfacetterat porträtt av nobelpristagaren.
Som ett sista tips i mörkaste senhöst och midvinter
vill jag lyfta fram Tomas Sjödins ”Lita på att det ljusnar”.
Boken består av krönikor som tidigare publicerats i Göteborgsposten under åren 2017 - 2019. Sjödins krönikor
är lättillgängliga, vardagsnära och väcker många tankar.
De vilar på en kristen botten men kan även tala till och
trösta den som inte själv delar samma tro.
Trevlig vinterläsning!

Susanna Lönnqvist

Barnbibliotekarie, Söderköpings bibliotek
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”Som läsare av
Söderköpings-Posten får du
den gratis, men upplagan är
begränsad till 5 000 ex. Från
den 15 december finns den
att hämta på tidningens
redaktion, passa på så länge
lagret räcker.”

Söderköpings-Postens
almanacka 2021

Nu är den populära almanackan här. Med ett uppslag
per månad och med möjlighet att skriva anteckningar
per dag. I år med Mattias Brauns ”Östergötland i bilder”
vackra foton från stad och skärgård.
Som läsare av Söderköpings-Posten får du den gratis,
men upplagan är begränsad till 5 000 ex. Från den 15
december finns den att hämta på tidningens redaktion,
passa på så länge lagret räcker.

Åke Serander
Text

1
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5
6
7
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9
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12
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JANUARI 2021
2021
Fredag
Nyårsdagen

Söndag
Alfred Alfrida
Måndag
Rut

1

Tisdag
Hanna Hannele

Trettondagsafton

Onsdag
Kasper Melker Baltsar

Trettondedag jul

Torsdag
August Augusta
Fredag
Erland
Lördag
Gunnar Gunder
Söndag
Sigurd Sigbritt
Måndag
Jan Jannike

2

Tisdag
Frideborg Fridolf
Onsdag
Knut
Torsdag
Felix Felicia
Fredag
Laura Lorentz

Tjugondedag jul

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Söndag
Anton Tony
Måndag
Hilda Hildur
Henrik
Onsdag
Fabian Sebastian
Torsdag
Agnes Agneta
Fredag
Vincent Viktor
Lördag
Frej Freja
Söndag
Erika
Måndag
Paul Pål

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

4

Tisdag
Bodil Boel
Onsdag
Göte Göta
Torsdag
Karl Karla
Fredag
Diana
Lördag
Gunilla Gunhild
Söndag
Ivar Joar

Söderköpings-Posten

Varmt välkommen att
kontakta oss för en
kostnadsfri offert.

3

Tisdag

Lördag
Hjalmar Helmer

Foto

Slussporten, Söderköping
www.lundqvistelocds.se

53

Lördag
Svea

Mattias Brauns

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

Plats: Söderköping

Foto: Östergötland i Bilder

Konungens namnsdag

Exempel på foton.
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Elsa tillsammans med kaninerna Ludde och Sigge.

Alva, Ebba, Thea, Hilma, Vilma, Elsa, Stina
och Tyra.

Hilma och katten Pelle.

Mycket händer
på Albogastallet
Vi är på besök i Albogastallet och träffar Gunilla
Melin. Gunilla har jobbat som ridskolechef på SRS i
10 år och bor i Söderköping sedan åtta år tillbaka.

- Jag gillar verkligen att ha spindel-i-nätet-rollen. Det
gäller att vara lite av en eldsjäl. Det är inga kontorstider
som gäller - det blir lite som att vara egenföretagare och
man får vara beredd på ganska spridda arbetsuppgifter.
Albogastallet är en fantastisk anläggning. Stall med
tillhörande ytor för upp till 40 hästar, isolerad inomhusridbana om 67 ggr 20 m (med läktare och café), utomhusridbana, betesängar samt omkringliggande ridvägar.

Nu vill vi veta mer om ridverksamheten. När
är en lämplig ålder att börja i ridskolan?
- Det finns lite olika roller som passar skilda åldrar. De
allra yngsta barnen kan komma hit och rida ”prova-påridning” samt börja som kaninskötare. När man sedan
blivit lite äldre, kanske tio år, lite beroende på vana vid
hästar och stall, kan man gå vidare till att bli ministallvärd. Man är då här en eftermiddag i veckan och hjälper
till och ordnar med exempelvis foderpåsar. När man är
ännu lite äldre kan man bli stallvärd. Då är man med
och hjälper yngre eller snarare mer nya elever, och fixar
med exempelvis sadling, tränsning och mockning. Som
stallvärd är man uppbokad att komma hit och hjälpa till
en eftermiddag i veckan. De här åldrarna är dock inte
exakta, mycket handlar som sagt om vana och rutin samt
hur bekväm man är med hästar. En häftig grej är att det
här är en aktivitet där yngre verkligen kan hjälpa äldre.
Som yngre är det bra att komma hit med sin mamma
eller pappa, eller annan lämplig person, och vara med
och prova på. Så fort man ”hänger stadigt” vid stallet kan

Stallchef Gunilla Melin och hästen Cruising Billy.
man bli medlem, men det går alltid bra att komma hit,
titta på eller mysa lite med kaninerna. Tänk dock på att
det inte finns personal likt fritidsledare på plats, även om
det är något vi gärna skulle ha på sikt. Vi skulle gärna
se att barn/ungdomar har sin frita hos oss, kommer hit
direkt efter skolan, göra läxor och äter mellanmål, men
just nu har vi alltså inte de resurserna. Så fungerar det
dock på andra ställen, som till exempel i Norrköping. Det
gäller att ta mycket eget ansvar och hålla sig till regler
och rutiner i en verksamhet som den här. Även om våra
hästar är tränade och vana vid de olika miljöerna kan alltid oförutsedda saker hända. Det är stora djur som följer
sina instinkter.

Vad kostar det att rida?
- Ett medlemskap kostar som junior 475 kr för ett
kalenderår. Det är i sammanhanget den lilla kostnaden.
Det som kostar är aktiviteten ridning på häst, då man
rider i grupp för en instruktör. Att rida kostar 180-220
kr för ett 45-60-minuters pass en gång i veckan. Men för
att komma hit och bara fixa och vara med och exempelvis borsta hästar, kanin eller mysa med katten räcker det
med medlemskapet.

Hur många elever finns det här?
- Ungefär 200 uppsittningar i veckan, där den stora
majoriteten - men inte alla - är barn/ungdomar. Av 400
medlemmar tillhör uppskattningsvis 80 % den kategorin.
Det är en väldigt tjejdominerad aktivitet, men vi tycker
att det vore jättekul att få hit fler killar. Det är som roligast när det är tjejer och killar blandat.
Det vi ser är att killar som kommer hit oftast är mer
ridintresserade och inte är riktigt lika pysselsugna med

hästarna. Man får komma hit om man vill tävla, men då
måste man engagera sig med hästen och aktivt träna sin
ridförmåga.

Finns det exempel på några framgångsrika
tävlingsryttare härifrån?
- Det främsta exemplet är Malin Bayard, som var här
när hon började med ridning. Även Henrik von Eckermann har varit här. Sägas ska dock att det är lätt att vara
duktig utan att vara inom Svensk Elit – man kan ändå
tävla på en ganska hög nivå. Vi har många duktiga ryttare
från den här regionen.

Hur ser ägarförhållandena för Albogastallet
ut?
- Vi är en förening - Söderköpings ryttarsällskap arrenderar stallet av kommunen. två till tre heltidsanställda
behövs för att sköta ridskoleverksamheten, medan andra
aktiviteter drivs av föreningens medlemmar. Vi har inget vinstsyfte som sådant, men en sådan här verksamhet
kräver en ekonomisk buffert. Föreningen äger 20 hästar
som ska ha utrustning, omskötsel, foder och allt som tillkommer runtomkring.
Vi har ridskola sex dagar i veckan, måndag till och
med fredag plus dagtid på lördag.
Arbetsdagarna börjar sju på morgonen och håller på
till nio på kvällen. Det krävs ideella krafter för att det
ska fungera. Tävlingar anordnas exempelvis helt ideellt,
caféet likaså.

Vilka tävlingar genomför ni?
- Vi har tre tävlingar om året – ”Vårhoppet”, ”Kanalhoppet” på sommaren och sedan ”Kanaldressyren” lite
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mer på hösten. Kanaldressyren och Kanalhoppet har fått
sina namn från Göta kanal. Tävlingarna riktar sig inte
till ryttare på högsta nivå, utan snarare ryttare på gång.
De som tävlar hos oss har kanske aldrig gjort någon segerintervju eller ridit ärevarv med gehäng. Vi försöker
”efterapa” de stora tävlingarna, och ryttarna får tacka ”sitt
team” och får ofta ett vinsttäcke till sin häst. Vi vill att
ryttarna känner sig duktiga och peppa till fortsatt träning
och tävling!
Det är alltså två hopp-tävlingar och en dressyrtävling.
Hoppningen är mest poppis, den är mest fartfylld. På en
hopptävling rids ca 200-300 starter på en dag, på dressyr betydligt mindre då det tar längre tid per ekipage.
Vi är glada att kunna arrangera båda grenarna. Ur arrangörssynvinkel är dressyrtävlingen en jättebra start för
medlemmar som är nya i sin roll som funktionärer. Där
hinner man se och lära. När det är hopptävling blir det
fullt tryck och fyllda parkeringar.

