
Söderköpings-Posten
Vinter 2021 Positiv, personlig och lokal

Söderköping är en 
stad med upplevelser 
året om
Sid 2

Läsarnas vackra vinterbilder 
Sid 4

Aktiv vinter i Söderköping 
Sid 6

Låna av Fritidslagret 
Sid 8

40 000 ex.
Se även julbilagan inne i tidningen
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Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-15

ÖPPET ÅRET RUNT

0123-209 33 - E22 - skokladladan.se

1000 kvm höst och vintermode
Dam 36-56 Herr S-6XL Skor 36-50

(Under januari och februari stängt mån-tis)

Gilla gärna Klädladan på Facebook

Ökad upplaga i samarbete med Stadskärneföreningen, Söderköpings Kommun, Söderköpings Brunn, Restaurang Bakfickan, Ramunderstaden och Familjen Westerberg Fastigheter

Jultallriken 199kr/st
 Landgång med smak av julen 129kr/st

Juldessert tallriken 99kr/st

För mer information, välkomna in  
till oss, eller ring 0121-21750 
God Jul önskar Mimmi med personal!

Nyheter: 
Lyxig landgång med smak av julen 

Desserttallriken med julens läckerheter 

Succén är tillbaka: 
Traditionella jultallriken!

Studio 16 (f.d. Anita Salongen) 

GÖR DIG JULFIN HOS OSS
100 KR RABATT PÅ EN VALFRI

HÅRVÅRDSBEHANDLING
Erbjudandet gäller mellan den 1-31 december 2021  

vid uppvisande av denna annons  
Klipp ut och ta med

Skönbergagatan 16, Söderköping - Välkommen att boka tid på 0121-104 68
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Många har säkert hört att ”Söderköping är väl trev-
ligt, men det är en sommarstad.” I meningen ligger 
att det framförallt är under sommaren som du ska 
besöka stan som då lever upp och därefter återgår 
i dvala. Affärerna stänger och gatorna blir tomma. 
Men stämmer den bilden?

Nej, Söderköping är en stad som lever året om. Visser-
ligen stänger någon butik vid Rådhustorget under ett 
halvår, men det har sin naturliga förklaring i att den i 
huvudsak erbjuder glass på lösvikt och hur gott är det 
med glass utomhus i november?

Butiker och restauranger håller öppet året runt och 
Stadskärneföreningen genomför löpande olika eve-
nemang. Det har varit en positiv utveckling. Tidigare 
stängde flera av restaurangerna i Kanalhamnen, men nu 
håller de öppet året om. 

På Söderköpings Brunn uppträder kända artister året 
om under temat ”Musik på Brunnen”.  Söderköping har 
också ett mycket aktivt föreningsliv framförallt inom 
idrott och kultur som bidrar till många aktiviteter. 

Influensen och närheten till Norrköping och Lin-
köping är naturligtvis av stor betydelse. Många boende 
i storstäderna besöker gärna vår vackra stad. Man kan 
också konstatera att närheten till Norrköping innebär en  
arbets- och bostadsmarknad.

Tänk också på vår fantastiska S:t Annas skärgård som 
inbjuder till många vinteraktiviteter. Många har under 
pandemin upptäckt att med hjälp av ny teknik så är det 
fullt möjligt att bo och verka i skärgården och samtidigt 
få uppleva allt det vackra som naturen erbjuder.

I detta nummer av tidningen har vi brutit ut julaktivi-
teterna i en julbilaga medan resterande utrymme speglar 
allt som händer under vintern, och det är inte lite. Läs 
t.ex. om Fritidslagret där du och familj kan låna sportut-
rustning som skidor och skridskor helt gratis!

Vidare tipsar vi om var du kan bedriva friluftsliv, vare 
sig du promenerar, åker skridskor eller skidor i härliga 
vintermiljöer.

Har du sett Söderköpings egen filmfotograf Sune  
Johansson på stan? Det har du säkert. 2002, för snart 20 
år sedan, köpte han sin första digitalkamera och sedan 
dess har det blivit många filmer. Filmer som nu börjar 
bli alltmer intressanta som tidsdokument. Gå och se  
jubileumsutställningen på Stinsen i februari. Vi som har 
träffat Sune vet att det blir mycket att se och uppleva!

Sedan har vi i vinterdelen våra intressanta krönikö-
rer. Rein som beskriver en seglats över Atlanten med 
en fripassagerare och Boy som når Bali i sin intressanta  
reseberättelse. Terese och Isabelle vägleder oss genom 

juridikens snåriga område. I julbilagan kåserar Marian-
ne om historiska jullekar och Anne-Marie guidar oss i 
julens läckerheter.

2022 står inför dörren. Årets almanacka blev mycket 
uppskattad och efterfrågad så att upplagan tog slut. Vi 
fortsätter därför samarbetet med Mattias Brauns ”Öster-
götland i bilder” och erbjuder almanackan till tidningens 
läsare från andra halvan av december. 

Nu tar vi sats inför kommande år och återkommer med 
positiva, personliga och lokala nyheter i slutet av februari. 
Till dess önskar vi dig en fantastisk jul och vinter!

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 2021

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

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

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

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. 

”

Ledare

Månadens annonsör
- Vi på E.ON är mycket glada över vårt samarbete 

med Söderköpings-Posten.
Som elnätsägare i kommunen och fjärrvärmeleveran-

tör till många kunder är det viktigt för oss att nå alla 
postlådor.

Vi har ett pågående väldigt fint kulturprojekt med att 
utsmycka ett antal av våra elskåp och andra anläggningar 
i Söderköping. 

E.ON är stolt över denna samverkan med bland  
andra Söderköpings-Posten, Söderköpings kommun och  
lokala konstnärer.

 Åke  
Serander

Ägare och  
redaktör

Söderköping är en stad med upplevelser året om

Björn Persson  
E.ON

”Söderköpings egen filmfotograf ” Sune Johansson har 
under 20 år dokumenterat intressanta personer m.m. 
från  framförallt Söderköping, Vikbolandet och Skär-
gården. Läs mer om Sune i vårt reportage på sid 10. Med 
anledning av jubiléet så lottar vi ut fem filmer till en 
vinnare.

Skicka ett vykort till Söderköpings-Posten, Storgatan 2, 
614 30 Söderköping, så deltar du i utlottningen. Vi vill ha 
ditt vykort före den 15 februari. Du som inte vinner kan 
köpa filmerna under februari i samband med jubileums-
utställningen på Stinsen.

Vi lottar ut fem filmer  
av Sune Johansson

En av fem titlar
som vi lottar  
ut till en lycklig 
vinnare.

Ökad upplaga i samarbete med Stadskärneföreningen, Söderköpings Kommun, Söderköpings Brunn, Restaurang Bakfickan, Ramunderstaden och Familjen Westerberg Fastigheter

Söderköpings-Posten
Julen 2021

Positiv, personlig och lokal

Julstämning på  
Rådhustorget Nu och Då 
Sid 8-9

Upplev en Söderköpingsjul 
Sid 4

Adventsmarknaden är tillbaka 
Sid 6

En godhjärtad jul 
Sid 18

40 000 ex.Extra stor upplaga

God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi er alla

När du bokar 8 annonser i Söderköpings-Posten 2022
får du dessutom annonsering i vår app till ett värde av 5 000 kr

Erbjudandet gäller till 24 december 2021

Söderköpings-PostenVi gömmer en julklapp om dagen från 1 december  fram till julafton på olika platser runt om i Söderköping

Boka annonspaket redan nu  Boka annonspaket redan nu  och få en julklapp på köpet!och få en julklapp på köpet!

Telefon 0121-421 35Telefon 0121-421 35
annons@soderkopingsposten.seannons@soderkopingsposten.se

Tack kära annonsörer!Tillsammans har vi i år samlat in

Söderköpings-Posten

50 kr per såld annons i Söderköpings-Posten går till den ideella föreningen Guldkant i Söderköping som förgyller vardagen för äldre och ensamma människor i Söderköping

22 300 kr

Missa inte julbilagan  
inne i tidningen

”32 sidor med allt du behöver
veta inför adventshelgerna, 

julen och nyårsafton.”



3

Trots ordentliga lås, utökade larm och kameror fortsatte Kuddby Träd fällning att råka ut för inbrott efter 
 inbrott. När de blivit av med cirka sextio sågar, en vedmaskin, släpkärror och en dumpervagn fick det vara nog. 

— Det kändes hopplöst. Vad vi än gjorde 
tog de sig runt det. Vid ett tillfälle sågade de 
till och med hål i väggen och gick in, berättar 
Pär Carlsson, VD på Kuddby Trädfällning.

— I det här läget tog vi hjälp av vår 
 risk specialist Thomas Broström för att 
diskutera varianter på inbrottsskydd och 
 säkerhet, berättar Ann-Sofie Fall, 
försäkrings  rådgivare på  Läns  försäkringar 
Östgöta. 

Efter att ha utvärderat olika vägar 
framåt tog Kuddby Träfällning beslutet att 
bygga en helt ny industrilokal på tomten i 
Norrköping. Ann-Sofie Fall  samman förde 
 därför Pär Carlsson med  Sibel Ergul på 
 Läns försäkringars företagsbank och  
 finans iering av bygget ordnades till allas 
belåtenhet. 

— Det gick smidigt eftersom vi har både 
bank och försäkringar i vår organisation 
och kan hjälpa till med den biten också, 
konst aterar Ann-Sofie Fall.

– Den nya lokalen designades och 
byggdes för att hålla en hög  säkerhets nivå. 
Det var ett jättebra samarbete där vi 
kunde bolla idéer med Länsförsäkringar 

och vi är väldigt nöjda med hur byggnaden 
blev. Nu har vi en säker industri lokal som 
är  komplett med bland annat  verkstad, 
 tvätthall, kontor och om klädningsrum. 
Sedan dess har våra inbrotts problem 
 upphört, berättar Pär. 

Pär Carlsson har själv varit kund 
hos Länsförsäkringar i över trettio år, 
både som privatperson och som  företagare.

— De har alltid varit de självklara  valet. 
När jag har funderingar eller behöver hjälp 
slår jag alltid en signal till  Ann-Sofie, och 
även om det inte är hon som kan  hjälpa 
mig i just det ärendet ser hon till att 

koppla mig till rätt person. Det är en service 
som jag värderar väldigt högt, menar Pär 
 Carlsson.

Helena Hellstén  arbetar som  ansvarig 
över det skade-
förebyggande arbetet 
på  Länsförsäkringar 
 Östgöta och har 
nära  kontakt med 
bland annat polis 
och  räddningstjänst 
för att tillsammans 

se hur de kan hjälpa människor med 
förebyggande åtgärder.

 — Det gäller att hela tiden ha örat 
mot rälsen och se till att så många 
som möjligt är informerade om vad de 
kan göra själva. Detta innebär bland 
annat att uppmuntra hantverkare till 
att märka alla sina verktyg och doku-
mentera dem, låsa in så mycket som 
bara går och så klart att använda ljus, 
larm och rörelse detektorer i den mån 
det går, berättar Helena Hellstén.

Länsförsäkringar Östgöta har företagsbank, 
försäkringar och pensionslösningar för företag 
och privatpersoner enkelt samlade på ett  ställe. 

Kontakta Länsförsäkringar Östgöta på: 
Telefon: 013-29 00 00  Mejl: info@lfostgota.se 

Teamet från Länsförsäkringar Östgöta som 
arbetar tillsammans med Kuddby Trädfällning: 
 
Ann-Sofie Fall, rådgivare företagsförsäkring 
Sibel Ergul, företagsrådgivare bank

Med rätt åtgärder  
minskade inbrotten

Detta är en annons.

Med en ny industrilokal kan Kuddby Trädfällning tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta konstatera att inbrotten upphört. Foton från Öst Media.

Native_Inbrott_Helsida_Skopingsposten.indd   1Native_Inbrott_Helsida_Skopingsposten.indd   1 2021-11-02   14:32:092021-11-02   14:32:09
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Almanackan 2021 blev en succé. Många ville  
förhandsboka sitt exemplar och visade sin tacksamhet 
på många olika sätt. 

Nu är den populära almanackan tillbaka. Med ett upp-
slag per månad och med möjlighet att skriva anteckning-
ar per dag. Även 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 7 000 ex. Från den 19 december finns 
den att hämta på tidningens redaktion, passa på så långt 
lagret räcker.

Almanackan sponsras av lokala företag, men du får 
gärna swisha 25 kr eller valfritt belopp till föreningen 
Guldkants angelägna arbete bland ensamma och äldre, 
nr 123 626 52 35.

Åke Serander

Söderköpings-Postens 
almanacka 2022

Söderköping med Ramunderberget i bakgrunden. Foto: Östergötland i bilder / Mattias Brauns

Foto: Östergötland i bilder / Mattias BraunsFoto: Östergötland i bilder / Mattias Brauns

Nu är den populära  
almanackan tillbaka. Med ett 
uppslag per månad och med 
möjlighet att skriva  
anteckningar per dag. Även  
i år med Mattias Brauns  
”Östergötland i bilder” vackra 
foton från stad och skärgård.

”

Läsarnas vackraste vinterbilder

Foto: Kersti Vikström Foto: Kersti Vikström

Foto: Jan NilssonFoto: Birgitta Ericksson Foto: Barbara Niva

Foto: Sara Höglind 
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Årets julklapp Årets julklapp 
är en känslaär en känsla
Upplevelser och underhållning, glädjetårar, Upplevelser och underhållning, glädjetårar, 

drama eller galenskap. Ge bort ett drama eller galenskap. Ge bort ett 
presentkort till scenkonst!presentkort till scenkonst!

NORRKOPINGSSYMFONIORKESTER.SE

DECEMBER
KOM I STÄMNING

Jul

KATEDRAL AV KLANGER
Orkestern får glänsa i två monumentalverk med 
andliga dimensioner.

43 Crusellhallen Linköping
De Geerhallen Norrköping

9
TJAJKOVSKIJ & ELGAR
Låt dig beröras av Elgars vackra cellokonsert och 
Tjajkovskijs musik till Nötknäpparen inför julen!

De Geerhallen Norrköping

11
BARNENS JUL
Nötknäpparen goes street dance med dansare 
från Legacy Family.

De Geerhallen Norrköping

1615
DICKENS EN JULSAGA
Dickens julsaga varvas med julsånger för kör och 
stor orkester.

Crusellhallen Linköping
De Geerhallen Norrköping

Biljettsläpp!
KÖP PÅ OSTGOTATEATERN.SE - En del av Scenkonst Öst

Vansinniga äventyr i Peer Gynt, den mörka komedin Expedition kyla, 
publiksuccén Den sjunde vågen gör come back och våra relationer ifrågasätts i Gegget.

VÅRENS REPERTOAR 30 NOVEMBER KL. 10.00
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Vintern ligger runt hörnet. Här kommer lite tips på 
vinteraktiviteter i Söderköpings kommun.  
Söderköping erbjuder många idrotts- och frilufts-
livsaktiviteter. Allt ifrån skid- och skridskoåkning till 
vandring i vinterlandskap med stopp för grillning. 