Hur mycket kostar en häst?
- Att köpa en häst kostar oss mellan 25 000–65 000
kr. Vår nisch är att köpa in billiga hästar, träna upp dem
och sälja dem till våra elever eller andra intresserade. Vi
kan ganska lätt köpa nya hästar med våra goda kontakter
och vår kunskap. Möjlighet finns att på söndagar komma
hit och hyra en häst, och då använda den som sin ”egen”.
Då krävs dock förälders uppbackning, då personalen inte
är på plats, och att man är insatt i våra rutiner. Fungerar
det bra kan man eventuellt köpa loss hästen, det behövs
dock planering så vi hinner skola in en ny häst. Det blir
ett sätt att finansiera och hålla ner våra kostnader.

Är det dyrt att hålla på med ridning?
- Ja, det är en ganska dyr sport. Hjälm, väst och bra
skor är en grund. Det går på minst 1 000 kronor. Sen
finns det såklart olika prisklasser. Här har vi ett system
där man kan låna utrustning, men kommer man in och
ska rida varje vecka vill vi gärna att man hyr så att sakerna blir personliga. Att hyra kan gå bra under en termin,
efter termin två är utrustningen betald och ens egen. Att
skyddsutrustningen har bra passform är viktigt, det är en
säkerhetsfråga. Det finns även en loppishylla där man
kan lämna in gamla grejer som en annan elev kanske har
behov av, och kan swisha betalning för.

Är vissa hästar för hoppning och andra för
dressyr?

Ring för kostnadsfri service
av din brandsläckare
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.

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

Håkan 0705-777546

Vi önskar
alla
www.lbmbygg.se
våra kunder och
samarbetspartners
en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!
Håkan
0705-777546
Allt inom
bygg
www.lbmbygg.se

Byt till vinterdäck i tid!

Kör säkert!

Den 1:a december ska vinterdäcken

Kontrollera
dina
däck
vara på om
vinterväglag
råder.
och
hjulinställning
Ring och boka däckskifte hos oss!
innan semesterresan.
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Johans Däckservice AB |0121-721730
0121-10586 | www.dackia.se

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

Tel011-331130
011-331130 Mobil:
Mobil:072-350
072-35032
3225
25
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fredrik@koksdesign-norrkoping.se
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BASTU OCH BRASKAMINER
Fixpunkten, Söderköping
0121-10240, 011-162731
opm.soderkoping@gmail.com

011-14 90 40
JÄRNGATAN 21, NORRKÖPING

SPISCENTER.COM

Malmqvists Plåtslageri AB
Välkommen att kontakta oss

Åke Serander

Berga 1
614 31 Söderköping
Tel: 0121-213 62
Mob: 0709-56 77 23
Info@malmqvistsplatslageri.se
www.malmqvistsplatslageri.se

Text och Foto

Det här händer på lovet
Under lovet har vi ordinarie verksamhet (ridgrupper
mån-lördag) förutom vissa röda dagar då vi tänker att
våra elever vill fira jul och nyår.
Vi har även lite lovkurser och prova-på ridning.
Allt sådant kommer att finnas info om på vår hemsida
www.soderkopingsrs.se och på anslagstavlan i stallet.
Utöver det så är man välkommen att hälsa på katten Pelle, mysa med kaninerna och ta hand om stall,
hästar och utrustning.
Mindre barn tillsammans med målsman eller annan lämplig person.
Anläggningen är öppet mellan ca kl.8-19 mån-fre,
verksamhet även ”normala” lördagar fram till kl.14.
Var uppmärksam på myndigheternas rekommendationer under pågående pandemi. Programmet kan
med kort varsel komma att ändras.

Kampan
jpris
på brand
släckare
från 895
kr

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi på
LBM AB

- Ja, lite så. Men på grundnivå som det handlar om
till start fungerar de bra som både och. Sen handlar det
mer om när eleven/ryttaren vill specialisera sig. Barn och
ungdomar vill i allmänhet hoppa.
Vi går igenom stallet och hälsar på katten Pelle och
kaninerna Ludde och Sigge, och vidare över gården till
huset med ridbana. Storleken på hallen imponerar. Här
finns också läktare och café. Vi går ut och blickar över
ridbanan utomhus och betesängar. Albogastallet är en
storslagen anläggning med fantastik personal och många
frivilliga. Det är en anläggning som engagerar många
barn och ungdomar – något att vara stolt över som boende i Söderköping.

(Gäller till den 31 december)

www.soderkopingsposten.se

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

Söderköping är
en högt rankad
skolkommun

Enligt en undersökning som Lärarförbundet
presenterat så ligger Söderköpings kommun på 30:e
plats bland landets 290 kommuner i ”2020 års bästa
skolkommun, med en generell utveckling i
positiv riktning”. Kommunen har avancerat från
2019 då man placerade sig på en 76:e plats.
Andelen barn i förskolan och lärarnas behörighet tillhör Söderköpings styrkor relativt sett, medan nivån på
sjukfrånvaron och lärarlönerna drar ner kommunens
rankning.
Söderköping ligger bättre till än samtliga fyra
grannkommuner: Linköping, Åtvidaberg, Norrköping samt Valdemarsvik. I hela Östergötlands län är
Söderköping rankat som nummer två av 13 kommuner. Vadstena är bäst i länet.
Det som mäts är resurser till undervisning, utbildade
lärare, lärartäthet, friska lärare, löner, kommunen som
huvudman, andel barn i förskola, meritvärde årskurs
nio (förhållande till förutsättningarna), andel godkända
elever (förhållande till förutsättningarna) samt fullföljd
gymnasieutbildning.
Reportaget bygger på information från Lärarförbundets webbplats.

Åke Serander
Text och Foto

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Lisa Czarnecki, Roland Engdahl, Magdalena Marano och Marie Carlsson.

De tilldelades årets kulturpriser
I Söderköpings kommun delas det årligen ut ett
Kulturstipendium på 5 000 kronor som uppmuntran till ung lovande kulturutövare i
Söderköpings kommun, samt ett Kulturpris till
någon som utfört en "berömlig gärning inom
kulturområdet" i kommunen. Priset består av ett
konstverk av en lokal konstnär. I år delas även ett
arbetsstipendium ut i Tord Kempes minne.

Samtliga utmärkelser delades ut fredagen den 13
november i St Laurentii kyrka.

Kulturstipendiet tilldelas Liza Czarnecki
Årets kulturstipendiat är 17-åriga Liza Czarnecki som i
mars 2020 släppte sin andra bok, ”Teaterbarn”. I romanen
som också har ett starkt inslag av poesi utgår hon från
sina egna upplevelser och miljöer, och hon visar en stor
förmåga att skriva så att många unga kan känna igen sig.
Sin första bok, ”Flickan i 45:an”, skrev hon redan som
16-åring och i detta nu arbetar hon med en tredje bok
– båda tillsammans med sin mamma. Ambitionerna går
inte att ta miste på, Liza är en ung lovande författare
som är värd uppmuntran att fortsätta med sitt skrivande.
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Kulturpriset tilldelas Roland Engdahl

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

www.soderkopingsposten.se

Roland Engdahl påbörjade sin musikaliska bana som
10-åring genom musikskolan, två år på Lunnevads musiklinje, som följdes av tre års studier vid Musikhögskolan. Därefter har han arbetat som musiklärare. Roland
Engdahls huvudinstrument är trombon och som aktiv
musiker i mer än 35 år har han haft otaliga spelningar i
stora som små sammanhang.
Roland visar också på ett socialt engagemang genom
att lyfta fram unga talanger och han spelar ofta för äldre
och på LSS-boenden, där han många gånger låter en
pratstund få ta tid efter spelningen.
Mot bakgrund av Roland Engdahls oerhörda musi-

kalitet kombinerat med en stor dos socialt engagemang
tilldelas han årets kulturpris.

Tord Kempes arbetsstipendium tilldelas
Madam Snickeri & restaurering
Tord Kempes arbetsstipendium är inrättat av Söderköpings kommun för att hedra Tord Kempes minne. Tord
Kempe (1926 - 2005) var en mångkunnig inredningsarkitekt, formgivare, konstnär, illustratör, författare m.m.
som under många år bodde och verkade i Söderköping.
Sökande ska ha anknytning till Söderköping och
verka i hans anda inom områdena konst, författarskap,
design eller inredning.
Madam Snickeri & restaurering är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickare och dekupör Marie
Carlsson och möbelkonservator och möbelrestaurerare
Magdalena Marano.
Madam Snickeri & restaurering arbetar i en väglada
ute i St Anna, samt i ”Möbelverkstan” med butik och
verkstad på Storgatan i Söderköpings centrum. Genom
snickeriet vill de bidra till en ekologisk omställning och
genom sitt arbete bidrar de till att skapa en hållbar värld.
Madam Snickeris restaureringsarbete och visioner är
en viktig källa till inspiration och ett stort föredöme, i en
tid av negativa klimatavtryck. Med sitt företag är de en
del av de kreativa näringar som lyfter fram Söderköping
på kartan.
För deras oerhörda yrkesskicklighet och gedigna
utbildning tilldelas Madam Snickeri Tord Kempes arbetsstipendium, för vidare arbete med design, konst och
inredning.

Söderköpings kommun

Text

Åke Serander
Foto

Söderköping 21
”Att spara pengar behöver inte vara tråkigt.
Du kan exempelvis hitta ett recept baserat på billiga råvaror
och laga det tillsammans med några vänner.”

Ola bjuder på ett smakprov ur nya boken.

Följ Ragnar på 1500talet i Olas nya bok

1500-talet var ett händelserikt århundrande för
Söderköping och Sverige. Frigörandet från unionen
med Danmark, reformationen och arvet efter Gustav
Vasas tid som regent förändrade livet radikalt för alla
samhällsklasser.

De lokala bankerna lämnar bra tips för att du ska slippa stå med tom plånbok.

Foto: www.pixabay.com

Bankernas bästa råd
till dig efter helgerna
Härlig julmat, julklappar till nära och kära, en
prydlig julgran, något fint att klä sig i till
festligheterna och en sprudlande nyårssupé har
inhandlats. Ja, efter jul- och nyårshögtiderna kan det
vara lite skralt i plånboken. Hur rustar man sig för
januari och det nya året?
Vi frågade rådgivare på Handelsbanken,
Swedbank och Valdemarsviks sparbank.
Vilka är dina tre bästa råd kring privatekonomi
efter helgerna?

Anita Lindqvist, privatrådgivare på Swedbank
Söderköping:
- Håll koll – bara då kan du påverka din ekonomi. Gör
en budget så du får överblick över kommande inkomster
och utgifter samt disponibel buffert. Tricket att undvika
ebb i kassan i januari är att tänka efter före, inte tänka
efter efter.
Håll nere kostnaderna. Handla smart: jämför priser,
prioritera vad som verkligen behöver köpas och håll dig
till budgeten.
Sälj sådant du inte behöver. Kolla vinden, garaget eller
källaren. Enligt en undersökning utförd av Kantar Sifo
på uppdrag av Blocket har varje hushåll nästan 20 000
kronor i oanvända saker som skulle kunna säljas.
Är läget akut och du sitter med gråten i halsen och
har konstaterat att plånboken ekar tom i januari inför
allmänt köpstopp på allt som inte utgör nödvändiga levnadskostnader och följ ovanstående tre råd.

Jennie Djerf, företags-/privatrådgivare på
Handelsbanken Söderköping:
- Gör en budget. Har du inte gjort det innan så skriv
ner dina fasta utgifter, t.ex. hyran, kostnad för bil och
mobiltelefon. Sedan ser du vilket utrymme du har till
”alla annat” så som, mat, kläder och nöje. Har du koll på
hur mycket pengar du får in varje månad och hur mycket
som går ut så tar du kontroll över din ekonomi? Använd
gärna Handelsbankens app och funktionen ”Mina utgif-

ter” där man på en enkelt sätt ser vart pengarna har gått.
Se till att du har en buffert! Vi rekommenderar att
man har en buffert på två månadslöner på ett konto. Vissa månader har mer kostnader än andra, kanske går diskmaskinen sönder eller så måste man köpa nya vinterdäck
till bilen. I värsta fall händer dessa saker under samma
månad. Har du en buffert att ta pengar ifrån påverkar
det inte din vardagsekonomi i samma utsträckning. Börja bygga upp din buffert genom att varje månad sätta av
ett belopp till ett sparkonto, smart är om det beloppet
dras redan samma dag lönen kommer in. Gör utrymme
i din budget för sparandet.
Spara till framtiden. Har man en buffert på kontot är
det viktigt att blicka framåt. Pensionen kanske är långt
bort eller väldigt nära. Oavsett så bör man se över sin
pensionssituation. Via minpension.se kan man se både sin
allmänna pension och tjänstepension. I de allra flesta fall
behöver man även pensionsspara privat för att gå en god
pension när det väl är dags. Börja i tid så behöver du inte
avsätta ett lika stort belopp varje månad. Boka gärna en
tid hos oss för pensionsrådgivning, vi hjälper dig att titta
på alla delar av din pension. Vi träffar våra kunder både
online och fysiskt, boka det som passar dig bäst.

Erik Ivinger, privatrådgivare på Valdemarsviks
Sparbank:
- Efter julhelgen är ofta det viktigaste att minska onödiga utgifter till dess att nästa lön eller liknande
ersättning betalas ut. Att spara pengar behöver inte vara
tråkigt. Du kan exempelvis hitta ett recept baserat på billiga råvaror och laga det tillsammans med några vänner.
Ett annat tips är att pausa kostsamma streamingtjänster och använda den sparade tiden till att prova en ny
(gratis) aktivitet.
Slutligen vill jag verkligen tipsa om att budgetera för
nästa juls utgifter redan nu.

Daniel Serander

Ola Lönnqvist har varit lärare och skolledare i Söderköping, ägnat flera år att studera Söderköpings historia.
Inte minst i hans roll som ordförande i stadens kulturhistoriska hembygdsförening S:t Ragnhilds Gille, som
driver det Stadshistoriska muséet. Ola har även gett ut
flera böcker om stadens historia, däribland om byggnationen av Göta Kanal.

Berätta lite om din nya bok?
- Boken heter Ragnar Henriksson eller Ragnvald Tabyensis och är en berättelse om en ung man i 1500-talets Söderköping. Boken har sin tyngd i riktiga historiska
händelser blandat med fiktion.

Hur såg Ragnars liv ut?
- Han föddes precis innan sekelskiftet 1500 och studerade i Söderköpings skolan och kom att bli präst till
yrket (därav Ragnars namnbyte). I boken får man följa
Ragnars liv och möte med flera framstående historiska
personer och händelser fram till 1533, vad som händer
därefter får man läsa i en eventuell uppföljare.

Daniel Serander
Text och Foto

Foto: www.pixabay.com

Vill du vara med och
bilda Söderköpings
Byggnadsvårdsförening?

Tycker du att hus och arkitektur i stad, landsbygd och
skärgård behöver bevaras? Läs mer på byggnadsvard.se
Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till:
info@soderkopingsposten.se

Lars Sylvan
Åke Serander

22 Vikbolandet/Valdemarsvik

Fågeltornet.

Foto: Kurt Adolfsson

Rastplatsen.

Foto: Kurt Adolfsson

Naturreservat i Svensksundsviken på Vikbolandet
Strandängar som sägs vara de mest vidsträckta utmed
hela östersjökusten breder ut sig i Svensksundsviken.
Under höst och vår rastar stora mängder flyttfåglar
här. Sommartid kan du se häckande fåglar på
maderna och i vassarna utmed viken.

Svensksundsviken är en grund havsvik med ett tjugotal öar. Utmed vikens stränder ligger vidsträckta, betade
strandängar, vassområden och torrbackar med enbuskar.
Här och var finns också ekhagmarker. Vissa av öarna ska
utvecklas till naturskog.
Fågellivet vid Svensksundsviken är mycket rikt. Sammanlagt har drygt 230 fågelarter setts här. Under vår och
höst är viken en rastplats för många flyttfåglar, framför
allt vadarfåglar, änder och gäss. För grågäss och fjällgäss
är den en av de viktigaste rastplatserna i södra Sverige.
Det finns också många fåglar som häckar i vassarna
och på de vidsträckta strandängarna. Du kan bland annat se vadarfåglar som rödbena, tofsvipa och den vackra
storspoven med sin långa böjda näbb. Ibland kan man
även skåda en samling av havsörnar.
Växtligheten på strandängarna är anpassad till ett liv
nära havet. Här finner du bland annat det lågvuxna salttåget, strandkrypan, gulkämparna och den violetta högvuxna strandastern. Förr i tiden var havsstrandängarna
vid Svensksundsviken viktiga slåtter- och betesmarker.
Men än idag brukas markerna väl med slåtter och
bete. Detta är nödvändigt för att det värdefulla växt- och
djurlivet ska fortleva.

Grännäs är Sveriges
finaste idrottsplats
Svenska folket har tyckt till. I en omröstning i
tidningen SportExpressen, bland flera hundra
inskickade bidrag och bland fem slutliga finalister
utsågs Grännäs IP till Sveriges finaste idrottsplats.
80 000 personer deltog i den slutliga omröstningen.

För dig som besökare

En stor parkering finns intill väg 209, cirka 1 mil öster om
Norrköping. Vid parkeringen finns informationsskyltar
och flera fikabord. Från parkeringen utgår en vandringsled till ett utsiktsberg och vidare till ett fågeltorn.
För personer med nedsatt rörelseförmåga finns
en parkering vid utsiktsberget, norr om Svensksunds
gård. Från denna parkering till utsiktsberget är det cirka 30 meter. Vid utsiktsberget finns eldstad, vindskydd,
fikabord, informationsskyltar och ett torrdass som är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Från stora parkeringen till fågeltornet är det cirka 1,5
kilometers promenad. Det finns fikabord.