På glid i Söderköpings kommun
På Vikingavallens konstfrusna isbana finns möjlighet att 
åka skridskor från mitten av december till slutet av fe-
bruari. Passar bra för såväl nybörjare som erfarna. Barn-
familjen som vill prova på lite mer stadsnära skridskoåk-
ning kan besöka konstisen på dansbanan vid Göta kanal 
under december och januari. 

Om vädret tillåter kan skridskoentusiaster även åka 
på flertalet sjöar, vattendrag och hav runt om i kommu-
nen. Exempelvis Klarsjön, Göta kanal och Sankt Anna 
skärgård. Större isytor som dessa lämpar sig väl för turer 
på långfärdsskridskor. Vad sägs som att åka ut en solig 
vinterdag med matsäck och gott sällskap? Det är jätte-
viktigt att alltid följa de råd som gäller för skridskoåk-
ning på naturis och de rekommendationer som finns för 
de specifika isar du önskar åka på. Friluftsfrämjandet har 
många tips och råd för den som vill lära sig mer om lång-
färdsskridskor. 

Med lagg på vitt underlag
När snön har fallit kan vi rekommendera att ta en tur på 
skidor på någon av de spår som anläggs i Söderköping. 
Ett bra sätt att ge kroppen motion och träning av bara 
farten.  

Söderköpings skidklubb anlägger skidspår vid bland 
annat Petersburg på Ramunderberget, där går det även 
fint att åka pulka. Efter turen finns möjlighet att duscha, 
basta och byta om på Motionscentralen. Skidspår er-
bjuds även vid SOK-stugan i Alboga, NSGK i Hyllinge 
och Kanalbanken vid Tegelbruket-Mem. För yngre skid-
fantaster kan vi tipsa om lilla Vasaloppet som arrangeras 
av Söderköpings skidklubb.

Vandring och lek i skog och mark
En aktivitet som går alldeles utmärkt att genomföra 
även utan is och snö är vandring. Upplev Söderköpings 
vackra vinterlandskap genom turer på några av kommu-
nens många motions- och vandringslingor, eller besök 
några av de 20 olika naturreservat som finns i Söderkö-
ping. Exempelvis Borgbergsleden (11km), Albogasko-
gen (5km), Svartdalens naturreservat och Stora Rimmö 
Naturreservat. För mer information om vandringsle-
der och naturreservat i Söderköping kan vi tipsa om  

www.naturkartan.se/sv/soderkoping, som även finns som 
applikation. Hemsidan ger utförlig information om alla 
dessa natursköna platser, vilket underlättar att hitta om-
rådet som passar just dig.   

För barnfamiljer kan vi flagga lite extra för Albo-
gaskogen som tillhandahåller den populära skogslek-
platsen Kottebanan för barn från cirka fem år och uppåt. 
I nära anslutning till lekplatsen finns även utegym, flera 
grillplatser, vindskydd, toalett, belysta motionsspår samt 
tillgänglighetsslingan En gång för alla. Varför inte passa 
på att träna medan barnen leker för att sedan grilla till-
sammans?  

Utöver nämnda aktiviteter finns ett rikt föreningsliv i 
Söderköping som gör ett fantastiskt arbete för idrotts- 
och fritidslivet i kommunen. För de som är intresserade 
av föreningarna och deras aktiviteter finns förenings-
registret under fliken kultur och fritid på kommunens 
hemsida. 

Melker och Gert
Idrott & Fritid

Söderköpings Kommun

Söderköping bjuder på en  
aktiv vinter – oavsett väderlek

Foto: Petra ÖsteliusIsbanan vid Kanalhamnen.

Åk långfärdsskridskor om vädret tillåter. Foto: www.mostphotos.com

Foto: www.mostphotos.comLängdskidåkning.

”Söderköping erbjuder många 
idrotts- och friluftslivs- 
aktiviteter. Allt ifrån skid- och 
skridskoåkning till vandring i 
vinterlandskap med stopp för 
grillning.” 
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Tillsammans skapar 
vi superkrafter

Det är dags att 
börja tänka om
En del av oss har nog haft svårt att förstå vidden av klimatfrågan. 
Men nu vet vi att det vi gör idag, kommer att avgöra vår framtid. 
Och som tur är görs redan en hel del.  

Villaägare installerar solceller, stadsbor väljer cykeln framför bilen och 
företag går över till eldrivna fordon. Många hushåll uppgraderar sina 
värmesystem, andra ser till att ha stenkoll på sin energiförbrukning. 
Det finns de som oftare väljer tåget än flyget och de som aldrig slösar 
på varmvattnet. Allt räknas.

Samtidigt ser vi på E.ON till att bidra genom innovationer, smarta 
energi lösningar och stora investeringar i den pågående omställningen. 
Allt för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Att bibehålla en tro på framtiden kommer kräva gemensamma 
insatser där alla kan bidra. Så låt oss fortsätta ställa om Sverige, 
kilowatt för kilowatt. 
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Nu nalkas vintersäsongen med skridsko-, skidor-, 
pulka- och snowraceråkning. Hjälm är en självklarhet 
vid åkning och allt detta och mycket mer finner du 
hos Fritidslagret som ligger vid gamla tvätten strax 
nedanför Björkhagaskolan.
      Jag stämmer träff med Henrik och Linda som 
arbetar som handledare.

Direkt när jag kliver in i lokalen förundras jag över all 
utrustning. 

- Vi har ungefär 1 300 produkter i lager. Här finns det 
mesta för sport och fritid i olika storlekar. Det har varit 
en stor tillströmning av begagnad utrustning som nu kan 
återanvändas i stället för att kastas. Sortimentet blev mer 
omfattande än vi kunnat drömma om. Det enda vi köpt 
in själva är några fotbollar.

Vad hittar man hos er?
- Fotbollsskor, skyddsutrustning till inlines/ishockey, 

hjälmar och annan skyddsutrustning, skridskor, klub-
bor till olika sporter, några cyklar (för vuxna och barn), 
skateboards, bollar, rakets, flytvästar, långfärdsskridskor, 
skidor, friluftsutrustning, ridutrustning, golfklubbor med 
mera. 

Flytvästarna har lånats flitigt i sommar. Perfekt då 
man kanske bara är ute på sjön någon dag per sommar 
och barnen snabbt växer ur storlekarna.

Fiskeredskap står på önskelistan så att vi framöver kan 
låna ut ett spö med en ”fiskelåda” med drag.

Hur bedrivs verksamheten?
- Den drivs som ett EU-projekt under två års tid.  

Efter de två åren är tanken att det ska vävas in i den 
kommunala verksamheten. 

Verksamhetens personal består av deltagare och hand-
ledare från LSS daglig verksamhet och arbetsmark-
nadsenheten. Ett bra koncept som skapar arbetstillfällen.

Bland personalen träffar jag Thomas. Han har arbetat 
här i fem veckor och ser bland annat till att skridskorna 
är nyslipade inför säsongen och att vår boulebana är stä-
dad och spelklar.

Hur fungerar det vid utlåning hos er?
- Man uppger sitt namn, telefonnummer och får låna 

utrustningen upp till två veckor. Här kan man låna skid-
utrustning till fjällresan eller en fotboll för en timmes 
spel. 

Om man har önskemål om längre lånetid så kan man 
ringa oss och se om det är möjligt, då det kan vara kö på 
att låna vissa saker.

Vi har ett bra läge i Söderköping. Här kan även sko-
lorna låna utrustning.

Hur gör jag om jag vill skänka utrustning till er? 
- Antingen kan man lämna utrustningen hos oss här 

under öppettider eller i boden utanför, alternativt på an-
visad plats på Hjälmsborgs återvinningscentral. 

Om man har svårt att ta sig till oss eller Hjälmsborg så 
kan vi hämta utrustningen hemma hos givaren. 

Vi tar emot allt och tar ställning till om det går att 
använda eller ej. Så man får inte sålla för hårt hemma då 
mycket går att göra i ordning. Tyvärr slänger många fina 

saker och vår förhoppning är att man skänker utrust-
ningen till oss i stället.

Ordnar aktiviteter
- Med all utrustning har vi kunnat erbjuda aktiviteter 

utanför vår lokal. Vi har bland annat erbjudit allmänhet-
en att prova på golf, frisbeegolf och fotboll. Vi har också 
bjudit in olika enheter och boenden.

Om man vill testa någon sport, har tips, idéer eller 
önskemål på aktiviteter får man gärna höra av sig till oss, 
så ser vi vad som är genomförbart. 

Här finns en nyanlagd boulebana som vi dagligen 
sköter om, så här finns möjligheter för bouleentusiasten. 
Om man inte har egna klot så går det bra att låna av oss.

Vi hoppas även att många kommer och nyttjar vår 
anlagda pulkabacke i vinter. Om vädret är med oss så kan 
det även bli en skidslinga här utanför. 
Det är viktigt med tillgängligheten då det inte är alla som 
kan ta sig till spåren på Ramunderberget eller i Alboga. 

Till våren hoppas vi kunna bjuda in till fler event.

När kan man besöka er?
- Just nu har vi öppet måndag till fredag 09-15. Vi 

planerar att ha längre öppettider under någon veckodag 
framöver. 

Om man ringer och bokar utrustning så kan vi lägga 
ut det i boden för upphämtning, så att man kan hämta 
även efter våra öppettider. 

Alla är välkomna hit för att titta och låna. Kanske 
upptäcker man en ny rolig sport efter ett lån hos oss.

Daniel Serander

Låna sport- och fritidsutrustning 
kostnadsfritt hos Fritidslagret

   ”- Vi har ungefär 1 300  
produkter i lager. Här finns det 
mesta finns för sport och fritid i 
olika storlekar. Det har varit en 
stor tillströmning av begagnad 
utrustning som nu kan  
återanvändas i stället för att  
kastas. Sortimentet blev mer 
omfattande än vi kunnat drömma 
om. Det enda vi köpt in själva är 
några fotbollar.”

Thomas, Henrik och Linda visar upp Fritidslagret. Ta chansen att låna hjälm och skridskor i vinter.
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Skönbergagatan 8, Söderköping    0121-144 70
Trädgårdsgatan 27, Norrköping    011-28 72 50

De Wijks väg 13, Finspång    0122-211 11

www.ostgotabegravning.se

ÖSTGÖTA
Begravningsbyrå

Den Nära begravningsbyrån

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70

Åsa Börjesson, en av våra 
begravningsrådgivare i 
Söderköping

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

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

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

- Testamente
- Framtidsfullmakt
- Äktenskapsförord

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

Välkommen till 

min nya lokal på 

Storgatan 1

- Gåvobrev
- Hyresavtal
- Vårdnad om barn
- Bouppteckning/arvskifte
- Bodelning vid seperation

- Testamente
- Framtidsfullmakt
- Äktenskapsförord
- Överlåtelseavtal för bostadsrätt
- Köpekontrakt vid fastighetsförsäljning

Varmt välkomna önskar Graham med personal
Tel. 0121-135 90 • Kanalhamnen 2, Söderköping 
Lunch mån - fre kl 11-15 • AfterWork fre kl 16-19

Vi skräddarsyr er middag, fest och lunch utifrån era önskemål.
Ny härlig bistromeny. Helt enkelt väldigt bra mat.

Grillade jätteräkor på spett
serveras med Aioli och Pomme Americain 189:-.

Decembererbjudande!

Kanalkrogen

Vi skräddarsyr er middag, fest och lunch utifrån era önskemål.

Julafton med twist  öppet 14-22

Nyårssupe  Inkl bubbel vid tolvslaget  495:-
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Sune är för många känd som filmare.
     - Det många som kommer fram och tycker det är 
roligt att jag filmar. Om jag inte har kameran med 
mig så frågar de var jag har den.

Under hela februari pågår Sunefilms jubileumsutställ-
ning på Söderköpings stadsbibliotek Stinsen. Sunes in-
tresse för foto och film började tidigt och han köpte sin 
första filmkamera 1962.

- 40 år senare, 2002 flammade intresset upp på nytt 
och jag köpte min första digitala filmkamera. Därefter 
gick jag ut på stan och började min dokumentation och 
fascinerades över hur bra kvalitén var jämfört med tidi-
gare utrustning. 

När jag skaffade ett stativ till kameran började 
människor komma fram till mig och frågade om jag inte 
kunde spela in en film och ordna med offentlig visning. 
Det resulterade i ”Medeltidsåret 2003” som hade premiär 
året därpå.

Filmen visades totalt 16 gånger i Vintervadskyrkan 
och Salong Ramunder. 

På den första visningen deltog Marianne Wik som 
kom fram till mig efter filmen. Hon arbetade vid tillfäl-
let som författare och lärare och hade länge velat skriva 
om människor. Det resulterade i att vi började spela in 
filmer tillsammans. Jag stod bakom kameran och Mari-
anne intervjuade. 

Första visningen av ”Så som i Söderköping” innehöll 
intervjuer med fyra Söderköpingsbor. Visningen hölls 
återigen i Vintervadskyrkan som har plats för 100 besö-
kare. Vi stod där och funderade på om det skulle komma 
några. Besökarna började strömma till och till slut var 
problemet snarare det omvända – hur alla skulle få plats?
Det slutade med att vi fick hålla en extra visning lite 
senare samma kväll. 

Sedan dess har det blivit många filmvisningar för oli-
ka föreningar och i olika sammanhang.

Efter premiärvisningen fortsatte mitt och Mariannes 
samarbete och totalt spelade vi in ca 25 filmer. Det är 
personer med anknytning till Söderköping, S:t Anna och 
Vikbolandet som intervjuats. 

Utöver filmerna tillsammans med Marianne kan 
nämnas ett samarbete med Kjell Jonasson ”En vykort-

svandring i Söderköping”, ”Botte i Gnedby” tillsammans 
med Kristina Appelgren och dokumentation av ett antal 
teaterföreställningar med Teater Sythercopie. 

Ett par jubileumsdokumentationer har det också 
blivit, bland annat S:t Ragnhilds hembygdsförenings 
100-årsjubileum som också slutade med en separat film 
med Söderköpingsgruppen Small Town Singers. 

Till slut kan nämnas förtroendet att föreviga ett tiotal 
vigslar. 

- Runt 2015 fick min fru Marianne annat som tog upp 
hennes tid och sedan dess har jag lagt om till att doku-
mentera intressanta miljöer, händelser, resor och naturen.

Jag trodde aldrig att det skulle bli så många filmer.

Har du någon speciell händelse från ditt  
filmande som du vill berätta om?

- Det har förstås varit många upplevelser. En rolig 
anekdot var när jag skulle filma Bört Pettersson till fil-
men ”Bört i charken”. Han var mycket fiskeintresserad 
vilket jag ville fånga på filmen. På väg till båten berättar 
han att ”när jag senast vittjade näten fick jag inte upp mer 
än en abborre”.   

Det var inte mycket tänkte jag, jag ville ju dokumen-
tera när han fått en stor fångst. Men jag behövde inte 
oroa mig. Den gången blev det ca 25 kg strömming, 15 
abborrar, 12 gösar, 2 gäddor och en lake – en klart god-
känd fångst. 

Vad kan besökarna förvänta sig av  
utställningen?