Föreskrifter *Regler för besökare i
Svensksundsvikens naturreservat:
För att inte störa fåglarna under den känsliga häckningsperioden är det tillträdesförbud i delar av reservatet under perioden 1 april till 30 juni. Undantag är besöksanläggningarna och de markerade vandringslederna där du
är välkommen året om.
• Du får inte tälta eller övernatta i husvagn eller husbil.
• Du får inte köra vattenskidor, vattenskoter eller liknande farkost.
• Du måste hålla din hund kopplad. Förbudet gäller
inte djur i båt eller i samband med jakt.
• Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller
skada levande eller döda träd och buskar.

• Du får inte införa för området nya arter.
• Du får inte spela musik/ljud på ett störande sätt.
• Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning
genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
• Du får plocka bär och matsvamp men du får inte
plocka andra svampar, växter, mossor eller lavar.
• Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.
• Du får inte göra upp eld annat än på iordningställda
eldplatser.
• Du får inte släppa ut avloppsvatten från båt.
• Du får inte tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat.
• *Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Svensksundsvikens naturreservat från 2015.
Ovanstående information är hämtad från Länsstyrelsens
webbplats.

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Fakta
Storlek: 1974,8 hektar
Skyddsår: 1981
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

”Idrottsplatsens läge är unikt med promenadstråk utmed
Valdemarsviken till Valdemarsvik och det stundom kuperade
landskapet lockar många besökare som vill beundra den
milsvida utsikten årligen.”

- Vi är mycket stolta över att Grännäs kammade hem
förstaplatsen. Det är verkligen en vacker plats som förtjänar uppmärksamhet, säger Karl Öhlander, kommundirektör i Valdemarsviks kommun i en kommentar på
kommunens hemsida.
Idrottsplatsens läge är unikt med promenadstråk utmed Valdemarsviken till Valdemarsvik och det stundom
kuperade landskapet lockar många besökare som vill beundra den milsvida utsikten årligen.
Nästa sommar kommer den populära orienteringstävlingen 10MILA ha sin utgångspunkt här.
- För kommunen är den här fina utmärkelsen av
Grännäs ett kvitto på att vi har en fantastisk miljö att
värna och utveckla. Här finns unika livsmiljöer med storslagna skogar, hav och skärgård runt hörnet. 10MILA på
Grännäs är ytterligare en bekräftelse på vårt utmärkta
läge, säger Mattias Geving, kommunstyrelsens ordförande i en kommentar på kommunens hemsida.
Söderköpings-Posten gratulerar till utmärkelsen! Reportaget
bygger på information från kommunens hemsida.

Daniel Serander

Grännäs IP en dag i november.

Foto: Daniel Serander
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FAMILJERÄTT

AFFÄRSJURIDIK

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

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

Information om
testamente

Swish, så var
pengarna borta
och jag hade
blivit lurad!

Främsta skälen för dig att upprätta ett
testamente
• Om du vill att delar av ditt arv går till en person eller organisation som inte är bröstarvinge (barn eller
barnbarn), måste du upprätta ett testamente.
• Om du är sambo och du vill att din sambo ska ärva
dig måste du upprätta ett testamente. Sambor ärver
nämligen inte varandra enligt lag.
• Om du vill att ditt/dina barn ska slippa dela det arv
de får av dig med sin expartner vid en eventuell separation/skilsmässa, borde du upprätta ett testamente.
• Om du vill ge dina barn olika stora arv måste du upprätta ett testamente.
• Om du inte har släkt och du inte vill att ditt arv går
till Allmänna Arvsfonden måste du upprätta ett
testamente.
• Om du inte har några barn och du inte vill att dina
föräldrar eller syskon ska få delar av arvet eller hela
arvet måste du upprätta ett testamente
• Om du vill att en specifik person ska sköta din begravning och se till att testamentet följs måste du upprätta
ett testamente.
•

Hur klandrar man ett testamente?

Ett testamente kan klandras genom att en arvinge skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Syftet med
stämningsansökan är då att domstolen ska komma fram
till att testamentet inte är giltigt. En sådan process måste
inledas senast sex månader efter att arvingen blev delgiven testamentet (det vill säga fick kunskap om innehållet i testamentet).
För att ett testamente ska kunna klandras krävs antingen att testamentet är formellt felaktigt (i praktiken
att det upprättats utan vittnen) eller att testamentet inte
återspeglar testatorns egentliga vilja. Så kan vara fallet
om testatorn tvingats skriva under testamentet under
påverkan av en psykisk störning.

Vad är jämkning av testamente?
Möjligheten till jämkning av ett testamente uppstår om
testamentet inkräktar på en bröstarvinges rätt till laglott.
Enligt svensk lagstiftning går det inte, under förutsättning att den avlidna hade barn eller andra bröstarvingar,
att testamentera bort mer än 50 procent av kvarlåtenskapen. Bröstarvingarna (barn eller barnbarn) har alltså
tillsammans rätt till minst 50% av kvarlåtenskapen. Om
ett sådant testamente ändå har upprättats kan den eller
de bröstarvingar som missgynnats kräva att testamentet
jämkas (det vill säga justeras på ett sådant vis att rätten
till laglott respekteras).

Terese
Landin

Jurist

Julen närmar sig och kanske har du i år funderat över
att köpa några begagnade klappar över nätet? Men
vågar du betala i förskott och lita på att du får din
vara?
Ja, tänkte jag, då jag ansåg att en betalning över swish
är säker eftersom det är möjligt att kontrollera att namnet på mottagaren och personen jag pratat med överensstämmer. Jag svarade på en annons på internet och
hade en del korrespondens fram och tillbaka med säljaren, som gav ett trovärdigt intryck. Vi diskuterade pris,
fraktkostnad och betalningsform. Jag erbjöds betala
halva beloppet först och resterande belopp efter att jag
fått en bild skickad på paketet, kvitto samt fraktsedel. Jag
tyckte att det lät som ett bra upplägg och att vi delade
på risken ungefär lika. Jag betalade halva summan, fick
sedan den utlovade bilden plus att paketet registrerades
i min Postnord-app. Allt lugnt, tänkte jag och swishade
över resterande halvan. Paketet var ju registrerat.
Döm om min förvåning när jag några dagar senare
öppnade paketet och där i låg… ingenting! En tom kartong hade säljaren lagt i, för att ge paketet någon slags
tyngd antar jag, men min utlovade vara var inte där. Jag
behöver kanske inte förtydliga att jag inte fick något svar
på mina meddelanden eller samtal efter detta.
Däremot gjorde jag en polisanmälan med låga förhoppningar om att någon skulle ta det på allvar – det
rörde sig ändå om ett belopp under tusenlappen – men
nu är jag faktiskt kallad till huvudförhandling. Däremot
swishar jag inte i förskott mer…gör du?

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!
hakanssonsbygg.se - info@hakanssonsbygg.se - Följ oss gärna på Facebook

Vi utför alla slags plåtarbeten
till takrenoveringar
Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96

Har du blivit
utsatt för brott?
Brottsofferjouren Östergötland ger dig
kostnadsfritt stöd på över 20 olika språk.
Du kan alltid vara anonym och du väljer
själv om du ska polisanmäla.
011-61 000
info@ostergotland.boj.se
www.ostergotland.boj.se

LOPPMARKNAD
LOPPMARKNAD

Sporthallen
Vikingen,
Söderköping
Sporthallen
Vikingen,
Söderköping
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Isabelle
Ekstedt

Affärsjurist

VÄRMER DU UPP
DITT HUS EFFEKTIVT?
GARNBUTIK
Gå på kurs Sticka, virka & krokning för nybörjare
Personlig hjälp boka tid!
Handarbetscafé onsdagar kl.18
Webbshop inom kort!
Sortiment

Ullcentrum, Fonty, Plassard, Schoppel m.fl.
oss!
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”En textil besöksanledning i Söderköping med hållbar kunskap & kreativitet”

Följ oss gärna på Facebook

Vi utför nybyggnation, renovering,
byggnadsvård, timring och tillbyggnad

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten

Välkommen att kontakta vår
energi- och klimatrådgivare
med frågor.
Idrott
o Fritid
012118625,
Idrott
o Fritid
012118625,
Per
Sjöström
idrott.fritid@soderkoping.se
idrott.fritid@soderkoping.se

011-15 16 44

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

24 Krönika/Dagens Ros
”Solen värmer som under
sensommar här i vår
sydsluttning mot kanalen. Fast
vi är ju i november som väl
enligt mig borde kallas vinter,
eller hur? Och skogen vi är
omgivna av är ju helt underbar
med de verkligen olika träden
att se upp på och bara njuta.”

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.
Dagens Ros till Olle och Gunilla, Alviksgatan 3. Dom
gör så jättefint i våra rabatter.

Vill jag ge Inspirera för att de är så fantastiska.
Med varmt hjärta gör det alltid det där lilla extra för min
mamma. Jag kan känna mig trygg när jag arbetar.