- Jag har tillverkat tre montrar där man kan ta del av 
filmmaterialet på sex skärmar. Det blir också stillbilder 
med ett citat ur några filmer och information om hur 
allt började och om den tekniska utvecklingen och ut-
rustningen.

Montrarna kommer ha olika teman,  
nämligen:
Söderköping under 20 år. En salig blandning klipp 
från bland annat – Gästabud, Musik på gator och torg, 
DC3:an som slussade, stridsbåt 90 som körde upp på 

kanalbanken under en uppvisning, handlarnas lotteri där 
man kunde vinna en bil och där ”Bosse bildoktorn” drog 
vinnaren, isskulptering på Hagatorget när föreningar och 
politiska partier tävlade. 

Allt mellan himmel och jord – smalfilmsvisning. 
Reseskildringar – bland annat från en resa till Lofoten 

i Norge.
Korta avsnitt ur mina, Mariannes med flera filmer. 
Det kommer att vara mycket film så att man med för-

del kan gå på utställningen flera gånger för att ta del av 
allt. 

I anslutning till utställningen kommer jag hålla film-
visningar med äldre filmer vi gjort. Filmerna börjar få 
ett värde p.g.a. deras ålder och många visar intresse för 
personskildringarna.

Vad är roligast – att filma eller redigera?
- Jag trivs bäst med att filma. Jag kan hålla på i timmar 

och det är totalt avkopplande. Under tiden känner jag 
inget sötsug, skrattar Sune. 

Men mycket av arbetet består av redigering och det är 
ju ett hantverk i sig.

Har du prisats för dina kulturinsatser?
- 2009 fick jag motta Söderköpings kulturpris och 

samma år Östergötlands landstings honnörsstipendium. 

Hur ser du på den tekniska utvecklingen? 
- Det har hänt mycket under de här åren. Utveckling-

en har gått fort och stått mig dyrt. Tydligast är det förstås 
att se på kvalitén på filmerna som nu är i 4K jämfört med 
en DVD-film som är på 720 p, för att inte tala om VHS. 
Utvecklingen kräver också mer lagringsutrymme. Som 
tur har även hårddiskarnas utrymme vuxit från 250 MB 
till 5 TB (5,242,880 MB, reds anm.).

Det har blivit en del investeringar bland annat en 
mast på 7,3 meter. Jag har inte någon drönare än, men 
det skulle vara intressant då det blir lite andra perspektiv. 
Vi får se vad som händer i framtiden.  

Daniel Serander
Text och Foto

Sune Johansson summerar 20 års  
filmande i utställning på Stinsen 

  ”- Det många som kommer 
fram och tycker det är roligt 
att jag filmar. Om jag inte har 
kameran med mig så frågar 
de var jag har den.”

Sune vid visningsmontrarna.Sune syns ofta med kameran på gator och torg. 
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uTsaTt För brOtt?
Hos oss får du 
praktiskt och 
medmänskligt 
stöd. Det kostar 
ingenting, du kan 
vara anonym och 
du väljer själv om 
du vill polisanmäla.

www.ostergotland.boj.se

011-61 000

info@ostergotland.boj.se

Med stöd av:

blandArts
Konst- i Söderköping

För andra året ställer vi ut vår konst i stadens skyltfönster. 
Under december fram till julafton öppnar vi en lucka om dagen.  

På vår hemsida blandart.com hittar du kartan till Konstjulkalendern.

Passa även på att besöka Galleri Rådhuset. Öppet lördagar och söndagar, kl 12–16.

Välkomna säger vi i
Kerstin Danielsson, Ola Niklasson (OlaArt), Lasse Malm, Sanna Koosz (Handmade of Koosz), Lena Neander, Ulla Nerman och Ohla Söderlund

Har du idéer om hur din bygd kan bli ännu bättre att  
bo och verka i? Vad kan bli bättre och vad saknar du? 

Kom till en av bygdeträffarna för projektet Möjligheternas 
Söderköping - landsbygd och skärgård för att få  
inspiration, verktyg och fler att samverka med. Boka in 
något av nedanstående datum redan nu!

Du hittar information om anmälan och projektet på 
www.soderkoping.se/mojligheternas

7/12  Uppstartsträff för inbjudna representanter
8/2 Engelholms bygdegård
9/2 Gårdeby friskola
15/2 Fröberga bygdegård
17/2 Mogata Tingshus
8/3 Sankt Anna skola
15/3 Västra Husby Hylingegården
16/3 Aspängens IP, klubbhuset

Möjligheternas Söderköping - 
landsbygd och skärgård

För frågor och mer information
Projektledare Ann-Mari Brengdahl
ann-mari.brengdahl@soderkoping.se

Uthyres: 
- Enklare verksamhets/hobbylokal. Ca 50 kvm
- Lager alternativt hantverkslokal med lyftbord och lastkaj. Ca 150 kvm
 Kontakta oss för mer information på telefon 0708-17 13 40 
eller maila till anders@westerbergfastigheter.se

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING

Vi söker dig som vill etablera en tandläkarpraktik eller annan vårdverksamhet.  
Vi har också lokaler som kan passa till gymverksamhet eller utbildning.

Kontakta oss för mer information på telefon 011-18 13 40  
eller maila till anders@westerbergfastigheter.se

www.westerbergfastigheter.se

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING

   
   

   
   

  

   
   

   
   

  

Mån - Fre 7:30 - 18:00 Mån - Fre 7:30 - 18:00 
Lör 8:00 - 15:00Lör 8:00 - 15:00
Sön 10:00-16:00Sön 10:00-16:00

KräftsmörgåsKräftsmörgås

Välkommen in Välkommen in till oss!till oss!

Adventstårta Adventstårta 
Mandelbotten, saffransmousse,  Mandelbotten, saffransmousse,  
glace med toutch av saffranglace med toutch av saffran
Förmodligens årets tårta!Förmodligens årets tårta!

På danskt rågbrödPå danskt rågbröd
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Den 25:e november för tio år sedan öppnades  
”Butiken med stort hjärta för behövande”, den nu 
välkända secondhandbutiken Kupan i Söderköping.
Syftet var att sälja secondhandvaror för återbruk, där 
överskottet från försäljning bidrar till hjälp i  
katastrofer där Röda korset är en viktig aktör.  
     Samtidigt ville vi skapa en mötesplats, där det finns 
plats för många människor att bidra genom att som 
volontärer driva butiken helt ideellt och göra det 
möjligt för våra kunder att handla för en billig  
penning. 

Tack vare all generositet från många människor och 

trenden i samhället om återbruk har försäljningen sta-
digt ökat. Butiken är attraktiv för alla åldrar, unga och 
äldre, en trogen kundkrets och tillresande turister.  

Utöver försäljningen i Kupan pågår flera aktiviteter i 
kretsen. Bl. a. syr man upp medeltidskläder som säljs till 
Gästabudet och kassar som säljs i butiken. Röda korset 
bjuder på kaffe ett par gånger per år på flera äldreboen-
den i staden. 2020 gick Söderköpingskretsen och Sankt 
Annakretsen samman, med en gemensam styrelse. Sam-
tidigt bildades Sankt Anna Rödakorsgrupp, som ordnar 
med lokala aktiviteter.

Av överskottet från butikens försäljning går största 
delen till svenska Röda korsets olika hjälpbehov, en del 

används till lokala integrationsaktiviteter.
Kupan ger också möjlighet för personer som behöver 

praktik för att integreras i det svenska samhället, träna 
svenska eller på annat sätt komma igång med arbetslivet.

Nu ser vi framåt mot att fortsätta att öka försäljningen 
till hjälp för Röda korsets stora hjälpinsatser i världen. 
Men också, inte minst, att många människor ska komma 
till Kupan både för att träffas och för att göra en insats. 

Den 25 november bjuder vi våra kunder på kaffe och 
bulle i butiken.

Kristina Wibeck
Ordförande Röda korset, Söderköping

Uppskattad 10-åring förvandlar  
vindsröjning till katastrofhjälp 

Inger Wilhelmsson, Inger Sundqvist och Kerstin Törnkvist är volontärer på jubilerande Kupan. Foto: Åke Serander

Questropolis tar er med på en spännande nyckeljakt 
genom historiska Söderköping. 

• Lös kluriga gåtor och samla alla stadens nycklar
• Upptäck Söderköpings historiska hemligheter
• Se staden men nya ögon
• För alla åldrar
• Ett äventyr tillsammans är den perfekta utflykten

Gör så här:
1. Köp appen Questropolis Söderköping från App Store 
eller Google Play (kostnad 55 kr, reds. anm).
2. Ta er till St Laurentii kyrka (Prästgatan 9A i Söder-
köping).
3. Följ instruktionerna i appen. Äventyret tar ungefär en 
och en halv timme.

Text hämtad från Visit Söderköping.

Gå ut på äventyr med appen 
"Questropolis Söderköping"

Ta med dig vännerna och gå ut på en konstrunda i vår 
vackra stad.

Totalt är 17 elskåp målade i centrala Söderköping. 
Gå Storgatan, Hagatorget, Skönbergagatan, förbi  

Söderköpings Brunn och tillbaka till Storgatan längs 
med Åpromenaden för att beskåda alla konstverk. 

Söderköpings Konstrunda är ett initiativ av Söder-
köpings-Posten i samarbete med E.ON samt Söderkö-
pings kommun. 

På www.soderkopingsposten.se finns en karta där du 
ser var alla elskåp ligger. Där kan du även läsa mer om 
konstverken och se videopresentationer av de lokala 
konstnärerna som målat skåpen.

Mikael Karlsson

Söderköpings Konstrunda
Hanna Kromnér har målat verket ”Månsken”.

Här startar nyckeljakten genom Söderköping.

Den 21 oktober bjöd Navet i Havet in till en  
informationskväll kring strandskyddsutredningens 
förslag, som nu kommer att resultera i ett lagråds- 
förslag innan färdigt beslut. Ett 20-tal personer dök 
upp och lyssnade på skärgårdsutvecklare Carl  
Hamiltons dragning av vad utredningens  
förslag innebär. 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsätt-
ningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden 
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 
Problematiskt är att det till en del krockar med “Ge-
mensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i 
Östergötland och Norra Småland 2030”. Utredningens 
förslag innebär att hela Östergötlands skärgård får utö-
kat strandskydd vilket innebär att det inte blir möjligt 
att bygga närmare vattnet än 150-300 meter. Dispens för 
näringsverksamhet beviljas ej. Vi diskuterade hur man 
nu kan förhålla sig till detta regelverk. Dagens boende 
och besökare efterfrågar service och ett intressant utbud, 
förstås så ofta som möjligt med skärgårdsutsikt.  

Det är en stor skillnad mellan t. ex. Stockholms skär-
gård och skärgården i Östergötland avseende bebyg-
gelse inom 100 meter från strand.  Större förståelse för 
olikheter och högre kommunalt inflytande, t. ex. genom 
översiktsplaner är önskvärt. Vi följer frågan framåt och 
hoppas på kreativa lösningar.

Barbro Mellqvist
Navet i Havet

 

Hur påverkas vi  
av strandskyddet?
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Slussporten, Söderköping
www.lundqvistelocds.se

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

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

Varmt välkommen att 
kontakta oss för en 
kostnadsfri offert.

 

 
 

Skäm bort dig själv eller  

ge bort ett presentkort till 
någon du tycker om

JULKLAPPSTIPS
Strumpor, sockar och fotkräm m.m.

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

Anmäl dig till nästa nyföretagarkurs, Steget till eget som startar 

i februari/mars (beroende på corona-läget). Anmäl dig med ett mail till: 

soderkoping@nyforetagarcentrum.se

Mer info på nyforetagarcentrum.se/soderkoping

Stort tack till alla samarbetspartners för 2021

Anmäl dig till nästa nyföretagarkurs, Steget till eget som startar 

i februari/mars. Anmäl dig med ett mail till: 

soderkoping@nyforetagarcentrum.se

Mer info på nyforetagarcentrum.se/soderkoping

Almi - Analys och utveckling - ByggGG (Gunnar Gunnarsson Bygg) - Djurbergs Järnhandel
Cooperate Coffice - Easy Count Sweden - Edgards på Lagnö - Elektromontage

Fam. Westerbergs 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 - Ramunderstaden - Söderköpings Energi & VVS

Öppningserbjudande
Kloklippning ojämna veckor  

på torsdagar kl 16-18. 
100 kr

Ord.pris 150 kr. 
Priset gäller under hela 2021

Skönbergagatan 11A, Söderköping
0768-53 42 72 • katarinakarlsson2016@gmail.com0768-53 42 72 • katarinakarlsson2016@gmail.com
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RINAS HUNDVÅRD

0768-53 42 72
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      Besök hemsidan för mer information.

       I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

Klappat & klart!
Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen! 

www.isoderkoping.se

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

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

Vi önskar Dig trevlig  
handel i Söderköping och 

en riktigt God Jul!

Vill du: 
Företagare se hit!

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

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

Kontakta oss för mer info:   
info@isoderkoping.se

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

Gittan Lundberg Gittan Lundberg 
Gittans Massage & FriskvårdGittans Massage & Friskvård

”Jag tycker att Stadskärnan gör 
ett jättebra jobb och det känns 
bra att kunna stötta det arbetet 
genom att vara medlem.  
Är tacksam för all hjälp jag fått 
i mitt företagande och de olika 
nätverk som föreningen bjudit 
in mig till.

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

Invigning med öppet hus och glöggmys
Lördagen den 16/12 kl 15-19.  Varmt välkomna!

Nu har vi flyttat in!
Välkommen att hälsa på oss i nya lokaler på Karl Knutssongatan 1
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För att du ska kunna sova tryggt är brandvarnare otroligt viktigt. Räddningstjänsten rekommenderar att 
du har minst en brandvarnare per våningsplan. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, 
minst en gång i månaden.

Söderköping

Nu är tiden här då vi tillbringar mycket tid med 
att laga mat, baka och få till en lite ljusare tillvaro i 
vintermörkret. Den här tiden ökar därför risken för 
bränder i våra hem. Just december och januari är de 
månader med flest risker och bränder. Och de uppstår 
oftast i köket och kring spisen. Med lite goda råd från 
räddningstjänsten kan du, eller dina anhöriga, enkelt 
undvika att råka ut för en brand. 

På olika sätt har vi påmints om att släcka de tända lju-
sen så snart vi lämnar ett rum med tända ljus. Eller att 
den som tänder ljusen, alltid även släcker dem. Tack vare 
dessa ständiga råd är faktiskt tända ljus inte den största 
orsaken till bränder så här års. Istället är det vår matlag-
ning som orsakar de flesta bränderna i våra hem. I villor 
är även bränder i kaminer en vanlig brandorsak.

Det som orsakar flest bränder i våra hem är alltså 
vår matlagning. Bortglömda kastruller som bränner vid 
när vi fastnar framför mobilen eller somnar vid tv:n är 
vanligast. Allt mer matlagning med olja leder ibland till 
bränder som snabbt tar sig upp i fläkten. 

Aldrig vatten på brinnande fett eller olja!
Använder du ofta olja i din matlagning är det därför 
viktigt att vara extra försiktig. Ta även för vana att alltid 
sätta timer när du ska vänta in något som behöver lite 
tid på spisen. Är ändå olyckan framme och det börjar det 
brinna på spisen, försök att lugnt:

 
• Kväva elden genom att lägga ett lock eller en brand-

filt över det som brinner. Använd aldrig vatten om 
det börjar brinna i fett, olja eller margarin! Vattnet 
förångas kraftigt av den höga värmen och du kan få 
brännskador när hett vatten stänker upp mot dig.

• Stäng av köksfläkten så att branden inte tar sig vidare 
upp i fläktsystemet.

• Flytta ut kastrullen på en balkong eller liknande när 
elden lagt sig så att du slipper få så mycket rök in-
omhus.

Ta för vana att inte ha brännbart material intill spisen. 
Ett kvarglömt plastlock kan till exempel smälta på en 
nyligen använd platta om du eller din anhörig har en 

äldre spismodell där plattorna fortsätter vara varma även 
efter att de stängts av. Även om plasten inte tar eld, kan 
en otäck rök förstöra mycket i köket.

Elda mindre och försiktigt
Vintertid eldar du kanske även i din kamin eller öppna 
spis. Risken finns då att du eldar både för länge och för 
hårt. Därför är det viktigt att veta hur mycket ved per 
timma just din kamin är godkänd för. 

Eldar du för hårt kan rörsystem i huset bli så varmt 
att det antänder omkringliggande material och en brand 
uppstår kring murstocken. Dessa bränder kan vara svåra 
att komma åt och kan bli stora och orsaka omfattande 
skador. I värsta fall ett helt nerbrunnet hus.

Hjälp finns för oroliga anhöriga
Spisbränder, och inte minst rökning, har orsakat allt för 
mångas död. Som äldre bor vi idag ofta kvar längre hem-
ma, vilket också innebär större risker för oss i den åldern. 
Har du en anhörig som du är orolig för, finns en hel del 
hjälpmedel. 

Ett bra hjälpmedel är till exempel en spisvakt, en tek-
nik som har utvecklats en hel del under senare år. En 
spisvakt, som inte är detsamma som en timer, kan larma, 
bryta elen till spisen och i vissa fall även släcka elden. Är 
du nyfiken på en spisvakt, hör med din kommun som 
många gånger kan hjälpa till med detta eller besök en 
vitvaruleverantör!

Andra produkter som kan öka säkerheten för äldre, 
eller den som har någon form av funktionsnedsättning, 
är vibrerande brandlarm för den som inte hör eller ser 
så bra, mobila sprinklersystem, ”rök-filtar” och ”rök-för-
kläden” som inte kan fatta eld. Idag finns även ett stort 
utbud av vackra batteridrivna ljus.

Ladda när du är vaken och hemma
En oroväckande klättrare på listan för brandrisker är 
överhettade laddare. Ju mer teknik vi skaffar i våra hem, 
desto fler risker bjuder vi in. Ladda därför alltid mobiler 
och datorer på dagtid och när du är i närheten. Och an-
vänd bara godkända laddare.

När du laddar mobilen, paddan eller datorn, ladda den 

på ett underlag som inte kan ta eld så lätt. Inte i sängen 
eller soffan. Samma sak med hover boards och liknande 
grejer. 

Med denna kunskap kan du fatta kloka beslut kring 
din och dina käras brandsäkerhet. Kunskap är första ste-
get till att göra skillnad och du kan verkligen göra skill-
nad. En fin julklapp kan vara att hjälpa dina grannar att 
ha fungerande brandvarnare. De kan rädda liv!

Brandskydd din räddningstjänst  
rekommenderar
• Ha minst en brandvarnare per våningsplan om du bor 

i villa eller radhus. 
• Ha även brandvarnare i alla sovrum eftersom du är 

som mest oskyddad när du sover. Många har sovrums-
dörren stängd nattetid vilket kan försena upptäckten 
av en brand här om det inte finns brandvarnare.

• Undvik att ha brandvarnare i köket eftersom mat-
lagning lätt kan sätta igång brandvarnaren i onödan. 
Brandvarnarens ljud får inte bli en vana du tar lätt på.

• Kom ihåg att testa dina brandvarnare regelbundet! 
Gärna varje månad. Genom en gratis sms-tjänst via 
”Aktiv mot brand” kan du få påminnelser så ofta som 
du själv vill (https://aktivmotbrand.msb.se/).

• Ha en brandfilt i närheten av spisen och kaminen/
öppna spisen. Med en brandfilt kväver du snabbt en 
brand och hindrar den från att bli för stor. Den ska 
helst vara 120x180 cm så den kan täcka en vuxen 
människa.

• Öka din säkerhet ytterligare med en brandsläckare, 
främst en pulversläckare. Den ska vara på minst sex 
kilo och lägsta effektivitetsklass ska vara 43A 233BC. 
Släckaren  ska vara certifierad av SBSC, DNV eller 
annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. 

• Installera spisvakt om du, eller anhöriga, börjar glöm-
ma matlagningen på spisen. En spisvakt kan släcka 
bränder som uppstår på spisen.

• Godkända brandvarnare, brandfiltar och brandsläck-
are finns på alla större varuhus och i bygghandeln. 
Spisvakter blir även allt vanligare och finns hos många 
vitvaruföretag.

Sylvia Rydström 
Räddningstjänsten Östra Götaland

Brandsäkra  
ditt hem i vinter

Julklappstips!
Ett bra julklappstips till ungdomen som flyttat  
hemifrån eller den som redan har allt är brandskydd. 
En godkänd brandvarnare kostar omkring 50-150 
kronor och en brandfilt omkring 150-200 kronor. 
Bland brandsläckarna är pulversläckare de som kan 
användas vid de vanligaste bränderna. En godkänd 
pulversläckare kostar från knappt 500 kronor. 

Mer behöver du inte betala. Kolla gärna vilka 
produkter som blivit bäst i test.

Nyfiken på att veta mer om brandskydd i hem-
met? Kika då på www.rtog,se.

Foto: Räddningstjänsten Östra Götaland

”Just december och januari är 
de månader med flest risker 
och bränder. Och de uppstår 
oftast i köket och kring spisen. 
Med lite goda råd från  
räddningstjänsten kan du, eller 
dina anhöriga, enkelt undvika 
att råka ut för en brand.”
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Naturnära
KundaliniYoga-/Ayurveda-/

Kultur-Center

Fullständiga möjligheter!
Ängsbacken Övre vid Göta kanal

www.nkyc.se, info@nkyc.se
www.ginyardproduction.se, info@ginyardproduction.se

0709-58 96 45 / 0704-10 49 22

FÖRSÄLJNING    MONTERING    RENOVERING

BASTU OCH BRASKAMINER
011-14 90 40

JÄRNGATAN 21, NORRKÖPING     SPISCENTER.COM

Kontorsstädning - Fönsterputsning - Storstädning 
Trädbeskärning - Trädgårdsservice

Hushållsnära tjänster

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

Starta med företagsstäd i  
vinter och upplev skillnaden

Rot-  
och Rut

Vi utför nybyggnation, renovering, 
byggnadsvård, timring och tillbyggnad

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

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

Vi utför alla slags plåtarbeten  
till takrenoveringar

Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

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

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

VÄRMER DU UPP 
DITT HUS EFFEKTIVT?

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

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

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

Välkommen att kontakta vår 
energi- och klimatrådgivare 
med frågor. 

Per Sjöström 
011-15 16 44

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

Har du en gammal sliten 
betongtrappa?

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

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

sträv med Antihalk.

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

avdrag.

i Söderköping AB 

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70 

Din lokala installatör 

www.elcenter.se 

Din lokala installatör sedan 1989

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

Kör säkert!
Kontrollera dina däck 
och hjulinställning 
innan semesterresan.

Byt till vinterdäck i tid!

0121-721730

Den 1:a december ska vinterdäcken 
vara på om vinterväglag råder. 

Ring och boka däckskifte hos oss!

GALLERI HASSEL

Hagatorget, Tisd - fred 10 - 18, lörd  10 - 13    
Tel 0736-92 42 96, www.gallerihassel.com

konst - inramning - presenter - konstnärsmaterial

FLYTT-REA
VI BYTER TILL STÖRRE LOKALER 1/1-22

HJÄLP OSS ATT TÖMMA LAGRET

ÅRSMÖTE RÄDDA BARNEN
17 februari 2022 kl. 19:00  

i Vintervadskyrkan
Medlemmar kan se handlingar  

på Stinsen från 25 januari

VÄLKOMNA!

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

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

Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

RUT-avdrag 
på de flesta av 
våra tjänster!

073-533 58 90

För öppettider och prislista m.m.se vår hemsida

Vi utför reparation & service av din AC

011-105080       0121-21760

Vi utför service, reparationer & hjulinställning

Du kan 
dela upp dina 

kostnader med 
mekonomenkortet 

räntefritt.

Telefon: 0121-21760

Fordonsteknik
Söderköping

Adress: Ågatan 1A

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK!
LÄMNA IN DENNA KUPONG OCH FÅ HELA

20% RABATT
KUPONGEN GÄLLER TILL 2021-10-31 OCH PÅ 

ALLT, ÄVEN HALLDÓRS MODELLHÖRNA

LAKRITSBUTIK 
I Söderköping

Adress: Ågatan 1A
Öppettider: www.nammi.seButiken öppen: 

Ons 13-16,Tors 13-17:30, Fre 13-18

Välkommen in till oss

Extra öppettider: www.nammi.se

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



16 Vikbolandet

Lennart har bott hela sitt vuxna liv på Vikbolandet. 
Han är intresserad av historia och framför allt vad 
som hänt på Vikbolandet. Här har det utspelats 
mycket mer dramatik än vad många känner till. Vi 
träffar Lennart på anrika Mauritzberg, en plats som 
också medverkar i den aktuella historien. Lennart 
berättar om boken och historiens vingslag.

- I juli 1719 skymtades den ryska flottan med hund-
ratals galärer utrustade med ca 40-50 000 ryska soldater 
utanför Vikbolandet – deras mål var att sätta skräck i 
befolkningen genom att plundra, bränna och stjäla. 

Berätta om arbetet med boken
- Jag började skriva för ca tio år sedan och har fors-

kat mycket om historien i boken, men det finns inte så 
mycket nedtecknat om människorna som drabbades av 
härjningarna. Utan det var mer beskrivet i allmänna ter-
mer så det fanns hål att fylla. När pandemin bröt ut såg 
jag chansen att skriva klart den.

Jag började leta fakta på biblioteket Norrköping i 
”Norrköpingsrummet”. Det är ett bra ställe att leta på 
ifall man söker historiska fakta. Där fanns också sta-
tistiskt underlag om härjningarna, men ingenting om 
människorna som drabbades. Historien kan vem som 
helst läsa, men det var en utmaning att göra den läsvänlig.

Därefter pratade jag med medlemmar i hembygds-
föreningar, tog del av gamla skrönor och berättelser. Så 
man kan säga att romanen är en blandning av fakta och 
fiction. 

Jag skickade in bokmanuset till flera förlag men det 
fanns inget intresse. Som tur är kan man trycka en bok 
själv via ett tryckeri idag så man behöver inte ett förlag 
i ryggen.

Ett par hundra exemplar trycktes och samtliga har 
sålts, så nu har jag beställt fler. Norrköpings stadsmu-
seum har boken och utöver dem var Anders Karlin på 
Söderköpings bokhandel den enda som var intresserad. 
Man kan också köpa boken direkt av mig.  

Blir det någon uppföljare?
- Många läsare har frågat mig vad som hände sedan 

med familjerna, så jag måste tillgodose önskemålen. 
Uppföljaren kommer att utspela sig under frihetstiden. 
Det finns spännande saker att berätta om även om det 
inte är fullt så dramatiskt.

Varför valde du ”Och allt blir återfött” som 
bokens titel?

- Man behöver läsa boken för att förstå titeln. Dels 
är det slutet på psalmen ”Den blomstertid nu kommer” 

men det var också en präst i Norrköping på 1700-talet 
som höll ett tal och avslutade med en vädjan till de norr-
köpingsbor som överlevt att fortsätta kämpa och åter-
uppbygga staden. Han avslutade med orden ”och allt ska 
bli återfött”. Det blev det också, tio år senare blomstrade 
staden! Industrier, hantverk och gruvor runt staden kom i 
gång. Första tidningstryckeriet kom redan på 1730-talet. 
Det hände mycket under frihetstiden och återigen fanns 
det män i alla åldrar på städernas gator.  

Berätta om historien bakom boken
- När ryssarna eller moskoviterna som de kallades 

kom år 1719 var man i slutet på det nordiska kriget som 
varade i över 20 år. Anledningen till angreppet var att 
man ville påskynda fredsförhandlingarna som pågick 
och sätta press på regeringen i Sverige, men det fanns 
också teorier om att den ryska tsaren Peter den stores 
ambitioner var större än så - att annektera hela Sverige 
då han ville utvidga Ryssland ända till västerhavet. 

Först försökte ryssarna gå in i Stockholm men hej-
dades vid Baggensstäket (i Stockholms skärgård) där 
svenskarna mobiliserat de få trupper som stod till buds, 
så ryssarna inriktade sig på mer lättåtkomliga platser. 
När Nyköping så småningom sattes i brand syntes elden 
och röken ända till Norrköping. Då spred sig paniken i 
staden.

Man hade inte trott att ryssarna skulle komma till Öst-
ergötland, landshövdingen vid den tiden Gustav Bonde 
hade sagt att ”det är ingen fara, de kommer inte så här 
långt”. Han hade till och med tackat nej till Nävekvarns 
bruks erbjudande om 100 fria kanoner till  Norrköpings 
försvar. De bägge försvarsskansar som fanns vid Skenäs 
och Säter var dessutom i mycket dåligt skick och utgjor-
de inget direkt hinder.

I boken får man följa ett antal familjer och de gårdar 
de bodde på. De flesta gårdarna brändes ned men har 
återuppbyggts. Många av gårdarna finns kvar än idag, 
bland annat herresätet Mauritzberg som på den aktuella 
tiden ägdes av baron Klas Ekeblad. Han var en förmögen 
adelsman och satt med i alla nämnder och kommitté-
er i Norrköping och Linköping. På det stora jord- och 
skogsbruket arbetade ca 100 anställda.

Många drabbades oerhört hårt. Det fanns inga sociala 
skyddsnät på den tiden så var och en fick klara sig bäst 
de kunde. 

En anledning till att ryssarna kom så långt i sina 
plundringståg var för att det fanns konspiratörer på Vik-
bolandet som hjälpte ryssarna (detta är delvis fakta/fic-
tion) mot löfte att deras gårdar/gods skulle skonas och 
deras fruar och döttrar inte skulle våldtas om de hjälpte 
till att visa fri lejd in till Norrköping. Då fanns det inga 
sjökort och det fanns gott om grynnor och skär. Utan 

hjälp inifrån skulle ryssarna aldrig ha klarat att ta sig in 
så pass långt som man gjorde.

Det ryska trupperna brände och plundrade vad som 
fanns ner till en linje ungefär från Broxvik över Kuddby 
till Tingstad, man kom inte längre söderut på grund av 
otillräckliga resurser. 