Grannarna

Sanna Runard

Jag vill ge dagens ros till Anne Sjöström Parant i Västra
Husby, alltid glad och vänlig.

Vill ge dagens ros till en vän, som alltid finns där, Lilian
Vendel.

Anette Karlsson

Gunnel

TACK Rolf och Helene på Friska Tänder!
Ni botade min tandläkarskräck!

Anne Lövgren

Karin Ragni Wåtz och Lola Rylen är värda rosor för att
de utan knot ställer upp som bröllopsvittnen.

Dagens ros till min goda vän Ingrid Edberg.
En glad och ärlig människa. Härligt att ha dig i mitt liv!

Till Mimmi Hermez på Tempo Trollet, för allt gott hon gör.

Vigselförrättaren

Pia

Och nästa månad infaller julen. Trevligt tillfälle att träffa våra vuxna superbarn, alla fyra samtidigt. Vi brukar
laga mat tillsammans enligt våra egna traditioner med
inslag av de traditioner vi är uppväxta med i varje generation. Ser verkligen fram emot vårt avslappnade sätt
att fira julen i vår familj, naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens råd.
Varm hälsning till er alla!

Kathleen Ginyard
Text och Foto

Byt till vinterdäck i tid!

Kör säkert!

Ros och tack till GunBritt och Börje som bjöd oss på
bouleträning, kaffe, kaka och strålande väder på deras
gård i Ö. Ny.

Dagens ros vill jag ge till Anita Eriksson för den härliga
promenaden på Ramunder och go´fikan i solskenet.

Pia

Pia och Nisse

Kerstin Valdemarsvik
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Boulvännerna

M

Mycket intressant start på vintern i år! Så varmt väder
att inga vinterkläder behövs alls. Solen värmer som under
sensommar här i vår sydsluttning mot kanalen. Fast vi är
ju i november som väl enligt mig borde kallas vinter, eller
hur? Och skogen vi är omgivna av är ju helt underbar
med de verkligen olika träden att se upp på och bara
njuta.
För mig är det helt underbart att här vid Göta kanal se
vattnet fortsätta att lätt strömma ned mot Söderköping
utan tillstymmelse till att is skulle vara på gång att bildas!
Och kanalens vatten är inte sänkt ännu heller – tack för
det!

Dagens ros till bästa Robban på Kontorab. Tusen tack
för all hjälp med köp och uppdatering av min nya mobil.
Superservice!

LU

DEL 19: Följ 38 år av lycka!

Dagens ros till min trevliga granne Viktor.
Tusen tack för daglig leverans av NT och andra små
överraskningar.

A

Ängsbacken Övre
vid Göta kanal

Anki Karlsson

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

Den 1:a december ska vinterdäcken

Kontrollera
dina
däck
vara på om
vinterväglag
råder.
och
hjulinställning
Ring och boka däckskifte hos oss!
innan semesterresan.

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

Julhandla i tid och slipp trängsel
sista veckan innan jul
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VI BEHÖVER DIG!
HUR BLIR SVERIGE EFTER KRISEN? VI VILL BYGGA
ETT STARKARE SAMHÄLLE OCH INTE ÅTERSKAPA
DET SOM FANNS INNAN CORONA.
SÅ HUR BYGGER VI ETT STARKT SAMHÄLLE PÅ
LÄNGRE SIKT - BYGGT PÅ BÅDE RÄTT OCH PLIKT
DET VILL VI DISKUTERA MED DIG.
JUST NU GENOMFÖRS FRAMTIDSRÅDSLAG I
HELA SVERIGE. I SÖDERKÖPING KOMMER DET
ATT ANORDNAS UNDER JANUARI-MARS 2021.
VAR MED DU OCKSÅ!

MER INFORMATION KOMMER PÅ VÅR FACEBOOK
SIDA: SOCIALDEMOKRATERNA SÖDERKÖPING.
DU KAN OCKSÅ KONTAKTA OSS:
ORDFÖRANDE: KENNETH JOHANSSON, 0706675755
VICE ORDFÖRANDE: PIA DINGSTEN, 070-9207044
OPPOSITIONSRÅD: TUULA RAVANDER, 0703499660
HÅLL I, HÅLL UT OCH HÅLL AVSTÅND!
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

SÖDERKÖPING

Dags för nytt avlopp?

Boka ett
kostnadsfritt
hembesök!
Kontakta oss så hjälper vi er vidare.
Ecobox är robusta, kemikaliefria
minireningsverk som ersätter markbäddar
och infiltrationer. De klarar reningskraven
vid normal och hög skyddsnivå och fungerar
lika bra för villan som för fritidshuset.
Ecobox är utvecklad och tillverkad i Sverige.
Vi tycker som våra kunder: Avloppsrening
ska vara enkelt och pålitligt.
Pelle Frisk
070 685 89 06
info@friskentreprenad.se

0927 775 75

www.ecot.se

26 Krönika
”Nu får jag inte springa för fort,
då hinner Ni inte med. Fattade på
Matte att det skulle bli en
jättestor tidning den här gången,
nästan halva världen skulle läsa
den, nästan i alla fall.
Så jag får väl börja med en
förklaring, vem är jag?
Vilka är alla andra?...”
Tyra.

Frasse, en av de busiga kattungarna.

Sunes liv med familjen på Vikbolandet
Hallå, nu är jag lilla Sune tillbaka igen. Har fått Matte
att överge brudklänningen hon håller på att sticka, ja inte
till sig själv så kul skall vi inte ha, det är en av ”ungarna”
som skall gifta sig. Jag är faktiskt bjuden!!
Nu får jag inte springa för fort, då hinner Ni inte med.
Fattade på Matte att det skulle bli en jättestor tidning
den här gången, nästan halva världen skulle läsa den,
nästan i alla fall.
Så jag får väl börja med en förklaring, vem är jag?
Vilka är alla andra?
Jag, Sune blandis, nio år och sex kg hund med maläten päls, veterinärskan säger att jag har någon konstig
sjukdom på femtioelva bokstäver, kliar gör det inte, men
äcklig medicin får jag.
Tyra, fyra år och fem kg. Ser enligt bedömare ut som
ett träsktroll. Jag håller med om en riktig harkrank är
hon.
Rambostintan och Frasse, fullständigt hopplösa
kattungar, ja de var ungar. Nu är de tonåringar.
Mina människor, husse och matte, jag vet inte vad de
väger men 65+ är de i alla fall. Får väl ge bedömningen
lagom tjocka och med silvergrått hår.
Grannfolk finns det och de pysslar med hästar, många
hästar. Jäntan hoppar med dem, över hinder höga som
höghus, i alla fall ur min synvinkel.
Grannhunden Alwin, rumpnissen, bra stämband.
Samma med Mårten, bra ljud där också.
Vilja snart ett år, den enda av oss som är renrasig, alltid
skitig. Bärande på en hästskit eller jordklump och med
rosa regnkappa.
Höns och ankor. Hönsen sprätter upp Mattes rabatter
och jag jagar dem fast jag inte får. Det blir ett jäkla liv
varje gång, både på höns och människor.
Var får de luft ifrån?
Livet på Höganäs det är upp och ner, fram och tillbaka, alltid händer det något.
Vad jag gör om dagarna?
Ja, det kan man ju undra. Nästan varje dag släpas vi
iväg på milslånga promenader, nyttigt säger Matte nu när
hon inte går på gym för att hålla sig i trim, är ju ett jäkla
virus i full frihet.
Nu brukar ju inte jag gå på gym, men promenera får vi
göra, hur många steg tror Ni det blir på en mil?
Matte har stegräknare, men inte jag. Orättvist, den
skulle förmodligen slå i taket.
Jag har ett evigt styr med att hålla ordning på de
ohängda ouppfostrade katterna. När de flyttade hit från
Sänkdalen var de små och näpna, hängde i svansen på
mig, rev ner gardiner och blomkrukor.
Nu flyttar de på möbler, fångar möss som äts upp på
verandan, eller så släpas de in och släpps lösa på köksgolvet. Undrar om de tror att det går att rymma tillbaka
ut i friheten då?
Frasse sitter där med sin fångst, spinner och ser lycklig
ut. Matte får luft någonstans ifrån och låter mycket. Har
hon inte bott på landet i hela sitt liv, varför hojta över en
liten mus?
Ouppfostrade är de också, vad tror Ni skulle hända