Var Norrköping målet?
- Ja, och allt brändes ned utom två hus. Norrköping 

var inte stort på den tiden. Man räknar med att det bodde 
6500 invånare i staden men det var ändå rikets tredje 
största stad. Cirka tio år tidigare, alltså runt 1710/1711 
hade ca 2000 av invånarna dött i pesten. 

Det fanns inget att sätta emot när ryssarna kom. Det 
stora nordiska kriget med Karl XII i spetsen hade gjort 
att de flesta manliga vuxna personerna dött i kriget. Lan-
det var utarmat på soldater och de få som fanns var sta-
tionerade i Stockholm. 

Gav det brutala plundringståget önskat  
resultat?

- Inte riktigt, ryssarna kände sig hotade och valde att 
inte gå vidare mot Linköping och Söderköping som var 
den ursprungliga planen. 

Anledningen att man retirerade var att engelsmännen 
påstods ha setts i skären med en flotta som var tänkt till 
att ge Sverige understöd och en sådan konfrontation ville 
man undvika. Detta var emellertid bara skrämselpropa-
ganda.

Ryssarna gjorde i stället nya stötar mot Sverige utmed 
norrlandskusten. Freden kom först två år senare 1721 
och Sverige fick avstå stora landområden till Ryssland. 

Var det här rysskräcken uppstod?
- Jag vill hävda att den grundlades här. Det fanns så 

många skrönor om vad de barbariska ryssarna gjorde. 
Soldater som deltog i krigen på kontinenten hade dess-
utom tagit med berättelser hem som spädde på rädslan.

Det låter som en mycket intressant bok, har 
du funderat på att hålla föredrag?

- Jag har varit ute på några hembygdsföreningar. Det 
finns ett stort intresse. 

Planer finns på att berätta om det i skolor men då 
måste det vara lättlyssnat. 

Det vore roligt att arrangera studieresor på Vikbolan-
det där man skulle kunna besöka platserna och berätta. 
Vi får se om det blir av i framtiden.

Daniel Serander 
Text och Foto

Lennart Lidman om debutromanen ”Och allt blir återfött” 
Om de ryska härjningarna på 1700-talets Vikbolandet

Lennart framför Mauritzbergs slott, som brändes ned på 1700-talet av ryssarna. I Bråviken mellan Vikbolandet och Kolmården 
seglade den ryska flottan in.
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DU PENSIONÄR!DU PENSIONÄR! 
Vad vill du fylla Vad vill du fylla 
dagarna med?dagarna med?

Välkommen till oss i PROVälkommen till oss i PRO
– vi blir aldrig för många!– vi blir aldrig för många!

Tel. 013 - 10  63  45, 013 - 10  63 75 • Mail: info@ostergotland.pro.se
Föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32, 582 28 Linköping

Bli medlem nu - GRATIS året ut. Bli medlem nu - GRATIS året ut. 
Välj din förening på www.pro.se/ostergotland

PÅVERKAN • GEMENSKAP • STUDIER

STUDIERSTUDIER GOLFGOLF
FRISKVÅRDFRISKVÅRD BRIDGEBRIDGE

BOLLSPELBOLLSPEL
PADELPADEL

Vi är ert lokala och  
trygga alternativ till 
våtrumsentreprenör i 
Söderköping,  
Valdemarsvik och på 
Vikbolandet.

Vikingagatan, Söderköping
Niklas Israelsson: 0730-647060
ostkustens@outlook.com

Välkomna att kontakta oss 
för en kostnadsfri offert.

Välkommen till Österns Stjärna

21 21

God Jul!  Våra öppettider under julhelgen är:

    DATUM HELG BUTIKER ICA WILLYS RUSTA SYSTEMBOLAGET

 24 dec Julafton 10-14 07-18 8-16 10-14 Stängt
 25 dec Juldagen Stängt 07-22 8-21 10-18 Stängt
 26 dec Annandagen 10-18 07-22 8-21 10-18 Stängt
 31 dec Nyårsafton 10-15 07-22 8-19 10-16 10-15
 1 jan Nyårsdagen Stängt 07-22 8-21 Stängt Stängt
 5 jan Trettondagsafton 10-18 07-22 8-21 10-18 Stängt
 6 jan Trettondagen 10-18 07-22 8-21 10-18 Stängt

JUL21_Kupongomslag_127x45mm.indd   2JUL21_Kupongomslag_127x45mm.indd   2 2021-11-02   17:202021-11-02   17:20

Pelle Svanslös TM & © Sagogränd AB
Ett arrangemang av Junior Productions.

Pelle Svanslös TM & © Sagogränd AB
Ett arrangemang av Junior Productions.

© Moomin Characters TM 
Ett arrangemang av Junior Productions.

11 dec. 4 dec.18 dec. 4 dec.4 dec.4 dec.4 dec.

Julens bästa erbjudanden!
Gäller till 24 december 2021

Håll utkik
i brevlådan, i början
av december landar
julens bästa kupong-
häfte i din brevlåda.

Tomten kommer alla söndagar fram till jul kl 11-14!
För detaljer och tider se hemsidan www.mirumgalleria.se

 4 dec. Mamma Mu & Kråkans Muuuusikäventyr

8 dec. Julshow, Norrköpings Danscenter

 11 dec. Mumin, My & Havet Minishow

12 dec. Pyssla med Panduro

 13 dec. Norrköpings Lucia 

18 dec. Pelle Svanslös ”Barnens julfavoriter”
 4+18 dec. Barnteater, Barnscen Bubblan kl 14. 
   Lille Viggs äventyr på Julafton.

Trä� a, krama och fotografera våra härliga sagofi gurer.
Mamma Mu & Kråkan, Mumintrollet och Pelle Svanslös.
Show och meet & greet vid scenen varje lördag kl 11-15. 
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Du som fått Dagens Ros kan hämta den på Ängens 
blommor på Ågatan, Söderköping.

Vem vill du ge Dagens Ros?  Skicka förslag med max 
30 tecken till: dagensros@soderkopingsposten.se eller till 
Storgatan 2, 614 30 Söderköping. OBS! Ange om du vill 
synas med signatur eller för- och efternamn. Vi publice-
rar insända förslag i mån av utrymme.
 

Vill du också  
ge bort en 
Dagens ros?

Dagens Ros 

I samarbete med Ängens Blommor

Dagens ros till Malin, Robert och Melwin Johnson för 
att ni kämpar på efter Melwins operation.
Hannes och Annelie

Jag vill ge Söderköpings- Posten en ros för mycket trev-
ligt läsande, med lokal anknytning i artiklar, kåserier och 
annonser. Så som tidningar var förr i tiden! Positiviteten 
i tidningen gör mig glad!
Kerstin Bergestål

Till kusin Birgitta Fredriksson som tack för god bjud 
lunch från Bakfickan på Viola dagen. 
Inger och Micke

Jag ger gärna Dagens Ros till Christer Andersson,  
Söderköping för att han är en så fin länk mellan Linnéa 
Andersson och mig.
Inger i Göteborg

Dagens Ros till duktiga Cornelia som är lärling hos  
Jennys Hårstudio på Fixpunkten.
Dalkullan

Till diabetessköterskan Monica Hägg, Geria vårdcentral  
Söderköping för bra information och service.
Mycket nöjd patient 10 november

Dagens ros till byggnadslovshandläggare Enver  
Memic, Söderköpings kommun. För snabb och korrekt 
information.
Frågvis bostadsbyggare

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

FAMILJERÄTT

Terese  
Landin

Jurist

Kan en sambo 
vid separation få 
överta en bostad 
som inte utgör 
samboegendom?

- Även om en bostad inte införskaffats för gemen-
sam användning och därmed inte utgör samboegendom 
kan den andre sambon ha rätt att överta bostaden vid en 
bodelning om sambon bäst behöver bostaden och det i 
övrigt är skäligt. 

Om samborna har ett gemensamt barn anses ofta den 
sambo vilken barnet ska bo hos ha bäst behov av bosta-
den och detta anses vanligen även i övrigt vara skäligt. 

Om samborna däremot inte har några gemensamma 
barn måste även synnerliga skäl föreligga för att överta-
gande enligt sambolagen. Att en sambo har vårdnaden 
om ett barn som inte är sambornas gemensamma inne-
bär inte automatiskt att synnerliga skäl föreligger, men 
kan i vissa fall innebära att ett övertagande är motiverat. 

Om samboförhållandet varat under en längre period 
kan sociala skäl i vissa fall berättiga ett övertagande. Det 
krävs dock väldigt starka skäl för att en sambo ska ha rätt 
att överta en bostad som inte utgör samboegendom om 
samborna inte har gemensamma barn. 

Om det föreligger sådana starka skäl för övertagande 
ska den sambo som övertar en bostad som inte utgör 
samboegendom ersätta den andre sambon för bostadens 
värde. Bestämmelsen är tvingande, vilket innebär att 
samborna inte kan avtala bort övertaganderätten. 

Branschledande sedan 1994

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 vatten- 

analys ger svar på pH-värde, järnhalt,  

hårdhetsgrad m m och är ett första steg  

mot rent och friskt vatten.
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Är du säker på vad du dricker?
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Norrköping: Importgatan 46, 602 28 Norrköping, tel. 011-12 70 30  www.jms-vattenrening.se

Boka kostnadsfritt hembesök på 011-12 70 30 
eller träffa oss i våra nya lokaler

Moa Martinssons Gata 2, 603 72 Norrköping

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

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

Rådhustorget 3, Söderköping

Ditt företags  
Kommunikationskonsult
med marknadsjuridisk kompetens

Foto: Naseem Quraishi-Larsson Storgatan 2, Söderköping 
0121 219 20 
www.serander.se 
soderkoping@serander.se

Tänker du sälja
din bostad i höst?

 
Välkommen att kontakta  
din lokala mäklare för  
en fri muntlig värdering

Se bostäder till salu på www.serander.se
Storgatan 2, Söderköping 
0121 219 20 
www.serander.se 
soderkoping@serander.se

Tänker du sälja
din bostad i höst?

 
Välkommen att kontakta  
din lokala mäklare för  
en fri muntlig värdering

Storgatan 2, Söderköping 
0121 219 20 
www.serander.se 
soderkoping@serander.se

Tänker du sälja
din bostad i höst?

 
Välkommen att kontakta  
din lokala mäklare för  
en fri muntlig värdering

Tänker du sälja  
din bostad i vinter?
Välkommen att kontakta din lokala 
mäklare för en fri muntlig värdering
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nart är julen här igen och för de flesta av oss är det 
en tid på året då vi vill samla nära och kära för att 
njuta av mat och godis, familjesittningar och mysi-
ga aktiviteter, julklappar, tomte och julefrid.

Fantastiskt när det kan vara så. Mysigt och hemtrev-
ligt. Men många människor kommer aldrig att få upp-
leva detta. Oavsett om de bor i vårat land eller någon 
annanstans. Svåra motsättningar runt om i världen på-
verkar många livsöden.

Dagligen kan vi se på nyheterna hur flyktingar flyr i 
undermåliga båtar som ofta kapsejsar och de drunknar. 

I andra reportage om barn som bor undangömda i sto-
ra flyktingläger runt omkring i världen. Människor som 
kanske aldrig har känt eller kommer att få känna någon 
form av julefrid. Så fruktansvärt och ledsamt.

Jag arbetade med ensamkommande ungdomar under en 
period och har träffat många personer i flykt och jag har 
fått berättat för mig flera skrämmande händelser. En an-
nan berättelse har kommit till mig det senaste året då jag 
arbetat deltid som undersköterska på Vrinnevisjukhuset.

Jag träffade Rohullah förra sommaren när han precis 
var färdig undersköterska. Han var oerhört stolt över sin 
examen. Han hade då varit i Sverige sedan 2015. Alltså i 
sex år och hans svenska var nästintill perfekt. Han var 15 
år då hans föräldrar var tvungna att skicka iväg honom 
från Afghanistan i rädsla av att talibanerna skulle komma 
och hämta honom. De tvingar unga pojkar att börja kriga 
och hjärntvättar dem så att de slut kan börja bomba och 
i värsta fall bli självmordsbombare.

Rohullah berättar ”Jag bodde ensam i Sverige och 
pluggade när jag kom hit. Tyvärr tappade jag kontakten 
med min familj efter tre månader. Detta berodde på att 
min pappa hade familjens telefon och blivit bortförd av 
talibanerna och fick arbeta som slav åt dem. Ett år sena-
re fick jag kontakt med min familj via Facebook. Tyvärr 
var min pappa fortfarande bortförd vilket gjorde att jag 
inte kunde ansöka om att han skulle kunna komma till 
Sverige. Min mamma och mina fyra syskon kom hit utan 
pappa 2018.        

Efter att de kom hit så fick vi kontakt med min pappa 
som hade lyckats rymma från talibanerna och därmed 
kunde ta sig till Kabul. Jag ordnade ett turistvisum till 
honom till Turkiet. Jag skickade ett brev till Turkiska 
ambassaden och berättade om vår situation. Vilket god-
kändes genom att vi inte kunde åka till Afghanistan och 
att han var ensam där.  Min mamma har hälsat på honom 
i Turkiet och det känns bra”.

                  
Rohullah har ansökt om att hans pappa ska få kom-

ma hit. Tyvärr har han fått avslag på grund av att hans 
mamma inte uppfyller kraven vilka är att hon ska kunna 
försörja sig själv och familjen samt den som ska komma 
till Sverige. Mamman har aldrig gått i skolan i hemlandet 
vilket också gör det svårare för henne att lära sig ett helt 
nytt språk. 

Rohullah är äldsta barnet i familjen och han studerar 
till sjuksköterska just nu. Efter honom kommer fyra sys-
kon från nitton ned till tretton år. Alla går i skolan och 
de går mycket bra för dem.

Här ser vi bevis på en företagsam ung man som arbe-
tar hårt för sig själv och familjen. Han har betalat skatt 
och ser ljust på en arbetande framtid i vårt land. Proble-
met är hans mor. Hon kan inte försörja familjen. Vilket 
Rohullah faktiskt gjort under  tre år.         

               
Varför kan vi inte försöka att se helheten? Om pappan 
får komma hit så blir de en hel familj och han kan säkert 
ordna ett arbete inom ett par år. Genom detta får vi några 
ungdomar och en fru som mår bra och som då kan bli 
goda och väl fungerande samhällsmedborgare. Men så 
fungerar det inte. Jag tror faktiskt att det ligger i sakens 
natur att byråkrater och myndigheter har lyckats hoppa 
över  kursen ” i framförhållning”. Bedrövligt och ledsamt 
vill jag påstå.

Jag frågade Rohullah om de firar jul och de gör de inte. 
Men för mig spelar det ingen roll. Mitt syfte är att visa 
hur orättvist det är i vår värld samt hur dålig planering 
det verkar vara i Sveriges invandrarpolitik. Och någon 
kanske tänker att det spelar väl ingen roll vad som händer 
med invandrade familjer. Vi måste få leva här som vi vill 
och köpa våra julklappar. Och det kan man få tycka.

Men mitt syfte är att visa att jag bryr mig och all-
ra helst kring julen. För mig känns denna helg mer och 
mer som en tid då jag vill ha lugn och ro med frid och 
omtanke för andra. Både nära och kära men även andra. 