om jag for upp på diskbänken och snodde vad jag kom
över? Då skulle det hojtas värre än värst.
Nu blir de nedslängda, de hoppar upp, åker ner, hoppar upp tills Matte tröttnar på hela föreställningen och
slänger in dem i duschen, nej de skall inte tvättas, det
är bara enda stället man kan förvara två terrorister i det
här huset.
Dit förpassas Frasse varje gång han spinnande sätter
klorna i någon, oftast är det grannfrun som är offret när
hon är här och försöker få i sig lite kaffe.
Sedan är de bra på att stänga in sig själva. Varje gång
en dörr öppnas hör man:
Lilla kisse sitter du här? Lilla?
På kvällarna får vi ofta gå ett varv och öppna alla dörrar, katter liksom hundar och ungar skall vara inne på
nätterna och inte vara ute och ränna. Så det blir en vända
över garage, källare, vedbod, stall, foderrummet, och hittar man inget där får man fortsätta inne med garderoben,
toaletten, kylskåpet. Ja Ni läste rätt.
Kylskåpet.
Hur fort kan det gå att smita in genom en dörr?
Lycklig blir hon i alla fall Rambostintan när hon blir
utsläppt. Hungrig, törstig och i akut behov av kärlek.
Det har inte varit en lugn minut sedan de kom in i
huset. Förr i världen drack vi te och läste tidningen i lugn
och ro. Nu sträcker Stintan ut sig i hela sin kattlängd
tvärs över tidningen.
Varje gång det skall vändas blad får Matte helt sonika
lyfta bort kattskrället men jag tror hon sitter fast med ett
resårband, för på studs är hon tillbaka, ligger bara där och
spinner och tittar sig nöjt omkring.
Frasse skulle Husse kunna använda som pappersförstörare på kontoret. Det tar 15 sekunder för honom att
strimla Dagens Nyheter i små små remsor.
Tror han hunnit lösa korsordet på den tiden också.
Missar Matte att gömma tidningen när hon kör jäntan
till bussen så hittar hon en hög strimlor med en lycklig
katt överst.
Behöver jag påpeka att hon blir galen och att Frasse
åker ut genom ytterdörren eller in i duschen, lite beroende på väder, om det regnar tycker hon synd om dem.
Det är skillnad på skit och pannkaka, Tyra och jag
får minsann gå ut och pinka vare sig det är solsken eller
spöregn. Katterna slipper, sätter sig bara på lådan. Tycker
Matte daltar lite väl mycket med de småsmå som mina
människor kallar dem.
Småsmå?
Ja, det var de kanske en gång i tiden, men det var då
det. Nu tycker jag de påminner om tigrar. Frasse som
jagar den stackars Mårten över ridbanan och vidare över
stock och sten. Jag trodde det var hundar som jagade
katter och inte tvärtom. Jag får nog tala om för dem, hur
det skall vara, vem som skall jaga vem. Jag väntar med
spänning på att han skall börja jaga hönsen också. Sätter
han igång med det har jag full förståelse, det är ju så in i
norden roligt, men vilket liv det kommer att bli.
Ibland har jag har mina filosofiska tankar och funderingar. Nu är det höst. Leran sipprar mellan tårna och

hästarna ser ut som om de varit med i Endurotävlingen
på Gotland. Fullständigt insmorda, insmetade och ingrodda med lera uppifrån och ner. Tacksam att det inte
är jag som skall få dem rena varje kväll.
Lite större procedur än när jag åker in i duschen. Nu
är det ju så att jag till skillnad från Tyra inte är livrädd för
vatten, hon beter sig som om den sista stunden på jorden
var kommen när det blir tal om smutsiga tassar. Hon tror
på drunkning, nedspolning i avloppet, att hon skall frysa
ihjäl eller månen ramla ner.
Nu är det inte så att vi blir skurade varje dag. Matte är
inte rädd för lera, smågrus och annan skit.
För att kvala till duschen skall man inte kunna se vad
som är bak och fram på oss.
Människor som kommer hit behöver heller inte ta av
sig skorna när de går in.
Hon säger att den dagen vi lärt oss torka av fötterna
själva, då får folk ta av skorna.
Vilket aldrig kommer att hända.
När jag nu fortsätter att fundera begriper jag att det
snart är advent. Det är då det ser ut som det brinner
överallt, lampor högt och lågt och en massa ljusstakar i
fönstren.
Mysigt.
Sedan blir det jul, i alla fall i vår kalender. Hur det nu
blir med den saken återstår att se. Bacillusker och elände.
Här blir det i alla fall ingen gran. Vem som helst med
något slags förstånd kan räkna ut hur det skulle bli.
Ungefär som Kalle och ekorrarna på julafton.
Skulle inte hjälpa om det togs in en stendöd gran, en
med bara mossa kvar på grenarna vilket skedde för ett
par år sedan. Hon hittade den i bonden Rubens skog,
trodde inte han skulle bli ledsen om den kom bort. Man
får nämligen inte stjäla levande granar i skogen. Han blev
nog glad att det röjdes lite.
Jag är helt övertygad om att de småsmå skulle få en
stendöd gran utan barr att barra.
Linänglarna skulle vara dödade, kulorna i bitar, stjärnan på sne och girlangerna skulle Frasse ha kring halsen.
Gott folk, ha det så gott Ni kan.
Tvätta händerna och håll avstånd.
Mata tomten och småfåglarna. Själva skall Ni äta och
dricka med förstånd, var snäll mot magen.
Kramas får vi inte, men le mot dem Ni möter.
Ta på reflexer, fixa vinterdäcken och ta fram snöskyffeln.
Vi hörs efter jul!

Hunden
Sune
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Fint pyntat vid entrén.

Sandra och Eva-Lena tar emot i nya inredningsbutiken.

Varor i butiken.

Eva-Lena har öppnat
inredningsbutik i Ringarum
Efter 40 år i andra branscher och mitt under
pandemin tog Eva-Lena steget och förverkligade sin
livsdröm om en egen inredningsbutik.
Inredningsbutiken ”Hemma hos Elsa” ligger strax
söder om Ringarums samhälle, vid en gård där
Eva-Lena bor. Jag kliver ur bilen och får en varm
känsla inombords när jag ser den vackra utsmyckade
entrén med lyktor och växter. Jag träffar Eva-Lena
och dottern Sandra i butiken för att höra mer om
verksamheten och resan dit.

- 2019 hade varit ett tråkigt år med flera händelser i
vår familj. Vi konstaterade att livet är för kort för att inte
satsa och förverkliga drömmar.
Mamma har alltid varit intresserad och duktig på inredning så detta känns så bra, säger Sandra som hoppar
in och hjälper till i butiken.
- Starten under pandemin har inneburit visst motstånd. Den årliga Formexmässan där många företagare
möter leverantörer och upptäcker nya varor att saluföra
blev av naturliga orsaker inställd.
Vi fick ta en egen tur istället. Vi har besökt grossister,
leverantörer och hittat inspiration hos andra inredningsbutiker.
Men vi är så nöjda med resultatet och valet av leverantörerna.
- När det kommer till vad det innebär att starta upp
ett företag så har vi fått jättefin hjälp av Valdemarsviks
kommun, företagshjälpen, Viktor Lenper har hjälpt oss
med logotype, för att inte tala om all fin stöttning av
andra småföretag i närområdet, och så förstås Valdemarsviks Sparbank.

Vem är Elsa som är en del av företagsnamnet?
- Man skulle kunna tro att det är någon av oss. Men
det är faktiskt en ordlek, en kombination av namnen

Eva-Lena och Sandra. Namnet är också en hommage
till min mormor, en stark kvinna som stod bakom min
morfar och hans etablering.
Det var min morfar som byggde och startade upp
verksamheten med bussbolag, värdshus, och bensinstation här i Ringarum. Mormor gick upp tidigt på morgnarna för att städa bussar och se till att busschaufförerna
fick i sig goda äggsmörgåsar inför arbetsdagen.
Det är lätt att glömma, men det finns ofta en stark
partner bakom de som driver företag. Det är ett stort
jobb och ansvar att axla hem och barn när den andra
partnern driver ett företag, berättar Eva-Lena.

Butiken öppnade första helgen i november,
hur såg den första helgen ut för er?
- Vi var lite tudelade till att öppna under pandemin
men i samråd med näringslivssamordnaren i Valdemarsvik så valde vi ändå att starta upp. Alla har jobbat så
hårt för detta och vi ville inte tappa glöden. Öppnandet
skedde under ordnade former med färre kunder i butiken
åt gången och besökarna var duktiga på att hålla avstånd.
Vi kunde inte vara mer nöjda.
Vi hade inte marknadsfört öppningen mer än på sociala medier. Trots detta hade vi kunder från Söderköping,
Valdemarsvik och Norrköping. Det var många bekanta
till den äldre generationen som kom och det var så roligt att höra fler historier om mormor Elsa, med syfte på
butiksnamnet.

Vad kan kunderna förvänta sig att hitta vid
ett besök hos er?
- Sortimentet är väldigt mycket ”vi”. Vi har olika smak
jag och min dotter men vi kompletterar varandra riktigt
bra.
Hos oss hittar ni bland annat heminredning, ljuslyktor, krukor, textilier såsom kuddfodral, dukar, plädar,
inredningsdetaljer som tomtar, kottar, ekollon, ljus med
mera.

Lokalen är väldigt inbjudande, vad har den
använts till tidigare?

- Det var ett enkelt råutrymme som inrymde lite allt
möjligt - förråd, sadelkammare och verkstad med arbetsbänkar. Hela familjen, släkt och vänner har varit inblandade och engagerade att förädla utrymmet till vad det
är idag. Bland annat så har el dragits om, utrymmet har
målats och vi har bevarat balkarna i innertaket för den
härliga känslan.
Ladugården är stor, så det finns expansionsmöjligheter i framtiden. Drömmen vore att kunna utöka med ett
café.