Jag önskar alla en God Jul med stor omtanke för många.
                  
                  

  

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

AFFÄRSJURIDIK

Förbered dig på 
det värsta...

Isabelle  
Ekstedt

Affärsjurist

Relationer - så enkelt och bra när det fungerar. Men 
tyvärr ibland upphov till osämja. Jag vill inte  
upplevas som negativ, men i de flesta situationer när 
människor ska samverka så kan det som först verkade 
så enkelt, senare bli så svårt. 

Det är därför jag råder mina kunder till att avtala om 
kompanjonavtal i sina bolag, trots att de till en början är 
helt överens om hur bolaget ska skötas och hur framti-
den ska se ut, för vi vet aldrig vad som händer och hur 
vi reagerar i olika situationer. Av samma anledning råder 
jag mina kunder att reglera exakt vad som kommer att 
hända vid ett avtalsbrott, trots att de är helt överens om 
upplägget och vem som gör vad. Som jurist försöker jag 
förmedla att "förbered dig för att det värsta kommer att 
inträffa och hoppas sen att det aldrig sker". Vad är det för 
vits med att tänka så dystra tankar, kanske du undrar. Jo, 
då har vi förberett oss och kan vara trygga. Det är förenat 
med så mycket fler problem att försöka reda ut frågor om 
ansvar och ersättning när vi är oense, än när vi är överens.

Vad är det mer vi behöver tänka på när vi 
ingår avtal? 

- En avtalsförhandling handlar ofta om att ge och ta. 
Om jag har fem saker på min kravlista som jag vill få 
igenom så kommer jag förmodligen inte få igenom alla 
mina fem, men affären är så pass intressant att kanske 
kan jag vara nöjd med två eller tre? Beroende på hur 
gärna jag vill signera avtalet är jag beredd att offra några 
krav. Affären kanske till och med är så viktig för mig att 
jag är beredd att offra fyra? Även om avtalet då medför 
risker för mig, så kan det också ta mig framåt dit jag vill 
nå. Så länge jag är medveten om de risker som avtalet 
innebär så är jag ju åtminstone beredd.

Så skriv dina avtal när stämningen är bra och viljan är 
god, då är du trygg vid framtida händelser. Om du dess-
utom är införstådd i de risker som finns, så har du också 
en bra beredskap. Lycka till och välkommen att kontakta 
mig om du behöver hjälp.

Christina 
Forsman 

Nilsson

S

Många flyktingar firar inte jul, men är värda vår välvilja och generositet.

Julen är en tid för omtanke
Foto: www.pixabay.com

ÅRSMÖTE RÄDDA BARNEN
17 februari 2022 kl. 19:00  

i Vintervadskyrkan
Medlemmar kan se handlingar  

på Stinsen från 25 januari

VÄLKOMNA!
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När dimman lättar. Oljemålning: Förf.

å morgonen hade vi lämnat Englands sydkust för 
att segla över Biscayabukten till norra Spanien 
när vi mitt i Engelska kanalen blev överraskade 
av den invältrande dimman. 

Vinden hade avtagit när dimman tätnade och vi seg-
lade med knappt fyllda segel. Vi var helt inneslutna i ett 
fuktig töcken som krympte vår synliga värld från rodret 
till bogsprötet. 

Vi visste att lastfartygen fanns runt oss och vi hopp-
ades att reflektorn av tillknycklad plåt vi hängt upp i 
masten skulle ge ett blinkande utslag på deras radarskär-
mar och visa var vi fanns. 

Vi stod tysta och spanade och lyssnade oroligt ut i det 
grå töcknet efter fartyg och motorljud när vi hörde ett 
flappande läte ovanför oss. 

Det var en duva som cirklade runt masterna. Varv efter 
varv. Till slut satte hon sig på en spridare till stormasten 
och försökte finna sig tillrätta på det glatta underlaget. 
En stor svallvåg från ett fartyg som obemärkt hade pas-
serat oss i dimman fick båten att häftigt gunga till. Den 
plötsliga rörelsen fick duvan att halka av spridaren och 
falla rakt ner i vattnet. Där låg hon en stund och flöt vid 
sidan av skrovet som en sjöfågel innan hon med några 
tunga vingslag flaxade ombord och satte sig på jollen på 
rufftaket. Där satt hon sen och blinkade mot oss med 
tunga ögonlock. Vi ställde fram ett plåtlock med vatten 
och hällde upp en näve gryn framför henne men hon 
hade redan fallit i djup sömn. 

Hon satt hela natten på jollen, vände bara på sig nå-
gon gång men föreföll att sova hela tiden.

Vår oro för att kollidera med ett lastfartyg avtog i gry-

ningen när dimman lättade något och vi kunde skymta 
deras mörka konturer på avstånd.  

Morgonsolen fick duvan att blinka yrvaket några 
gånger innan hon smakade på grynen.

Solen steg allt högre på himlen men duvan gjorde 
inga ansatser att lämna båten. Hon lämnade då och då 
sin plats på jollen och vaggade fram på fördäck. Hon blev 
allt djärvare ju längre dagen led och drog sig allt närmare 
sittbrunnen som om hon ville ha sällskap. Hon pickade 
glatt i sig av de frön och gryn vi hade lagt på en tallrik 
framför oss på däck och verkade helt obekymrad av vår 
närvaro. På hennes ena ben fanns en ring med bokstä-
verna GB och några siffror, vilket vi tolkade som Great 
Britain. Det var förmodligen en engelsk brevduva som 
hade släppts i Frankrike för att så fort som möjligt ta sig 
hem till duvslaget i England. Men den här duvan skulle 
inte flyga in några prispengar åt sin ägare. Den var redan 
mer än ett dygn försenad och den här rastplatsen förde 
den allt längre och längre bort från duvslaget. 

Duvan verkade trivas ombord och när det blev lite 
svalare på kvällen kom hon ner i ruffen och fick en egen 
koj i form av en gummimatta på motorhuven. Där satt 
hon sen hela natten och gungade i takt med båtens rö-
relser.

Biscayabukten är ett illa beryktat farvatten som 
hade ingett en viss ängslan innan vi gav oss ut på det. 
Men vår oro och uppmärksamhet riktades nu till stor 
del mot vår fripassagerare som hade fallit ner från 
himlen. 

Hade min mor Selma levt och varit med ombord 
när duvan landade hade hon gett det en biblisk tolk-

ning. Av alla fartyg och båtar som trafikerar Engelska 
kanalen hade duvan valt just oss.       

Allting som sker har en mening, ansåg hon. 
Selma hade en tro på en Högre Makt. En tro som 

var vacker och allomfattande. Om Gud finns måste alla 
religioner vara sanna, menade hon.  

Hinduismens tro om återfödelse fascinerade henne. 
Om hon fick välja skepnad i nästa liv skulle hon vilja bli 
en fågel i ett  land där det växte palmer.

När hon drabbades av en obotlig sjukdom tog hon det 
med jämnmod. 

Allting som sker har en mening. 
  
Vi vårdade henne hemma så länge det var möjligt. När 
hon insåg att det var dags för henne att läggas in på sjuk-
hus, bad hon oss, sina tre söner att vi skulle vara med 
henne när hon dog. 

Det är det sista jag kan lära er som mor, sa hon.

Hon fruktade inte döden. Som ung kvinna under kriget 
i Estland hade en grupp ryska soldater stormat in i deras 
hem på jakt efter hennes äldre bror och hon och hennes 
mor hade under vapenhot tvingats upp mot köksväg-
gen. Selma stirrade in i gevärspiporna och väntade på 
att vilket ögonblick som helst bli skjuten. Hon visste att 
släktingar till eftersökta upprorsmän ofta avrättades.

Då var hon rädd. Inte för vad som väntade, men för att 
soldaterna skulle se att hennes knän darrade. 

Dagen innan hon dog berättade hon att hon drömt på 

En fripassagerare
P
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En fripassagerare. Handkolorerat foto: Privat

Hans 
Fredriksson

Foto: www.pixabay.com

Hans hand drar med penseln de skönaste drag
En himmelsblå sky mot en gryende dag
Så lätt och så säkert men ändock så vänt
Med färg han morgonens rodnad har tänt  

Med guldpenseln rör han vid valvets kant  
Och gnistrande strålar i färgens diskant
Så lätt han förvandlar den mörkaste natt
Till en strålande solbelyst blomsterrabatt

Så milt och så vackert som du aldrig sett
Av färger han blandar på livets palett
Den bild som hos Skaparen sättes på pränt
Han har till sin åskådare välvilligt sänt

Som glädje och hopp i vår vilsna värld
Till gagn och till nöje för dum och för lärd  
Så skapar han tavlan upp på sitt staffli
En underbar bild så sorglös och fri

Han tar några steg från sitt konstverk att se
Hur han med sin pensel åt verket kan ge
Ett drag av sin egen förtrollande hyllning
Som ger åt verket en hållbar förgyllning

Så hör du i vinden en förunderlig sång
Från skapelsens äng som ett blomsterfång
Den ger dig kraften för bördan du fått
Ett penseldrag anlagt med Skaparens mått

I jordelivet kanske din dag ter sig kort
Av människor kanske du redan glömts bort
Men Livets konstnär har i sin tavla din bild
Hälsar dig med en röst så ljuv och så mild

Den tavla han målar den ger en dag svar
På all den längtan och de frågor du har
När timglasets sandkorn har runnit förbi
Då är konstverket klart på konstnärens staffli.

Tillvaron som 
ett konstverk
”Ur skaparens synvinkel  
vem än han må vara”

natten att hon dansade med Brahma, den hinduistiska 
världssjälen.   

Genom smärtan och morfinet såg hon nu fram emot 
sin förestående hädanfärd som en teaterbesökare väntar 
på att ridån ska gå upp.

Det var en solig dag på Biscayabukten. Vinden var ljum 
och förlig och vågsvallet fräste om bogen medan de fyll-
da seglen gav oss god fart söderut. Med ryggen stödd 
mot stormasten hade jag med sextanten mätt middags-
höjden, solens högsta läge på himlen, och kunde räkna 
ut en latitud som stämde överens med vår döda räkning.

Däremot var jag lite osäker på vår longitud, vår posi-
tion i ost- västlig riktning.

Duvan smet mellan mina fötter där hon kom vaggan-
de över gångborden efter att ha satt i sig en rejäl portion 
sesamfrön. Vid bogsprötet satte hon sig och spanade för-
över. Hon höll hela tiden blicken riktad lite åt babord. 

Så vände hon på huvudet och gav mig en anklagande 
blick.

Tyckte hon att jag höll fel kurs?
Jag hade givetvis lekt med tanken på Selmas önskan 

om att återfödas som en fågel. 
Satt hon nu där framme på fördäck och tyckte att jag 

skulle korrigera min kurs?
Jag betraktar mig själv som en rationellt tänkande 

människa. Men på en liten båt med endast himmel och 
hav runt dig, dygn efter dygn, flyger tankarna iväg över 
horisonten och du skapar ett eget universum bestående 
av två människor och en fågel.

På kvällen ändrade jag kursen några grader babord.

När land efter fem dygn dök upp vid horisonten verkade 
det som om duvan gjorde sig klar för att mönstra av. Hon 

åt ordentligt och sträckte sedan prövande ut vingarna, 
först den ena sedan den andra. Det var som hon ville se 
att de fortfarande fanns kvar och var funktionsdugliga. 
Efter inspektionen av vingarna fortsatte hon att vanka 
omkring på däck som en väl befaren sjöman.

Den sista biten in till La Coruña i Spanien lämnade 
duvan sin utkik på fördäck. Hon kom akterut, gick förbi 
sittbrunnen och hoppade upp på rorkulten bakom mig. 

Där satt hon sedan som lots när vi lämnade det öppna 
havet bakom oss och styrde in i hamnen. In bland slam-
rande lastkranar och tutande färjor och kunde lägga oss 
långsides en kaj bland fiskebåtarna. 

Inte förrän hon såg att vi var väl förtöjda med för- och 
akterändar, lämnade hon rorkulten med kraftiga vings-
lag. Hon steg allt högre och högre mot skyn i stora cirklar 
medan hon orienterade sig i de jordmagnetiska fälten.

Så satte hon kurs söderut.
Över bergen och den spanska högplatån.
Nu häckar hon bland palmerna på strandpromenaden 

Alameda Principal i Malaga. 
Ibland flyger hon ut över segelbåtarna som ligger an-

krade  utanför och berättar för de andra duvorna att hon 
en gång hade lotsat en sån över Biscayabukten.

Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG

   
   

Rein 
Westerbusch

Norberg

   ”Vi visste att lastfartygen fanns runt oss och vi hoppades 
att reflektorn av tillknycklad plåt vi hängt upp i masten skulle 
ge ett blinkande utslag på deras radarskärmar och visa var vi 
fanns. 
   Vi stod tysta och spanade och lyssnade oroligt ut i det grå 
töcknet efter fartyg och motorljud när vi hörde ett flappande 
läte ovanför oss.” 
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Med segel mot okända målMed segel mot okända mål

Avskedet - Viva la Dutch.

Snorkling i tropiskt vatten.Alla vill komma ombord.Navigering med sextant.

Reseminnen - Del 3
På vår väg från Puerto Princesa i Filippinerna, via ett 
stopp i Zamboanga, stötte vi i Sulawesisjön på pirater 
som vi med blotta förskräckelsen klarade oss undan. Ef-
ter att ha vilat och andats ut på en gudsförgäten namnlös 
ö har vi nu tagit oss till Bitung på Sulawesis nordspets 
- porten till Indonesien. Här rusade byns innevånare oss 
till mötes för att få se de långväga gästerna som kom-
mit på besök. Vi lyckas kommunicera med en grabb som 
ställer frågan  - Var kommer ni ifrån? När vi ger svaret 
- Sverige i Europa - vänder han sig stolt till sina vänner 
och  förklarar - De kommer långt bortifrån - ända från 
andra sidan ön! 

Vi är nu på väg söderut mot ön Pulau Taliabu, en del 
av Moluckerna (kryddöarna). Den friska Nordostmons-
unen har efterhand klingat av och havet framför oss är 
mestadels lugnt. Det blir långa sträckor med motorgång 
vilket är tröttande och i längden riktigt tråkigt. Som tur 
är har vi delfiner som lättar upp stämningen. Vi seglar 
efter stjärnor men när Rolf tar solhöjden med sin sex-
tant ligger vi betydligt längre österut än tänkt. Tidvatten 
och strömmar spelar oss spratt. Taliabu är egentligen två 
öar och tanken var att passera mellan dem. Fast vi hittar 
aldrig passagen utan följer kustlinjen tills vi upptäcker 
en vik att gå in i.

Så vi tuffar sakta in i viken och kan längst in skönja en 
by. Och så plötsligt! Från alla håll kommer bybor padd-
lande i kanoter, urholkade trädstammar, för att komma 

oss till mötes. Det blir lite oroligt när de försöker ta sig 
ombord trots att vi viftar avvärjande. De är som en svärm 
runt oss och några faller i vattnet när vi krockar med 
deras kanoter. När vi till slut ankrar upp i viken kan vi 
inte längre hålla dem på avstånd. Båten fylls snabbt av 
grabbar och män som nyfiket undersöker både både oss 
och Vagabond grundligt. Ständigt känner jag små nyp i 
armen som en bekräftelse på att vi finns på riktigt. Någon 
knackar också på båtens skrov och utbrister imponerad 
- plastic! 