Öppna för samarbeten
- Som småföretagare är vi övertygade om att vi skulle
vinna mycket på att marknadsföra varandra och de tjänster och varor vi erbjuder. Därför skulle det vara jätteroligt
om vi kunde hitta lokala småföretag som är intresserade
av ett sådant upplägg.

Vad skulle det kunna vara?
- Ett exempel kunde vara en helgbukett från en
blomsterbutik som man skulle kunna köpa hos oss fredag och lördag medan man passar på att köpa med sig
lite trevliga inredningsdetaljer.

Har ni någon webshop för de som inte vill
besöka butiker just nu?
- Nej tyvärr. Men vi är inte främmande för att skicka
per post eller leverera hem varor.
Jag tackar för mig och beger mig hemåt i den svala
novemberkvällen. Söderköpings-Posten gratulerar till
etableringen och önskar Eva-Lena och Sandra lycka till
med verksamheten.

Daniel Serander
Text och Foto
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”Dina läkemedel kommer
att levereras i en dosrulle
med dospåsar för en eller två
veckors förbrukning åt
gången. Varje påse är tydligt
märkt med ditt namn,
födelsedatum, påsens innehåll
och vid vilken tidpunkt
läkemedlen ska tas.”

Foto: Privat

Apotek Hagatorget
erbjuder sina
kunder apodos
Apotek Hagatorget har blivit godkända att erbjuda
kunder boende hemma eller i vårdboende apodos, en
välkommen nyhet i synnerhet för äldre, rörelsehindrade och andra boende i staden.
För att bli doskund krävs en anmälan till Apotekstjänsts kundtjänst på telefon 010-221 69 70.

Vad är dosförpackade läkemedel?
Så skriver Apotekstjänst:
”Dosförpackade läkemedel är ett hjälpmedel som underlättar din läkemedelshantering och gör det lättare för
dig att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.
Dina läkemedel kommer att levereras i en dosrulle med dospåsar för en eller två veckors förbrukning
åt gången. Varje påse är tydligt märkt med ditt namn,
födelsedatum, påsens innehåll och vid vilken tidpunkt
läkemedlen ska tas.
Dospåsarna hämtar du på ditt apotek. Bor du på ett
gruppboende eller liknade och betalar via faktura kan
dospåsarna skickas direkt till ditt boende.
För att få dosförpackade läkemedel måste din läkare
ordinera det till dig. När du samtycker till att bli doskund
godkänner du också att läkare, apotek och vårdpersonal
får utbyta information om dina läkemedel…”
- Vi är väldigt glada att äntligen kunna erbjuda den
här servicen till våra kunder, säger Melad som driver
Apotek Hagatorget.

Åke Serander

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

”De nya maskinerna är ett miljöalternativ till kemtvätt, ett betydligt
mycket grönare system. I och med att det är vattenbaserat och inte
kembaserat så är det bättre för miljön. Svårigheten när
maskinerna utvecklades var tiden. De kunde tvätta lika bra, men det
tog lång tid. Med den senaste uppdateringen så ska kunden kunna
lämna in sin tvätt och en timme senare hämta ut den, med hela
processen klar.”

Janne och Anna-Lena framför kameran när Electrolux kom på besök.

Foto: Åke Serander

Filminspelning på Tvätt-Stället
I början av november kom Electrolux och gjorde
filminspelning hos Tvätt-Stället vid Hagatorget.
Man ville uppmärksamma den stora maskininvestering som den nya tvättinrättningen gjort.

De nya maskinerna är ett miljöalternativ till kemtvätt,
ett betydligt mycket grönare system. I och med att det
är vattenbaserat och inte kembaserat så är det bättre för
miljön. Svårigheten när maskinerna utvecklades var tiden. De kunde tvätta lika bra, men det tog lång tid. Med
den senaste uppdateringen så ska kunden kunna lämna
in sin tvätt och en timme senare hämta ut den, med hela
processen klar.
Skillnaden här är att tvätten istället för med kem-teknik körs med vatten. En ytterligare fördel med vatten,
förutom miljöaspekten, är att man även får bort svettlukt.
Med kemtvätt smetar man mest ut svettlukten, men här
tvättas den bort.
- Den stora nyheten är egentligen torktumlaren, det
fanns inga lågenergivarianter tidigare, vår är utrustad

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

med värmepump, berättar ägarna Janne och Anna-Lena
Svensson.
- Många frågar ”Hur kan man tvätta en kostym i
vatten?”. Det kan man inte med en vanlig tvättmaskin,
fortsätter Janne.
Johan Granrot från Electrolux fortsätter:
- Ja, det blir en skonsammare tvätt. Man kan säga att
man ”vaggar” tvätten. I en vanlig tvättmaskin far tvätten
runt och faller ned med ett plask. Det vill man inte göra
med mer känsliga textiler. Det är första systemet som
godkänts av ”The woolmark company”, så det är certifierat och laboratorietester har gjorts. Det blir precis lika
rent som vid kemtvätt, men är mer miljövänligt.
Vår tillverkning av tvättmaskiner sker till största del
i Ljungby. Tillverkningen är också den en viktig miljöfråga. Det är en klar fördel att slippa långa transporter.
Systemet fungerar lite som motvikt till det gamla ”slit
och släng”-tänket. På Tvätt-Stället har man satsat på
kvalitetsprodukter som håller länge.

Tidningen finns
även på ställ i
Norrköping

Åke Serander

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

Söderköpings-Posten

50 kr per såld annons går till Guldkants viktiga arbete
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Månadens nystartare: Elians

I samarbete med Nyföretagarcentrum

Johar och Jimmy.

Foto: Privat

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

vi inte misslyckas, att leverera närproducerad miljövänlig
el med en hög kundservice kommer att bli en framgång.

Jimmy Björketidt har arbetat som IT-konsult ända sedan mitten av 90-talet och har erfarenhet från ett antal
jobb i olika bolag inom IT-branschen. Jimmy startade
sitt eget företag, Björketidt IT AB, och har de senaste
åren jobbat som egen företagare med stora företag som
kunder. Målet har varit att utveckla verksamheten men
som liten enmansföretagare är det svårt att locka till sig
mer personal för att utvidga verksamheten. Så Jimmy har
sökt efter något annat som skulle var mer utmanande,
spännande och med stor potential.
Allt började med Jimmys intresse för att fricampa
med husbilen och utmaningen med att få batterikapaciteten att räcka till längre resor och med en önskan om
att ytterligare kunna förlänga resor ut i naturen utan att
behöva el-kabel. Efter mycket utforskning på internet
så hittade Jimmy en lösning till husbilen, en egen solcellsanläggning som installerades på taket kompletterat
med en extra fristående solcellspanel. Det visade sig att
det löste problemet på ett mycket bra sätt och blev också
upprinnelsen till Jimmys stora intresse för solenergi. Det
var också det som väckte idén om att starta något eget
inom området.
Nu blev det mer sökande och utforskande av energilösningar i större skala, solenergi måste också fungera
lika bra på villan som det gör på husbilen. Jimmy hittade
och tog kontakt med företaget Elians som är en leverantör av solcellsanläggningar, som har en affärsmodell som
bygger på franchise. Man söker och erbjuder möjligheten
att bli franchisetagare i vår region.
Elians filosofi och verksamhet handlar inte bara om
ny teknik som skapar kundnytta utan även om en mycket viktig resurs i verksamheten, nämligen medarbetarna.
Med engagerade medarbetare lyser trivseln igenom både
till kunder och övriga medarbetare. Idén att starta ett
eget företag inom området började växa fram. Kontakt
togs med Elians och konkretiserades till ett förslag.

Solceller

Jimmy startar upp sitt lokala företag i Söderköping för
att bli franchisetagare till Elians. Jimmy har fått stöd genom rådgivningar och genom att delta på kvällskursen
”Steget till eget” som arrangeras av NyföretagarCentrum.
Han har även fått stöd från Almi med det ekonomiska
för företagsstarten. När Johar Björketidt, son till Jimmy
fick se planerna för bolaget och idén så ville även Johar
medverka i det nya företaget Solcellsteamet i Söderköping. Nu när vi är två med samma driv och målbild kan

Solenergi finns i överflöd, i form av naturligt ljus och värme. Med en egen solcellsanläggning kan du producera
din egen el i minst 25 år framåt, hållbart för både miljön
och plånboken.

Vilka är era kunder?
Alla behöver energi. Små som stora företag och privata
kunder. Vi hjälper till att utreda om, och hur kunderna kan sänka sina elkostnader. Många gånger kan man
minska sina kostnader med 50 %. Vi kan erbjuda paketlösningar som är anpassade för kunden. Vi ser kvalitet
och noggrannhet som självklarheter. Vi gillar långvariga
relationer och därför vill vi att våra kunder skall känna sig
nöjda varje gång vi utfört ett uppdrag. Vare sig det gäller
mindre jobb hos privatpersoner eller stora installationer
inom industri och lantbruk.