I detta muslimska land tillåts inga kvinnor besöka oss. 
Enbart män finns inom synhåll. Den lilla byn är upp-
byggd på stolpar runt viken och på en central plats ligger 
en enkel, hemmasnickrad moské. Men när de sett nog av 
oss vänder de hemåt och lugnet sprider sig åter - i denna 
okända, avlägsna plats i världen. Efter all uppståndelse 
vid vår ankomst och efter många tröttande dygn till sjöss 
somnar vi till till slut nöjda med vad vi fått vara med om 
under dagen. Morgonen därpå lämnar vi byn och jag blir 
starkt berörd när viken åter fylls av kanoter som vinkar 
farväl och ropar ”viva la Dutch”, vilken väl närmast kan 
översättas med - länge leve Holland - en kvarleva från 
den koloniala tiden. För de flesta kanske vi kom att bli 
deras enda kontakt utanför den lokala övärlden. 

När vi kommer ut på öppet hav friskar vinden åter 
i. Utöver att det blir en läns så förseglet hela tiden brå-
kar får vi ändå en ordentlig skjuts ner över Bandasjön. 

Vi är på väg att ta oss in i ett långt sund, mellan öarna 
Pulau Muna och Buton. Men när vi väl kommer in i 
sundet dör vinden ut och det blir på nytt motorgång. Det 
är ett fantastisk sund, kantat av palmbeströdda, orörda 
stränder. Och hela tiden möter, eller kommer vi ikapp, 
seglande fraktbåtar, från  små utriggare till större skutor. 
När vi kommer upp jämsides ser de oroliga ut. En okänd 
typ av båt med annorlunda människor ombord - kanske 
pirater? Men vi vinkar glatt och de ser lättade ut när de 
försiktigt vinkar tillbaks.

Vi ankrar upp utanför en fin strand och jag kan känna 
hur ankaret kraschar mot korallrevet på botten. När jag 
hoppar ner i det kristallklara vattnet får jag seglingens 
hittills starkaste upplevelse. Med cyklop och snorkel 
befinner jag mig i en helt ny värld. Koraller, anemoner, 
sjöstjärnor och fiskar i alla regnbågens färger. Det känns 
som att jag under resten av livet skulle kunna ligga och 
följa detta fantastiska skådespel. En stor segelskuta ank-
rar upp och besättningen ror iland. Någon större anled-
ning till stoppet tycks de inte ha, förutom att få en när-
mare titt på gästerna i den märkliga segelbåten. Mycket 
besvär för liten utdelning, kan jag tycka.

Efter några sköna stranddagar - snorkling, snäckor 
och kokosnötter - drar vi vidare ner genom det fridfulla 
sundet, till staden Bau Bau. Om vi tidigare blivit upp-
märksammade på våra ankomster, var det inget mot det 
mottagande vi nu fick. Ryktet hade tydligen gått och på 

Foto: Rolf Clipper
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långt håll kunde vi se hur pojkar och män strömmade till 
kajen för att kunna studera de långväga gästerna. Rolf 
ger sig av för diverse ärenden och jag lämnas ensam kvar 
ombord med alla granskande blickar. Inte för att jag ti-
digare varit rädd för att stå i centrum, men detta blev för 
mycket. Efter ett tag drar jag mig undan, ner i ruffen, 
men hör där nere hur det börjar att knirra och knarra i 
förtöjningarna. Väl uppe igen ser jag att Vagabond bör-
jat hänga i tamparna - tidvattnet sjunker undan. Snabbt 
lyckas jag frigöra Vagabond och kan glida ut från kajen, 
till lättnad för både båt och mig själv.

De sista veckorna har det mest varit svaga vindar, or-
dentligt varmt, upp emot 35 grader, med sol varje dag. 
När vi nu passerar ekvatorn förändras väderläget. Fort-
farande varmt, men vi får plötsligt kraftiga regnskurar 
över oss, hällande regn, kombinerat med hårda vindstö-
tar. Det blir några besvärliga dagar. Att dyngsur försöka 
koppla av i våta kojer är inget önskescenario. Men så en 
dag klarnar det plötsligt upp. Vi kan ankra upp i lä av en 
vacker vulkanö, och det är då som Rolf slår på stort. Till 
skillnad från alla nudlar vi hittills fått oss till livs trollar 
han nu fram en burk ”corned beef ” och en påse pulver-
mos. Vad livsandarna snabbt kan återvända. Från att ha 
kämpat oss fram i störtregn och motvind sitter vi nu med 
en whiskypinne i den varma, sammetslena  tropiknatten 
och filosoferar om hur fantastiskt livet ibland kan vara.

Vi följer nu Små Sundaöarna och för första gången 
ser vi västerländska båtar dyka upp, seglare från Aus-

tralien. Vid staden Bima på ön Sumbawa ankrar vi upp 
och får där reda på att vi borde vara på vår vakt. Vid ett 
piratöverfall hade en västerländsk seglare nyligen om-
kommit efter en batalj med pirater. Men nu har vi snart 
nått fram till slutmålet Bali, så det är bara att stå på. 
Mellan öarna Sumbawa och Lombok söker vi oss ut i 
indiska Oceanen. Öarna ser härifrån helt annorlunda ut 
där oceanen har mejlat ut kustlinjen. Påminner lite om 
Dovers vita klippor bortsett från att klipporna här är gula 
istället för vita.

Det hade till och från varit små, men jobbiga problem 
med motorn. Säkringar som brunnit, vattenläckage vid 
propelleraxeln, ett eroderat kylvattensfilter i ”rostfritt” 
där vatten plötsligt började spruta in, och inte minst luft 
i bränsletillförseln. På denna sista dag av seglingen skulle 
det nästan sluta i katastrof. Med vinden mot oss skulle vi 
med motor passera genom ett sund med höga klippiga 
bergskanter. Från att vi trott att det skulle bli en lugn 
passage möts vi här av riktigt höga vågor, rakt stick i 
stäv. Vagabond stampar på så gott hon orkar, tills motorn 
plötsligt lägger av - luft i bränslet! Jag befarar det värsta 
- vi kommer att krossas mot bergsväggarna. Kan inte 
se någon utväg. Men som ett under, mot vind och stora 
vågor, förs vi av strömmar ut genom sundet, ut på öppet 
vatten. Någon har hört oss… 

I horisonten kan jag nu se Gunung Agung - den be-
römda vulkanen på Bali. Vi hissar segel mot slutmålet. 
Det är en underbar dag, strålande sol över glittrande hav 

och med en fin undanvind. Jag står till rors och planerar 
hur vi, utan motor, snyggt skall lägga till i hamnen. Vi 
passerar genom öppningen i korallrevet och jag ser flera 
västerländska båtar som ankrat upp i viken. Den här ang-
öringen måste bli bra! Vi har god fart i den friska vinden. 
Jag väljer ut en lämplig plats för att gå upp i vind, få stopp 
på båten och kasta ankar. Men just när jag skall vända 
upp, kraschar det till under kölen och vi faller handlöst 
framåt när Vagabond tvärstannar. Det oberäkneliga tid-
vattnet har återigen spelat oss ett spratt. Vi har gått på 
ett sandrev och kan bara se på när vår fina segelbåt Va-
gabond, alltefter som tidvattnet drar sig undan, lägger sig 
ned på sidan. Ett tragikomiskt avslut på en tre månaders 
segling, full av underbara, ibland äventyrliga upplevelser. 
Men slutet gott, allting gott. Vi har nått målet, Bali!
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Boy  
Svedberg
Text och Foto

Seglatsens slut.Uttittade i Bau Bau

Vulkanen Nagung Agung på Bali.

Ekvatorn - regn, regn, regn.
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Sedan början av året går Katarina Karlsson en 
lärlingsutbildning hos Carina Jarhede på Carinas 
hundvård. Parallellt med utbildningen har hon gått 
kurs i att starta eget hos NyföretagarCentrum. Men 
hon är ingen nybörjare på hundar.

- Vi har alltid haft hund i familjen. Jag har även arbe-
tat inom demensvården med vårdhunden Zeb. Boende 
fick träffa honom och det var väldigt uppskattat. Zeb var 
den första och enda certifierade vårdhunden som varit 
anställd genom Söderköpings kommun, men tyvärr så 
blev han sjuk och kunde inte fortsätta. Nu är jag i start-
groparna här och det är en ynnest att få arbeta med mitt 
stora intresse.

Mycket att lära
- Trots hundvanan så är det mycket man ska lära sig 

om hundvård. Det är mycket litteratur att ta del av, bland 
annat kring olika hundraser då det finns 300, deras olika 
pälstyper, hur man förhåller sig till virvlar vid klippning 
med mera. 
Nu har jag kommit så långt i utbildningen att jag får 
ta emot egna kunder. Jag hjälper till med kloklippning, 
putsning av tass, hundbad med mera. 
Det kan vara skönt att få hjälp med bad av hunden då 
man som ägare slipper stopp i avloppet, fällning av päls 

samt att det är enklare för oss som är utbildade att göra 
rent tassarna för att få bort tovor, sten och smuts. 

När man arbetar med hundar är det viktigt att läsa av 
hundens signaler, är den glad, busig, rädd, arg eller kan-
ske orolig? Hundarna beter sig olika under behandling-
en. Vissa tycker det är skönt och är lugna medan andra 
kan ha lite spring i benen och vill gärna röra på sig under 
behandlingen. Det är viktigt att hela tiden ha en hand på 
hunden och fokusera på den. Man får aldrig släppa den 
med blicken och det är viktigt att man inger ett lugn så 
att hunden känner trygghet.

Hur ofta klipper man klorna på en hund och 
hur många hundar hinner ni med under en 
arbetsdag?

- Det är väldigt olika hur man gör som hundägare, 
man kan säga allt från varannan vecka till var åttonde. 
Hur många vi hinner med beror på vad kunden vill ha 
hjälp med men man kan säga tre – fyra var, om det är lite 
blandat med tvätt och kloklippning. 

Daniel Serander 
Text och Foto

Företagsnytt

Jag träffar Barbro Mellqvist för att få veta mer om 
hennes nya butik på Storgatan, ”Design 
 Söderköping”.

Många känner igen Barbro som arbetat många år inom 
kultur- och näringsliv, Söderköpings kommun, men jag 
ber henne berätta något om sig själv. 

- Jag började vid sekelskiftet att arbeta i Söderkö-
ping som kultursekreterare. Efter några år blev jag också 
verksamhetsansvarig för kommunens nya Medeltidscen-
trum, innan jag övergick till att bli näringslivssamord-
nare. Jag trivdes med mitt arbete och hade tänkt att jag 
skulle fortsätta att arbeta tills att jag fyllde 67 år. Men av 
en händelse så hittade jag, inför att jag skulle fylla 65, att 
kommunen sökte arrendator till ”Edgards hus” på Nor-
ra Finnö. Jag blev genast intresserad och avtalade med 
kommunen för en tid av fem år, samtidigt som jag gick 
i pension. 

Det var jätteroligt att få organisera utställningen om 
Edgard med husets intressanta historia och också kunna 
erbjuda besökare upplevelser med caféverksamhet och 

butik. Efter fem år känner jag att Edgards blivit ett kul-
turhus. Nyligen har jag förlängt avtalet med ytterligare 
tre år.

Säsongen på Edgards är kort. Vi håller öppet i hel-
gerna under maj och därefter varje dag från midsommar 
fram till slutet av augusti. Senare är det ingen mening att 
hålla öppet, men när vi genomför event och evenemang 
så kommer besökarna gärna.

Driver man en verksamhet under säsong skulle man 
kanske kunna göra något mer tänkte jag. 

När fastighetsägaren Lars Bodelius mailade mig om 
att lokalen på Storgatan skulle bli hyresledig och undra-
de om jag hade någon idé, så föddes nästan direkt tanken 
på att själv driva butik. Jag är sådan att jag tänker inte så 
länge utan går ofta direkt från tanke till handling. Samti-
digt så hade jag inte gett mig på idén om jag inte förstått 
att det här kommer jag att klara av. Man går inte precis 
från noll för att dra igång en sådan här verksamhet, utan 
det bygger naturligtvis på tidigare erfarenhet.

Tanken är att det ska vara en presentshop med design-

varor av lite högre kvalité. Det är inte väldigt dyra varor, 
men inte heller lågpris. Varor som är lite naturnära, lite 
försiktigt hållet, inget som glittrar, lite mer stramt. Det 
finns presentbutiker i stan, men vårt utbud ska inte vara 
detsamma. I första hand för att testa sortimentet, finns 
det en marknad för detta i Söderköping? Fungerar det? 
Vi testar under den hetaste månaden för handel, decem-
ber. Från första advent till nyårsafton. Fungerar det så 
kan det ju naturligtvis bli en fortsättning parallellt med 
Edgards, om inte, så passar varorna att sälja där i sommar.

Allt det här gör jag för att det är roligt, jag är i en pri-
viligierad situation som pensionär. Det måste vara roligt 
om man ska stå i butiken varje dag. Jag tycker ju om att 
träffa människor och prata. Sen har jag fått hjälp av min 
dotter och hennes man, annars hade jag inte klarat av det 
här, det blir lite av ett familjeföretag. 

Vi på Söderköpings-Posten önskar Barbro lycka till!

Åke Serander 
Text och Foto

Barbro öppnar designbutik på Storgatan

  ”Allt det här gör jag för att 
det är roligt, jag är i en  
priviligierad situation som 
pensionär. Det måste vara  
roligt om man ska stå i  
butiken varje dag. Jag  
tycker ju om att träffa 
människor och prata. Sen har 
jag fått hjälp av min dotter 
och hennes man, annars hade 
jag inte klarat av det här, det 
blir lite av ett familjeföretag.” 

Barbro inreder nya lokalen.

Katarina hjälper 
dig med hunden

Katarina tillsammans med sina hundar.
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Månadens nystartare: Klipperiet hair & barber 

I samarbete med NyföretagarCentrum

Foto: PrivatLinda Bergqvist.

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

En bit utanför Söderköping finns vackra Stegeborg och 
där finns även jag. En del av er känner redan till mig som 
"den kringresande frisören".

Jag heter Linda Bergqvist, är född och uppvuxen i 
Mogata - mellan Söderköping och Stegeborg.

Efter många år iväg på resande fot och boende lite 
varstans har jag sedan några år flyttat tillbaka till den 
sida av Söderköping där mina frisördrömmar en gång 
började.

Redan som femåring började jag klippa hår men på 
den tiden var det mitt sminkhuvud som fick stå ut med 
mina kreationer. När åren gick och jag blev äldre, så var 
det mina vänner som fick vara testdockor men även min 
släkt och familj, som jag har fortsatt att klippa under 
åren.

Jag har provat en mängd olika yrken och rest till värl-
dens alla hörn men det är alltid när jag har stått med en 
frisörsax i handen som jag har mått som allra bäst.