Mål
Vi vill bli den lokala solcellsbolaget som står för kvalitet,
nöjda medarbetare och goda kundrelationer.
Vi vill att kunderna ser solenergi som framtidens energilösning och därmed skapar vilja att närproducera sin
egen el och bidra till en bättre miljö.

Elians började på Sveriges solsäkraste plats
Efter studier på KTH startade två vänner ett elinstallationsföretag på Gotland.
Deras framtidstänkande och nyfikenhet kom att bli
en språngbräda in i solcellernas värld.
Arbetssättet handlade inte bara om teknik och kundvård utan även om en annan mycket viktig bit - nämligen
personalvården. Med engagerade medarbetare lyser trivseln igenom både till kunder och övrig personal.
Med detta koncept växte Elians och blev två år i rad
utsedda till Gasell-företag av Dagens Industri.
Det var då som de båda vännerna kom på att Elians
skulle bli en kedja.
Idag består Elians av lokala företagare som finns på
flera platser i södra Sverige. De samarbetar mycket med
varandra och till dags datum har Elians satt upp över 700
solcellsanläggningar.

Jimmy Björketidt

”Nu har grossistföretaget Nammi
Godis AB etablerat sig i
Söderköping, i före detta
Profilexperternas lokaler på
Ågatan 1. Ägarna Pelle
Pettersson och Teresa Fältman
bor i Gårdeby och det var därför
naturligt att flytta verksamheten
från Norrköping, där man har
funnits i tolv år.”

Ägarna Teresa och Pelle.

Tycker du om lakrits?
Nu har grossistföretaget Nammi Godis AB etablerat
sig i Söderköping, i före detta Profilexperternas
lokaler på Ågatan 1. Ägarna Pelle Pettersson och
Teresa Fältman bor i Gårdeby och det var därför
naturligt att flytta verksamheten från Norrköping,
där man har funnits i tolv år. Lokaliseringen är
perfekt utmed E22 och närhet till E4:an.

Nammi Godis, (nammi betyder godis på isländska), är
grossist för olika godisprodukter med isländsk lakrits
och choklad. En mindre del av grossiströrelsen utgörs av
isländskt havssalt och torsklever i olja. Varorna packas
om och distribueras till butiker över hela landet.

Vad är det för speciellt med isländsk lakrits?
- Det är hög kvalité och lakritsen presenteras i vackra
förpackningar, men framförallt var det på Island man på
50-talet upptäckte den goda kombinationen lakrits med
choklad.
Varannan vecka kommer lakritsen med båt från Island
till Varberg och därefter med lastbil till Söderköping.
I dagsläget finns ingen butik, men till sommaren
planeras för en stor lakritsbutik som kan bli en riktig
turistattraktion.
Företaget omsätter åtta mkr/år och har fyra helårsanställda men för tillfället har man många extraanställda i
verksamheten. Framtiden ser bra ut och det är inte omöjligt med nyanställningar till våren.

Åke Serander
Text och Foto

Ekonomi ska vara enkelt

Tel. 0121-72 17 50 • Prästgatan 2C

hej@visionsandnumbers.se
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Ingen julmat innan Kalle Anka.
Sånna var reglerna.
Från boken ”Lilla Fruntimret”.

Gunilla Dahlgren

www.bokstavligtmalat.se.

Föreningen Guldkant i Söderköping vill bidra
till bättre livskvalitet för äldre och ensamma
människor i kommunen

Glada fester, utflykter, underhållning och andra stora och små glädjeämnen brukar vi
bjuda på. Saker som ger lite guldkant åt tillvaron. Men det här året har vi fått anpassa
oss till en ny situation. Hitta andra sätt att visa att vi tänker på er, alla våra kära vänner
med hemtjänst och i äldreboenden. På sidan 17 i julbilagan står lite om vad vi hittar på i
juletid. Hör gärna av dig, du som har idéer om vad vi skulle kunna göra.
Föreningens medlemmar lägger ned mycket tid och engagemang, men utan generösa
sponsorer skulle vi inte kunna göra mycket. Stort tack till alla som bidragit! Särskilt vill
vi tacka vår huvudsponsor Söderköpings-Posten, som ända från starten har ställt upp
för vår förening och därmed för våra äldre. Vi jobbar oförtrutet vidare och räknar med
fortsatt stöd.
Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar.

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

Guldkant
i Söderköping

Erbjudande till Söderköpings-Postens läsare
Bowla en timme på en bana och få

50% rabatt*
Öppettider:
Måndag-torsdag kl 16:00-21:00
Fredag-lördag kl 16:00-22:00
Söndag kl 12:00-18:00
* Erbjudandet gäller vid ett tillfälle för
Söderköpings-Postens läsare och för
max fyra personer. Gäller ej fre-lör
efter kl 18. Ta med urklippt annons.

Ringvägen 44 (Fixområdet) Söderköping
0121-771717 • info@soderkopingbowling.se

Maria Hellqvist

En målning från Ola Art.

Ola Niklasson

Söderköpings
Konstpromenad
Välkommen på konstpromenad i Söderköping
DIGITAL VISNING: På ”skyltlördagen” den 28 november sker p.g.a.
pandemin en digital vernissage för konstvandringen med elskåp utmed
Storån. Konstnärer och verk presenteras på hemsidan:
www.soderkopingsposten.se/konstpromenad.html
Naturligtvis går det bra att på egen hand promenera från Garvaregården
vid Rådhustorget ner till Söderköpings Brunn för att uppleva de åtta verken.
TÄVLING: Skyltlördagen blir också startskottet för omröstningen som
Söderköpings-Postens läsare inbjuds till, att utse det mest populära verket.
Bland de som röstat på vinnande konstnär, lottas ett inramat foto av verket
ut. Vinnande konstnär och röstande presenteras i Söderköpings-Postens
utgivning i slutet av februari. Lycka till!

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

Ett initiativ av: Söderköpings-Posten
Värdföretag:
Djurbergs - Handelsbanken - Ramunderstaden - Stadskärnan
Swedbank - Westerberg fastigheter

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

GAS I
SKYLT
BARSKRAPADE
MÅFÅMÅTT

N E O N

N

KORT
ÖVERSTE
SOM TVÅ

OXUDDE
1061

OTYMPLIGA

EJ PUBLICERADE

Vinnarna

Margot Juchert, Gusum
Iréne Birgersson, Söderköping
Ingrid Karlsson, Söderköping
Ulla Landström, Söderköping
Vi gratulerar vinnarna!

HARDJUR

P A N K A

Ö V

FRÅNSLAGEN

KNÄA
SÅRADE AV DIGITAL
BJÖRN VIDEO

A V
N I

O R Ä T T F Ä R D I G

K R U M M A

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 10 februari.

M Vinnare Korsord
M O T S V A R A Oscar Ljung, Norrköping

V A T T E N H Å L
FELAKTIG

REPTILER
ROVA

S U R

Ä R I U P P F Ö R S L U T

KUTRYGGIGA

Fullständiga möjligheter!
Ängsbacken Övre vid Göta kanal
Fordonsteknik
Söderköping

FÅKAR PÅ
PRIMIFIKTIV ÖLAND
TIVT
PETER
DJUR
SKYDDAT

S

Naturnära
KundaliniYogaCenter

www.nkyc.se, info@nkyc.se
0704-104922/0709-589645

Lösning till förra
numrets korsord

PARTI

WWW.RUTSOMSORG.SE - 070 348 30 14

AS
GOOD
MORNING
AMERICA

LIDERLIGT
CALVIN
KLEIN

Namn: 					

KLOT
OCH LYA

Kontakta oss för prisuppgift

Erbjudandet gäller till den 31 januari
VIDA
VATTEN

CHIFFER

VÄXER I
SKIDOR
GULDMAKERI

RUTS

Just nu 15% rabatt på flyttstäd

SKRIVTECKEN
PANORAMAN

MEST
OMOGNA
GALET
UPPTÅG

NIVÅN
OCH
HIMLAKROPP

MINDRE
TÅG

FÖRBÄTTRINGAR

TIDS- HOLMÅLDER GÅNG

VASSBÅT
IHOP

SPRÅKLJUD

TUFF
TÄVLING
MED MC
DEKAPITERAR
ÄR BÅDE
LITIUM &
CESIUM

Tel.0121-148
0121-148 49
49 Linköpingsgatan
Prästgatan7,
4,614
614 34
30 Söderköping
Söderköping
Tel.

..
AB·
·STÄD
STADOCH
OCHOMSORG
OMSORG

VINNER

PASCAL
SNUS &
NYHETSBYRÅ

NY
ADRESS

HEMSTÄD - FLYTTSTÄD - FÖRETAGSSTÄD - FÖNSTERPUTS

HAR
BORG I
STOCKHOLM

OHYRAN

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

DURKDRIVEN
ADJÖ I
MADRID

O U T G I V N A

Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se

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

Telefon: 0121-21760
011-105080
0121-21760

i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

DinDin
lokala
installatör
sedan 1989
lokala
installatör

www.elcenter.se

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

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

GULDKANT

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

GULDKANT