Så i vuxen ålder, med hejarop från mina båda söner 
och min man, tog jag äntligen tag i mina drömmar och 
påbörjade min resa och utbildning mot att äntligen få 
"det på papper", att nu är jag frisör.

Innan och under min utbildning var mitt mål hela ti-
den att få vara en ambulerande frisör. Dels för att jag har 
egna barn med skola och aktiviteter, jag själv har aktivite-
ter och det är många pusselbitar ibland som måste passa 
för att man ska ha tiden att åka till en frisör och kanske 
ännu mera så, när man bor en bit utanför stan. Men sen 

klappar även mitt hjärta för de ensamma, äldre och rörel-
sehindrade i vårt samhälle och för de människorna är det 
ibland en hel procedur att kunna åka iväg och få bli fina i 
håret. Färdtjänst ska bokas, en del behöver ha någon som 
kan följa med och det ska passa in med hemtjänst m.m. 
För de här människorna är det så smidigt att ha någon 
som faktiskt kommer hem till dem och jag åker även runt 
till olika äldreboenden bestämda dagar varje månad och 
det är alltid lika kul och uppskattat.

Idag har vi en verksamhet som erbjuder hembesök med 
klippning, färgning och skäggvård m.m. Vi har även en 
liten salong på Olofstorps Lantgård som ligger i Mogata, 
en mil utanför Söderköping - för den som vill och har 
möjlighet att komma ifrån och bli lite ompysslad.

Innan uppstarten av vår verksamhet gick vi en starta 
eget-kurs via NyföretagarCentrum i Söderköping, för att 
få grunden till hur vi skulle gå tillväga. 

 
Det bästa med verksamheten är nog all variation - ena 
dagen befinner jag mig på ett äldreboende, nästa förmid-
dag finns jag t.ex. på Skärgårdsbyn i Mon för att kanske 
avsluta dagen hemma hos en barnfamilj i Östra Ryd. 
Ingen dag är den andra lik och det känns fantastiskt.

För framtiden hoppas jag såklart kunna utöka min 
kundkrets och att fler ser möjligheterna och fördelarna 
med att ha en frisör som kommer hem till sig.

Varmt välkomna att höra av er till mig!

Linda Bergqvist

”Det bästa med verksamheten 
är nog all variation - ena  
dagen befinner jag mig på ett 
äldreboende, nästa förmiddag 
finns jag t.ex. på  
Skärgårdsbyn i Mon för att 
kanske avsluta dagen hemma 
hos en barnfamilj i Östra Ryd. 
Ingen dag är den andra lik och 
det känns fantastiskt.”

Jag träffar Johanna Nystedt, dotter till ägaren Jan  
Nystedt. Vänneberga Gård stängde ner i samband 
med pandemin. Våren 2021 började gården planera 
för en nyöppning, men nu som festlokal. 

Efter att övervägt några olika alternativ blev lösningen 
ett samarbete mellan tre företag, förutom Vännerberga 
Gård, Bistron Hylinge Golfbana med krögaren Martin 
Wiklander och SH Caterings med krögaren Stig Holm. 
Samarbetet tog form och kom igång under hösten.

Samarbetet innebär att Vänneberga står för upplägg-
ningskök, matsal och den trevliga restaurangmiljön med 
vackra omgivningar, medan krögarna svarar för mat och 
dryck. Vänneberga är numera en festlokal som bjuder in 
till fest, kanske i samband med företagsevent, bröllop el-
ler födelsedagar.

Vem kontaktar jag när vi vill boka lokal med 
catering? 

- Det går bra att höra av sig till oss på Vänneberga 
säger Johanna, eller direkt till någon av krögarna. 

Vi är lokala småföretagare som hjälper varandra att 
komma igen efter pandemin. Det är ett häftigt och unikt 
samarbete, säger Johanna.

Nu närmast erbjuder Martin julbord på Vänneberga 
Gård. Det sker i helgerna tredje och fjärde advent, lörda-
gar och söndagar med dubbla sittningar, lunch och kväll.
Vänneberga Gård och krögarna har inför våren många 
förfrågningar i samband med planerade bröllop och fester. 

- Varmt välkommen till oss på Vänneberga när ni vill 
boka lokal för catering, avslutar Johanna.

Åke Serander

Samverkan på 
Vänneberga Gård

Foto: Rebecca Selin Photography

”Vänneberga är numera en  
festlokal som bjuder in till fest, 
kanske i samband med  
företagsevent, bröllop eller 
födelsedagar.”

Läs lokala nyheter varje dag i 
Söderköpings-Postens app

Ladda hem appen kostnadsfritt från  
App Store eller Google Play
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Redovisningsbyrån Visions and Numbers flyttade 
in i Hagamagasinets lokaler (nuvarande Allgots) på 
Prästgatan för ca 1,5 år sedan. När dåvarande ägaren 
efterlyste tillfällig hjälp och senare bestämde sig för 
att sälja företaget så slog Malin Lundqvist, som äger 
Majena, till och köpte verksamheten i Söderköping. 
Majena har även ett kontor i Stockholm.

- Jag har fått ett hjärtligt välkomnande här i Söder-
köping. Det är en öppen och härlig atmosfär. Jag har 
vigt första året för att lära känna marknaden och träffa 
företagarna. 

Vilka är ni som arbetar i företaget?
- Det är jag och Madde som bor i Stockholm och är 

i Söderköping några dagar i veckan. Sen har vi Ida som 
arbetar halvtid och som bor här i Söderköping. Vi har 
även precis anställt en fjärde medarbetare som också bor 
i Söderköping och kommer att arbeta halvtid och börjar 
hos oss i december.

 Målsättningen är att kontoret ska vara bemannat 
minst 3-4 dagar per vecka.

Ni bytte lokal en tid efter att du kom hit till 
Söderköping?

- Den tidigare ägaren arrangerade utställningar och 
hade pop-up-butiker i lokalen på Prästgatan. Ett trevligt 
initiativ men det fungerade inte riktigt med min verk-
samhet då vi inte hade möjlighet att bemanna lokalen 
på det sätt som behövdes för sådan verksamhet. Vi kom 
därför att börja söka efter ny lokal. 

Vi kontaktade vår värd Anders Westerberg som äger 
fastigheten på Prästgatan för att hitta en lösning. De äger 
även fastigheten på Hagatorget i korsningen av Skön-
bergagatan/Karl Knutssonsgatan där CoOperate Coffice 
med flera företag har sina verksamheter. 

En lokal som stått vakant ett tag var där den tidiga-
re frisörsalongen på Karl Knutssonsgatan (intill gamla 
apoteket/Posten) låg. En centralt belägen lokal med bra 
parkeringsmöjligheter.

Så när Allgots ville ta över vår dåvarande lokal slog vi 
till på lokalen på Karl Knutssonsgatan 1.

Den var precis lagom för oss, men först krävdes en 
rejäl uppfräschning. Då det blev ett glapp mellan utflytt 
och färdigrenoverad lokal hade vi tur och kunde tillfäl-
ligt hyra in hos oss Anne-Louise Kroon på CoOperate 
Coffice. I november fick vi flytta in i vår nya lokal och vi 
är verkligen supernöjda!

Det märks att många är nyfikna på vår verksamhet 
och det är roligt att få sprida ljus till den här änden av 
gatan. 

Vilken är er målgrupp?
- Vi har många en- eller tvåmansföretag som gärna 

kommer in och tar en fikapaus tillsammans med oss. Vi 
arbetar mycket digitalt men tror på det personliga mötet. 
Det är roligt att höra om företagarna, deras verksamhet 
och vad de har för drömmar. 

Vi får också möjlighet att prata kring hur siffrorna kan 
vara till hjälp för att nå deras vision. 

Ekonomi i företag är viktigt men man kan tycka att 
det är krångligt med exempelvis kontakten med Skatte-
verket och andra myndigheter. Då finns vi där och stöttar 
och vägleder.

Om man som privatperson inte vill måla om själv 
hemma så tar man hem en målare som gör arbetet, varför 
skulle det då vara konstigt att anlita en redovisningsbyrå 

om man som företagare vill ha hjälp med sin bokföring? 
Vi tycker företagen med fördel kan lägga den tiden på 
sin huvudverksamhet i stället. 

Vad hjälper ni kunderna med?
- Allt från helkundslösningar med hjälp med faktu-

rering, bokföring, momsredovisning och bokslut till en-
skilda tjänster och ren rådgivning och support. Vad man 
vill ha hjälp med skiljer sig såklart beroende på företaga-
rens erfarenhet och inriktningen på företaget.

I och med utvecklingen av redovisningsprogrammen 
så har vi fått bättre förutsättningar att hjälpa kunden även 
på distans då det är lätt att logga in och titta tillsammans 
och komplettera samt rätta till eventuella brister.

Är det stor konkurrens om kunderna i  
Söderköping?

- Jag tycker att vi inom branschen är duktiga på att 
hjälpa varandra i Söderköping när det blir hög arbets-
belastning. Vi fyller en lucka mellan de små ensamkon-
sulterna och dom stora byråerna. Konkurrenterna finns 
snarare i Norrköping. 

Det har gjorts stora uppköp av redovisningsbyråer, där 
de stora drakarna vill växa snabbt och genom uppköpen 
får fler kunder snabbt. Det blir alltmer strömlinjeformat 
och det är tvärt emot vår filosofi. 

Vad är er filosofi?
- Vi vill vara den ekonomiavdelning man behöver, 

men har svårt att ha i egen regi när man är ett mindre 
företag, att man som kund ska känna sig sedd och att 
företaget ska få den unika lösning som passar bäst för 
dom beroende på verksamhet.

Lever de på företaget? Är det en hobby? Tillverkar de 
något? Eller erbjuder de tjänster?

Hur är företagets förutsättningar, vad kan och vill 
man göra själv? Vi ser t.ex. gärna att kunderna sköter sin 
fakturering själva.

Ett vanligt misstag är att man tänker att man testar 
att göra allting själv från början. Det kan bli mycket och 
dyrt att rätta till ifall man gör fel. 

Det behöver inte bli dyrt att anlita en redovisningsby-

rå – men det blir dyrt ifall man gjort fel under en längre 
tid och om man i värsta fall kommit så långt att man be-
gått ett bokförings/redovisningsbrott eller kanske upp-
taxeras, åker på skattetillägg eller andra straffavgifter från 
Skatteverket. Det är många regler och lagar att ta hänsyn 
till kring företagsekonomi, såsom bokföringslagen, skat-
telagen med flera.

Ert företagsnamn är intressant, hur kom du 
på det?

- Jag har två döttrar, Jenny och Nathalie. Så jag tog de 
två första bokstäverna från mitt eget och deras förnamn. 
Jag ville ha ett företagsnamn som inte lät som ett namn 
men som betyder något för mig personligen. 

När vi köpte upp Vision and Numbers så behöll vi 
det som ledord och tog med oss det även till Stockholm. 

Välkomnar till invigning av lokalen
- Den 16/12 bjuder vi in på glöggmingel på efter-

middagen (se annons för mer information, reds. anm) 
för både befintliga kunder och dom som är nyfikna på 
vilka vi är. 

Tanken var att ordna uppstartsfest redan förra året, 
men det gick inte på grund av restriktionerna. Nu passar 
det ännu bättre - Majena har varit i Söderköping ett år 
och har en ny fin lokal.

Vad säger era kunder om Söderköping som 
etablerings-/näringslivsort?

- Det vi får till oss är att företagarna tycker att  
Söderköping är en bra och intressant marknad. Möjligen 
kan man uppleva att staden kommer lite i skymundan 
för Norrköping. Men när man upptäckt Söderköping så 
tycker många att det är en trevlig stad att verka i och så 
mycket mer än en sommarstad. 

När det inte finns så många stora arbetsgivare så får 
man tänka själv för att öka företagandet. Om man inte 
vill pendla så kan man skapa sin egen anställning och få 
jobba med det man verkligen brinner för.

Daniel Serander 
Text och Foto

Redovisningsbyrån Majena – Visions  
and Numbers, har flyttat in i nytt kontor

Malin är ägare till Majena.

Ladda hem Söderköpings-Postens app och ta del av lokala nyheter varje dag
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Lämna in din lösning  
till redaktionen (brevlåda finns på 
gården) eller posta:
Söderköpings-Posten  
Storgatan 2  
614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland 
de rätta lösningarna.
Svara senast den 5 februari.

 
Vinnare Korsord 
Anna Nilsson, Norrköping
Lisbeth Kinnander, Söderköping
Helena Eliasson, Valdemarsvik
Heikki Aro, 614 92 Söderköping
Berra Sandberg, Norrköping   

Vi gratulerar vinnarna!

Lösning till förra  
numrets korsord

Vinnarna
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Namn:                        Adress:      

Läs gärna tidningen  
på nätet:  

www.soderkopingsposten.se

Korsord

www.faststad.se
Tel. 011-12 33 40

BEHÖVER DU HJÄLP 
MED STÄDNING?

Trappstäd - Fönsterputs - Golvvård 
Hemstäd - Flyttstäd - Kontorsstäd

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

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

070-922 92 19 Linköpingsgatan 7, 614 34 Söderköping

-

Ratta in RadioWix på 97,9 
Din lokala Radiokanal i 

Valdemarsvik

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

Samarbetspartner och efterträdare på sikt sökes!

Malmqvists Plåtslageri AB
Tänker du byta tak?

Plåt, tegel eller papptak

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

Berga 1 Söderköping

Kontakta oss för en  
kostnadsfri prisuppgift

Vi har det mesta du kan önska för en stämningsfull jul!Vi har det mesta du kan önska för en stämningsfull jul!
Dukar, plädar, kuddfodral, ljuslyktor och mycket annat. Dukar, plädar, kuddfodral, ljuslyktor och mycket annat. 

Håll dig uppdaterad via våra sociala medier gällande  Håll dig uppdaterad via våra sociala medier gällande  
ändringar i öppettiderna runt jul.ändringar i öppettiderna runt jul.

Vi på Hemma hos Elsa önska er alla en fin advent och en Vi på Hemma hos Elsa önska er alla en fin advent och en 
mysig decembermånad. mysig decembermånad. 

Hemma hos Elsa i Ringarum Hemma hos Elsa i Ringarum                         hemmahoselsahemmahoselsa

JULSTÄMNING I VÅR BUTIKJULSTÄMNING I VÅR BUTIK

Guldkorn & Smulor

Guldkorn_och_Smulor

Se vår Facebooksida
för julens öppettider

Välkomna in till oss på en  
värmande kopp kaffe och gofika

Stationsvägen 1, Ringarum
0123-100 19
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#händerisöderköping #visitsöderköping

    Annonsering i samarbete med

#viklarardettillsammans

 #shoppaätanjuta #isöderköping
 #gottnytt2022

  

Shoppa äta & njuta
i Söderköping

. 

Gäller hos våra medlemmar. 
Använd QR-koden eller gå in på hemsidan för mer info.

www.isoderkoping.se
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 Vi önskar er Alla ett riktigt gott slut 
& en riktigt fin start på 2022! 

 

bidrar till en levande stad & kommun  
med bra utbud & god service.  

En bra plats att bo, leva & verka på.

Tack för att du handlar hos våra medlemmar!


